
Anje Ros en Henderijn Heldens

Innovatieteams 
Een ontwerpaanpak voor samen innoveren 

_
Handleiding

Toolkit





Inhoudsopgave

Inleiding 4

1. Werken in acht bijeenkomsten  5

2. De samenstelling van het innovatieteam 6

3. Het vraagstuk vaststellen 7

4. Leidraad voor de acht bijeenkomsten 8

 4.1 Sessie 1: Ontdekken 8

 4.2 Sessie 2: Verdiepen  8

 4.3 Sessie 3: Focus 9

 4.4 Sessie 4: Opties 10

 4.5 Sessie 5: Prototype 11

 4.6 Sessie 6: Experimenteren 11

 4.7 Sessie 7: Evalueren 11

 4.8 Sessie 8: Reflecteren 11

5. Werkvormen 13

6. Facilitator 13

7. Inbedding in de organisatie 14

 3



Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor deelnemers aan een innovatieteam. De handleiding bevat 
praktische tips en licht toe hoe je de stappen van de ontwerpaanpak kunt doorlopen en hoe je 
de materialen in de toolkit kunt gebruiken.

De ontwerpaanpak is ontwikkeld door het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap van 
Fontys Hogescholen.
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1. Werken in acht 
bijeenkomsten
De werkwijze bestaat uit acht bijeenkomsten waarin het 
innovatieteam in totaal acht stappen doorloopt. Bij elke stap 
is een doelstelling geformuleerd en een leidraad (in de vorm 
van een PowerPoint) waarmee je de doelen kunt realiseren.

Sommige stappen doorloop je misschien sneller dan in de 
methodiek is aangegeven, soms heb je net iets meer tijd 
nodig. Dat is geen probleem, want het is de bedoeling dat 
de methodiek houvast geeft; het is zeker niet bedoeld als 
keurslijf.

Het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap doet 
onderzoek naar de bruikbaarheid en opbrengsten van 
de methodiek, zodat deze verder verbeterd kan worden. 
In het kader van dit onderzoek is er in de methodiek een 
(online) groepsinterview inbegrepen onder leiding van een 
onderzoeker. Dit vindt plaats tijdens de laatste bijeenkomst. 
In dit gesprek reflecteer je met de onderzoeker op de 
opbrengsten, dilemma’s en succeservaringen die je tijdens 
het proces hebt ervaren. Je krijgt een verslag van dit gesprek 
met enkele aanbevelingen. Wil je gebruikmaken van deze 
mogelijkheid, neem dan voor de start van het innovatieteam 
contact op met het lectoraat om door te geven wanneer de 
laatste bijeenkomst is gepland. Je kunt dit doen via  
fhke-lectoraat@fontys.nl onder vermelding van 
‘Reflectiegesprek Innovatieteam’.

Tip

 Plan de acht bijeenkomsten voordat het innovatieteam 
van start gaat. Het werkt goed als er ongeveer elke 3 
weken een bijeenkomst is. Het totale proces beslaat 
dan ongeveer een half jaar, bijvoorbeeld van eind 
september tot maart.

Tip

 Een voorwaarde voor succes is dat de deelnemers 
aanwezig zijn bij alle acht bijeenkomsten van het 
innovatieteam. Stem de momenten van samenkomst 
dus goed met elkaar af. Spreek ook af of de 
bijeenkomsten online of (deels) live plaatsvinden.

Tip

 De laatste bijeenkomst is gericht op reflectie. Als 
je meedoet aan het onderzoek naar de methodiek, 
kun je hier een onderzoeker van het lectoraat Goed 
Leraarschap, Goed Leiderschap bij betrekken. Geef 
dan de datum van de achtste bijeenkomst bij de start 
van het innovatieteam door aan het lectoraat via  
fhke-lectoraat@fontys.nl 

Werken in acht bijeenkomsten

Bijeenkomst/Fase Doel Opbrengst

1 Verkennen Kennismaken en oriëntatie Inzicht in elkaars expertise en netwerken

2 Verdiepen Verdieping en experts raadplegen Kennis over het vraagstuk

3 Focus Thema vaststellen en afbakenen Ontwerpcriteria voor het vraagstuk

4 Opties
Lijst opstellen van mogelijke 
ontwerpen

Keuze voor een te ontwerpen innovatietool 
(als exemplarisch voorbeeld)

5 Prototype Tool ontwerpen Innovatietool (lesontwerp, instrument, goed voorbeeld, etc.)

6 Experimenteren Ontwerpen en testen Ervaringsgegevens over het ontwerp

7 Evalueren Bijstellen en aanbevelingen opstellen Prototype en aanbevelingen voor overige ontwerpen

8 Reflectie
Reflecteren op het proces en op de 
opbrengsten

Inzichten over het leren in innovatieteams
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2. De samen-
stelling van het 
innovatieteam
Een innovatieteam kan verschillende samenstellingen 
hebben. In het katern kun je daar meer over lezen. Diversiteit 
in het innovatieteam – denk bijvoorbeeld aan studenten, 
onderzoekers, opleiders, leerkrachten, schoolleiders – is een 
belangrijke voorwaarde voor succes. Het innovatieteam moet 
niet te klein, maar ook zeker niet te groot zijn. Een omvang 
tussen de 5 en 8 deelnemers werkt meestal goed. Is de groep 
groter, dan kun je de groep in tweeën splitsen. Elke groep gaat 
dan met een eigen stukje van het innovatievraagstuk aan de 
slag. Een belangrijk uitgangspunt is dat het vraagstuk voor alle 
deelnemers uitdagend en relevant is.

Tip

 Let goed op de balans in het innovatieteam. Als er 
studenten deelnemen, is het belangrijk dat er óók 
ervaren professionals deelnemen in minimaal gelijke 
verhouding, bijvoorbeeld 3 studenten, 3 professionals, 
maar liever nog iets meer professionals dan 
studenten.

Tip

In een innovatieteam zijn alle deelnemers lerend 
en gelijkwaardig aan elkaar. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt voor een innovatieteam. Bespreek 
dit vooraf met de deelnemers en bewaak samen 
dat iedereen een bijdrage kan leveren en zich 
gelijkwaardig voelt.

Tip

Motivatie is een belangrijke drijfveer voor het 
innovatieteam. Deelname op basis van vrijwilligheid 
en een intrinsieke motivatie zijn voorwaarden 
voor deelname. Tegelijkertijd is het belangrijk 
om voldoende ruimte te voelen. Hou er rekening 
mee dat de deelname aan een innovatieteam een 
tijdsinvestering vergt van maximaal 40 uur.
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3. Het vraagstuk 
vaststellen
Voordat het innovatieteam van start gaat, is er vastgesteld 
welk innovatievraagstuk centraal staat. Dit vraagstuk komt 
voort uit jullie eigen onderwijspraktijk. Werk je met een 
innovatieteam binnen een school? Dan is het logisch dat het 
vraagstuk door de leraren wordt aangedragen, in overleg 
met de schoolleider. Het moet een speerpunt zijn waar het 
team echt in wil investeren, waarin de school voorop loopt of 
voorop wil lopen.

Participeren er meerdere scholen in het innovatieteam, 
dan is het belangrijk dat het vraagstuk relevant is voor alle 
betrokkenen. Tijdens de bijeenkomsten ga je het vraagstuk 
verder verkennen en afbakenen. Het hoeft vooraf dus nog niet 
heel precies omschreven te zijn.

Het is belangrijk dat het een innovatievraagstuk is en dat 
het vraagstuk een zekere mate van complexiteit heeft. Een 
eenvoudig vraagstuk is immers gemakkelijk op te lossen, daar 
heb je geen innovatieteam voor nodig. Om de complexiteit 
van het vraagstuk in te schatten, is de ‘Complextool’ 
ontwikkeld. Deze vind je in de toolbox en kun je gebruiken bij 
de voorbereiding van het innovatieteam. Met de Complextool 
kijk je zowel naar de complexiteit van het vraagstuk als naar 
de complexiteit van het samenwerkingsproces.

Tip

Gebruik de Complextool om de complexiteit van het 
vraagstuk in te schatten.
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4. Leidraad 
voor de acht 
bijeenkomsten
In acht sessies zet het innovatieteam elke keer een volgende 
stap in het proces. De PowerPoints in de toolkit leiden je op 
een gestructureerde manier door de bijeenkomsten heen. 
Bekijk vooraf steeds de PowerPoint van de betreffende 
bijeenkomst, met de bijbehorende agenda en de aanbevolen 
werkvormen, en ga na of je deze eventueel wilt aanpassen. 
De eerste drie sessies/stappen zijn vooral gericht op het 
verkennen en uitdiepen van het innovatievraagstuk. Daarna 
ga je aan de slag met het maken van een ontwerp.

4.1 Sessie 1: Ontdekken

De start van het innovatieteam. Spannend! 
De eerste sessie staat in het teken van kennismaking met 
elkaar en met het innovatievraagstuk. Leer niet alleen 
elkaars werkcontext kennen, maar wissel ook uit welke 
expertise je inbrengt. Doe dit in brede zin. Het gaat immers 
niet alleen om kennis over het innovatievraagstuk, maar ook 
om bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden, ICT-skills of 
ontwerpvaardigheden. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer 
waardevolle kennis en ervaringen heeft en die ook inbrengt. 
Je bent daarin gelijkwaardig aan elkaar.

Het is belangrijk dat de deelnemers uitwisselen wat hun 
verwachtingen zijn over de manier van samenwerken. Je 
kunt hiervoor de ‘Netwerkquiz’ uit de toolkit inzetten. 
Vul deze vooraf in en bespreek tijdens de bijeenkomst de 
verschillende ‘typen’ die in jullie team aanwezig zijn.
Maak in deze eerste sessie goede werkafspraken met 
elkaar. Je kunt hiervoor het formulier ‘Werkafspraken’ uit 
de toolkit gebruiken. Bespreek ook verschillende rollen in 
het team, zoals iemand die de agenda bewaakt, iemand die 
goed is in het stellen van kritische vragen, iemand die zaken 
vastlegt of iemand die creatieve werkvormen kan inbrengen 

of zorgt voor een vrolijke noot. Door goed te kijken 
naar de verschillende talenten die in het innovatieteam 
vertegenwoordigd zijn, kan iedereen een waardevolle 
bijdrage leveren aan het succes van het team. Zet hier 
eventueel de werkvorm ‘Talentenmuur’ voor in.

Naast de kennismaking met elkaar, verken je ook de inhoud 
van het innovatievraagstuk. Het gaat hierbij in deze eerste 
bijeenkomst vooral om het leren kennen van elkaars taal. 
Wat bedoel je met dit vraagstuk? Wat betekent het? Hebben 
we het over hetzelfde? Het werkt goed als je deze eerste 
inhoudelijke verkenning in kernbegrippen of trefwoorden 
vastlegt, bijvoorbeeld in de vorm van een mindmap (of 
bijvoorbeeld Prezi).

4.2 Sessie 2: Verdiepen

In de tweede sessie verdiep je je in het vraagstuk. Het is 
de bedoeling om echt de diepte in te gaan en te verkennen 
wat er al bekend is over het vraagstuk, onder meer door 
literatuur te verkennen en experts te raadplegen. Je kunt 
hiervoor de werkvorm ‘Verkennen vraagstuk’ gebruiken.

Je verzamelt literatuur over het onderwerp zodat je een 
goed beeld krijgt van wat er allemaal bij hoort en wat er al 
over bekend is. Het helpt om experts te raadplegen die goed 
thuis zijn in het onderwerp en die jullie kunnen inspireren. 
Ook kun je praktijkvoorbeelden verzamelen via collega’s of 
scholen in jullie eigen netwerken. Vergeet niet om ook je 
eigen collega’s te raadplegen. Je eigen netwerk speelt in deze 
fase een belangrijke rol. Benut de kennis die in jouw netwerk 
beschikbaar is. De werkvorm ‘Netwerkanalyse’ kun je 
gebruiken om een goed overzicht te krijgen van alle mogelijk 
‘nuttige contacten’, zowel binnen als buiten je eigen school. 

Gebruik het netwerk/de contacten binnen je eigen school 
ook om collega’s bij het innovatieteam te betrekken en 
draagvlak in je eigen organisatie te creëren. Vergeet 
de leidinggevenden niet, zij hebben vaak een wat meer 
strategisch perspectief dat waardevol kan zijn bij het 
onderbouwen van de keuzes die je maakt.

8 Handleiding



Werk de opbrengsten van de verkenning uit in de 
mindmap of Prezi. Zo krijg je beter zicht op mogelijke 
deelonderwerpen of -aspecten. In de derde bijeenkomst 
maak je daar een keuze in.

4.3 Sessie 3: Focus

In deze bijeenkomst reflecteer je samen op alle input die 
na de vorige bijeenkomst is verzameld en voer je daarover 
een dialoog. Zo wordt het steeds duidelijker wat de kern 
van het vraagstuk is. Je kunt in deze sessie de werkvorm 
‘Wereldcafé’ gebruiken.

Bespreek met elkaar hoe je bevindingen (literatuur, 
gesprekken met experts) vastlegt, zodat anderen daar ook 
van kunnen profiteren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van 
korte samenvattingen, een mindmap met de belangrijkste 
begrippen of – voor de creatieveling – een afbeelding of 
infographic.
 
De uitdaging is om de bevindingen bij elkaar te brengen en te 
verbinden aan het thema. Is alles relevant en belangrijk? Wat 
wel en wat minder? Door hierin opnieuw keuzes te maken, 
baken je het onderwerp verder af. Besteed voldoende 
tijd aan het bespreken van de betekenis van bepaalde 
begrippen. Bedoelen we hetzelfde? Waarom is dit belangrijk? 
Is het belangrijk voor je eigen school of ook voor andere 

scholen? Zoek een vorm waarin je inzichten en definities 
kunt presenteren. Dat kan bijvoorbeeld een mindmap 
zijn, een infographic een poster of een online tool, zoals 
Mindmanager, Genially, Padlet, Mural of PowerPoint.

Probeer na ongeveer een uur met elkaar tot conclusies 
te komen. Welke elementen komen in de dialoog als 
meest belangrijk naar voren? Waar ga je verder mee aan 
de slag? Maak dus keuzes en durf ook zaken los te laten. 
Een innovatieteam mag zich richten op iets kleins. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘het stellen van een goede feedbackvraag 
aan collega’s’, ‘blended learning inzetten om actief leren te 
bevorderen’, ‘klassenmanagement inzetten om leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften extra aandacht te kunnen 
geven’ of ‘zelfinzicht krijgen in je eigen identiteit als leraar’. 
Realiseer je dat er later meer innovatieteams kunnen volgen 
waarin je verder gaat met onderwerpen die nu niet aan bod 
kunnen komen.

Uiteindelijk bakenen jullie het vraagstuk af tot een smal 
en goed onderbouwd thema. Zo kwam een innovatieteam 
vanuit het brede vraagstuk ‘lerende organisatie’ uit op 
het smalle vraagstuk: ‘hoe kun je feedbackgedrag in 
lerarenteams verbeteren?’ Een ander team dat zich richtte 
op ‘realiseren van kansengelijkheid’ kwam uit op: ‘hoe 
kunnen leraren tijdens de les meer tijd maken voor leerlingen 
die extra begeleiding nodig hebben?’

Nadat het thema scherp is afgebakend, ga je ontwerpcriteria 
bepalen. Zonder dat er al precies bekend is wat je gaat 
ontwerpen, denk je na over waar het ontwerp straks aan 
moet voldoen. Waar moet het ontwerp bijvoorbeeld aan 
bijdragen? Wat zijn belangrijke uitgangspunten? Moeten 
leraren of leerlingen het kunnen gebruiken? Moet het digitaal 
beschikbaar zijn? In wat voor situaties moet het gebruikt 
kunnen worden? Omdat de keuze voor het ontwerp nog niet 
is gemaakt, gaat hier om algemene ontwerpcriteria en over 
de beoogde kwaliteit.
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4.4 Sessie 4: Opties

Nu de focus is bepaald, ga je met elkaar brainstormen over 
allerlei mogelijke tools die zouden kunnen bijdragen aan 
de oplossing van het (smalle) vraagstuk. Bijvoorbeeld: 
een checklist voor leerkrachten, een tool voor leerlingen 
bij het inzetten van een bepaalde leerstrategie, een opzet 
en handleiding voor werkvormen, een handreiking voor 
leerkrachten, et cetera.

Het is belangrijk dat je niet te snel fixeert op één bepaalde 
oplossing of tool, maar dat je er meerdere bedenkt en 
vervolgens bekijkt welke het beste is. Werk bijvoorbeeld 
in twee- of drietallen en schrijf je ideeën op geeltjes. Plak 
deze op een grote flap. Als elk groepje klaar is, kijk je welke 
geeltjes bij elkaar horen en plak je die bij elkaar. Plak de 
geeltjes vervolgens in de matrix en maak een keuze uit de 
geeltjes in het groene vak. Dát gaan jullie echt maken. We 
noemen dit ‘het prototype’.

Daarna bekijk je welk idee het meest geschikt is om (als 
eerste) uit te werken. Let daarbij vooral op de haalbaarheid: 
is het in korte tijd te realiseren? Denk dus niet te groot. Juist 
een ogenschijnlijk kleine verandering kan vaak heel veel 
teweeg brengen. Bekijk goed of de tool echt bijdraagt aan 
het innovatievraagstuk en of het ook voor andere scholen 
interessant en bruikbaar is.

Tip

Bekijk voorbeelden van mogelijk opbrengsten die in 
het katern van de toolkit zijn beschreven. Denk niet te 
groot, een eenvoudige tool waar leerkrachten direct 
mee aan de slag kunnen, is een prima opbrengst van 
een innovatieteam.

RISICO
Goed voorbeeld 

risico haalbaarheid

KANSRIJK
Zeer haalbaar én 
goed voorbeeld

AFVALLER
Niet zo’n sterk 
voorbeeld en 

risico haalbaarheid

AFVALLER
Zeer haalbaar 
maar niet zo’n 

sterk voorbeeld
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4.5 Sessie 5: Prototype

In deze sessie ga je met elkaar het gekozen ontwerp/tool 
(de handleiding, checklist, of….) daadwerkelijk maken. 
Waarschijnlijk heb je daar nog een tweede bijeenkomst voor 
nodig.

Bedenk vooraf goed welke materialen en hulpmiddelen je 
nodig hebt. Je kunt ook iemand uit je netwerk inschakelen die 
specifieke expertise heeft, bijvoorbeeld ICT-deskundigheid, 
om hierbij te helpen.

4.6 Sessie 6: Experimenteren

In deze sessie ben je waarschijnlijk nog bezig met het maken 
van het prototype. Ondertussen bedenk je met elkaar hoe 
je het ontwerp kunt testen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld 
aan observaties of korte evaluatiegesprekjes met gebruikers. 
Wie kan dat doen? In welke situatie kun je het prototype het 
beste testen en waar ga je dan op letten? En natuurlijk: hoe 
ga je de testresultaten vastleggen? 

Door je netwerk te gebruiken, kunnen jullie het prototype 
mogelijk op meerdere plekken uitproberen. Een alternatief 
is om feedback te vragen op het concept-ontwerp. Bespreek 
met elkaar wie wat gaat doen en wanneer en hoe je de 
testresultaten deelt met je teamgenoten.

4.7 Sessie 7: Evalueren

Het prototype is nu bijna klaar. Je hebt wat eerste 
gebruikerservaringen waarmee je misschien nog kleine 
bijstellingen wil doen. In deze sessie evalueer je de 
opbrengsten (testresultaten) en formuleer je enkele 
aanbevelingen voor eventuele doorontwikkeling (andere 
handvatten en tools). Denk ook aan bijvoorbeeld het maken 
van een handleiding voor de gebruiker of afspraken over de 
verspreiding/ het delen van het prototype in je netwerk. Zijn 
er bijvoorbeeld studiedagen, een congres, een kennisfestival 
of andere momenten waarop je jullie werk wereldkundig 
kunt maken? Maak ook afspraken over het beheer. Vraagt het 
ontwerp onderhoud? Wie doet dat?

4.8 Sessie 8: Reflecteren

De laatste bijeenkomst staat in het teken van de afronding 
van het innovatieteam en reflectie op het proces. Als 
hiervoor tijdig een afspraak is gemaakt, neemt een 
onderzoeker van het lectoraat Goed leraarschap, Goed 
leiderschap in deze bijeenkomst een online groepsinterview 
af. De onderzoeker reflecteert met de deelnemers van het 
innovatieteam op het proces en formuleert op basis daarvan 
aanbevelingen voor de deelnemers.

Het lectoraat gebruikt de interviewgegevens (anoniem) als 
input voor verder onderzoek naar het samen innoveren en 
voor verbetering van deze methodiek. Deelname aan het 
onderzoek is geheel vrijblijvend. Als je wilt deelnemen, neem 
dan bij de start van het innovatieteam contact op met het 
lectoraat. 
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5. Werkvormen
De toolkit bevat verschillende werkvormen, waarnaar in de 
bij de bijeenkomst behorende PowerPoint wordt verwezen. 
Je kunt de werkvormen inzetten in live bijeenkomsten, maar 
er zijn ook werkvormen voor online samenwerken. Je kunt 
de werkvormen ook op andere momenten inzetten dan is 
aangegeven in de leidraad of kiezen voor je eigen favoriete 
werkvormen. De werkvormen helpen om alle deelnemers 
van het innovatieteam hun inbreng te laten hebben. Soms 
werkt het ook prettig als je heel even de tijd neemt om voor 
jezelf na te denken en daarna pas met elkaar in gesprek gaat.

De ‘Complex tool’ kun je gebruiken om voor de start van 
het innovatieteam een geschikt innovatievraagstuk te 
kiezen dat uitdagend is, maar ook weer niet té complex. 
Verder kun je gebruikmaken van het eerder ontwikkelde 
dialooginstrument. 1 

1.  https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dialooginstrument-onerzoekende-scholen-1.pdf
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6. Facilitator
Een facilitator (ook wel ‘kennisregisseur’ genoemd) kan 
het proces in het innovatieteam begeleiden. De facilitator 
bereidt de bijeenkomsten voor, zorgt ervoor dat iedereen 
voldoende aan bod komt, bewaakt de agenda, treedt op als 
voorzitter en maakt (eventueel) ook het verslag.

Innovatieteams kunnen zowel met als zonder facilitator 
werken. Met name als de teamleden elkaar niet kennen 
of als het innovatieteam school overstijgend is, kan een 
facilitator gewenst zijn. Zonder facilitator pakken de 
teamleden bovengenoemde taken gezamenlijk op door taken 
en rollen te verdelen. Zo is er iemand die deze handleiding 
en het katern vooraf leest, het proces overziet, iemand 
die zaken vastlegt, iemand die de tijd bewaakt, iemand die 
creativiteit inbrengt en iemand die kritische vragen stelt. Het 
werkt goed om bij de start van het innovatieteam elkaars 
talenten te verkennen en met elkaar te bespreken hoe deze 
tijdens het proces kunnen worden benut. De werkvorm 
‘Talentenmuur’ kan hierbij behulpzaam zijn. Door ieders 
persoonlijke leervraag te benoemen, ontstaat er ruimte voor 
je eigen leerproces en kun je elkaar ondersteunen bij het 
realiseren van die persoonlijke leervragen. Zo benut je het 
leren van elkaar optimaal. 
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7. Inbedding in de 
organisatie
De ontwerpaanpak leidt tot een prototype dat leerlingen 
of onderwijsprofessionals kunnen gebruiken. Om daarvoor 
draagvlak te creëren, is het belangrijk dat je collega’s 
meeneemt tijdens het ontwerpproces. Er zijn hiervoor op 
verschillende momenten mogelijkheden:

•  Tijdens de verkennings- en verdiepingsfase (sessie 1 en 2) 
kun je de opgedane inzichten delen in je netwerk of je 
team, bijvoorbeeld in de vorm van een korte kennisclip 
of pitch tijdens een teamvergadering. Collega’s kunnen 
dan ook input geven aan het innovatieteam. Vooral de 
praktische kennis van leraren is in deze fase waardevol, 
omdat hiermee de vaak wat algemene theorie concreet 
wordt gemaakt. Dit draagt ook bij aan het ontwikkelen 
van eenzelfde taal. Door met elkaar te praten over het 
innovatievraagstuk ontstaat er ook bij collega’s die 
wat meer op afstand betrokken zijn bewustwording en 
draagvlak.

•  Tijdens de fase van het formuleren van ontwerpcriteria 
en het verkennen van opties (sessie 3 en 4) kun je 
collega’s hun mening vragen over een aantal opties. 
Hebben zij nog aanvullende suggesties? Je kunt in deze 
fase een soort gebruikersonderzoek uitvoeren onder 
collega’s/leerlingen: welke eisen stellen zij stellen aan 
bruikbaarheid, vorm, toegankelijkheid van het ontwerp? 
Ook kun je collega’s betrekken bij het testen van het 
ontwerp. Hun ervaringen neem je mee bij de verdere 
uitwerking van het prototype.

•  In de evaluatiefase kun je input te verzamelen in je 
netwerk en bij collega’s over de bruikbaarheid: wat kan 
nog worden verbeterd of aangepast?

We wensen je veel plezier en succes bij het samen 
innoveren!
Anje Ros en Henderijn Heldens
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Platform Samen Onderzoeken

Samenwerking onderwijs | onderzoek
Het Platform Samen Onderzoeken bevat een schat aan 
informatie om met kennis en wetenschappelijk onderzoek 
het onderwijs ‘evidence-informed’ te verbeteren. Het 
Platform ondersteunt samenwerkingsrelaties bestaande uit 
scholen, schoolbesturen, universiteiten en draagt zo bij aan 
het leren van elkaar, het zoeken van verbinding en werken 
aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.

Meer informatie
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