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INHOUD

• Wat is een prototype?

• Wat is ‘evidence informed’ werken?

• CIMO-logica

• Van interventies naar ontwerpeisen

• Van ontwerpeisen naar een prototype



WAT IS EEN PROTOTYPE?

• 'Tekentafelontwerp’ dat moet leiden tot je beoogde uitkomsten

• Plausibel gemaakt door onderbouwing met vakliteratuur (‘evidence informed’). 
Dit draagt bij aan de resultaatvaliditeit van je onderzoek (de aanpak leidt (in 
potentie) tot bruikbare oplossingen; Anderson & Herr, 1999)

• Voorbeelden:

• Lessenserie

• Bepaalde aanpak

• Handige ‘tool’ voor leerlingen

• Beoordelingsmodel

• ...



WAT IS ‘EVIDENCE INFORMED’ WERKEN?

• = gebruiken van inzichten uit de literatuur om:
• Je huidige praktijksituatie beter te kunnen begrijpen

• Aanpakken voor praktijkvraagstukken te ontwerpen die 
veelbelovend zijn

• Instrumenten te ontwikkelen om de werking van ontwikkelde 
aanpakken in de praktijk te monitoren/evalueren

• = gebruiken van zelfverzamelde praktijkgegevens

• om de werking van van die aanpakken in praktijk te 
monitoren/evalueren

Vakliteratuur

Zowel vak als 
methodische literatuur
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“Bouwen van onderbouwde 

en plausibele redeneerketens”
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CIMO-LOGICA (WEBER, 2011)

• Eerst inventariseren van mogelijke interventies en bijbehorende mechanismen die 
leiden tot de beoogde uitkomsten volgens vakliteratuur.

• Welke literatuur dan?
• Beginnen bij handboeken en literatuur aangedragen door de opleiding

• Zelf zoeken in:

• Vaktijdschriften, bijvoorbeeld Levende Talen Magazine

• Kennisrotonde

• Google Scolar

• Databanken HR

• Belangrijke keuze criteria: 

• Kies literatuur die richting geeft aan jouw vernieuwd handelen in de praktijk

• Kies literatuur die je zelf begrijpt





Outcome
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Laat leerlingen een 
‘wordmap’ maken volgens 

het Frayer model. Zo’n 
wordmap is een graphic

organizer waarin 
woorden associatief met 

elkaar worden 
verbonden. 

Leerlingen verbinden 
nieuwe woorden met 

synoniemen, antoniemen en/of 
eigen omschrijvingen van het 

woord. De leerlingen denken op 
verschillende manieren na over 

het woord en leggen actief 
verbindingen met woorden 

die ze al kennen.

De woordenschat 
van leerlingen is 

vergroot en beklijft 
langer. 
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CIMO-LOGICA (WEBER, 2011)

• Laatste opmerkingen:

• Er zijn vaak meerdere interventies en mechanismen die bijdragen aan dezelfde 
beoogde uitkomst. 

• Je hebt dus vaak maar één of enkele uitkomsten, en meerdere interventies-
mechanismen.

• Het invullen van het CIMO-schema vervangt het traditionele theoretisch kader. Je 
dient dus in dit schema ook literatuurverwijzingen te plaatsen.





VAN INTERVENTIES NAAR 
ONTWERPEISEN

• Uit je inventarisatie van mogelijke interventies maak je een onderbouwde keuze op 
basis van theoretische en praktische argumenten.

• De interventies zijn  - als het goed is – al theoretisch onderbouwd

• Je kiest vervolgens mede op basis van praktische argumenten:

• Wat past bij jouw leerlingen?

• Wat is mogelijk/wenselijk in jouw onderwijssetting?

• Wat past bij de schoolvisie?

• Wat past bij jouw stijl als docent?

• Etc.

• Maak zowel theoretische als praktische argumenten expliciet



VAN INTERVENTIES NAAR 
ONTWERPEISEN

• Werk de gekozen interventies nu om naar ontwerpeisen.

• Ontwerpeisen zijn ‘geboden’ aan jezelf als onderwijsontwerper. Bijvoorbeeld: 
Iedere les kent:

• een introductiefase waarin voorkennis wordt geactiveerd en instructie wordt gegeven

• verwerkingsfase waarin leerlingen groepjes actief met de leerstof aan het werk gaan

• een afsluitingsfase waarin we samen inhoudelijk terugkijken op de gemaakte opdracht als 
op het leerproces.

• De ontwerpeisen vormen meteen een checklist aan de hand waarvan je je 
tekentafelontwerp kunt evalueren: komen al mijn ontwerpeisen terug in het 
prototype?



VOORBEELD

• Interventie in CIMO-schema:  
“Laat leerlingen een eigen lijst maken van voor hen nog onbekende woorden tijdens het lezen. Laat hen raden naar de betekenis en daarna de betekenis 
opzoeken.”

• Uitwerking in ontwerpeisen: 
Op mijn school beginnen taallessen altijd met 10 minuten stil lezen. Dit geeft mij de mogelijkheid om hieraan een activiteit te verbinden gericht 
op vocabulaireverwerving, waarbij leerlingen tijdens het lezen zelf voor hen onbekende woorden (en later de betekenis) toevoegen aan een 
eigen woordenlijst. Ze komen deze woorden tegen in de context van gebruik. Het leren van woorden in hun context van gebruik spreekt bij 
leerlingen de hogere orde leervaardigheden (relateren, kritisch denken) en maakt dat leerlingen sterkere verbinding leggen met de betekenis 
van dit woord (bron). Ontwerpprincipes die hierbij horen zijn:

• Iedere les begint met 10 minuten waarin leerlingen stil lezen.

• Tijdens het lezen noteren leerlingen woorden die ze nog niet kennen en schrijven erachter wat zij denken dat een woord betekent.

• Na het lezen krijgen leerlingen de gelegenheid om de betekenis van de nieuwe woorden op te zoeken in het online woordenboek.

• Deze activiteit wordt afgesloten met een kort rondje door de klas waarin leerlingen hun nieuwe woorden en de juiste betekenissen aan de klas 
meedelen.

• Iedere leerling mag maar één nieuw woord noemen. Als hij/zij geen woord heeft dat al eerder is genoemd, gaat de beurt over. Dit is geen probleem.

• Leerlingen kiezen zelf of ze woorden van andere leerlingen toevoegen aan hun eigen woordenlijst.
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NB. in je onderzoeksplan zet je 
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ontwerpeisen als je concrete 
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artikel noteer je alleen de 
argumentatie (groen) en de 
ontwerpeisen (bijv in een 

functioneel kader; 
transfereerbaarheid!)





VAN ONTWERPEISEN NAAR PROTOTYPE

• Werk nu je prototype verder uit tot een concreet beroepsproduct (lessenserie, 
vakdidactische aanpak, tool, beoogdelingsmodel, ...)

• Houd je daarbij ook aan de kwaliteitseisen behorende bij het type 
beroepsproduct zoals je op de opleiding hebt geleerd.

• Check of je prototype voldoet aan je zelfgeformuleerde ontwerpeisen

• Aanvullende checkvragen:
• Leidt mijn prototype echt tot ander vakdidactisch handelen dan ik voorheen deed?

• Past het bij mijn stijl en visie, en de visie van de school?

• Is het prototype ethisch en vakdidactisch verantwoord?

• Is het prototype voldoende inclusief en aantrekkelijk voor leerlingen?



CALL TO ACTION!

• Ga in de literatuur op zoek naar handelingsperspectieven in de vorm van interventies en 
mechanismen die leiden tot je beoogde uitkomsten.

• Verzamel deze in je CIMO-schema.

• Maak op basis van theoretische en praktische argumenten een keuze uit je verzamelde 
interventies

• Werk deze om naar concrete ontwerpeisen voor je prototype

• Ontwerp een prototype dat aan je ontwerpeisen en de aanvullende eisen voldoet

• Bespreek je ontwerp meermaals met je WPB, je onderzoeksbegeleider op de HR en 
natuurlijk je medestudenten.



VEEL SUCCES EN BEDANKT VOOR JE 
AANDACHT
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