
Wat 

Het werken met docentontwikkelteams (DOT’s) kan een effectief middel zijn om 

docenten zowel vakinhoudelijk als onderwijsdidactisch te professionaliseren. Binnen 

de DOT worden innovatieve lesmaterialen voor de eigen onderwijspraktijk 

ontwikkeld. De voornaamste reden voor de opzet van de DOTop het Thomas a Kempis 

College is geweest om te komen tot een gedegen en beproefde werkbeschrijving waarmee 

in de toekomst diverse DOT’s kunnen worden opgezet en uitgevoerd. Er is een uitgebreide 

procesbeschrijving beschikbaar. 

 

Hoe 

De deelnemende docenten aan de DOT hebben zichzelf aangemeld naar aanleiding van 

een oproepje binnen de school. Deelname aan een DOT geschiedt dus op basis van 

intrinsieke motivatie.  

 

Afhankelijk van het beschikbaar gestelde aantal uren en de omvang van de opdracht wordt 

een aantal bijeenkomsten/ werksessies ingepland. In het geval van de DOT digitale 

didactiek betrof dit een zestal bijeenkomsten (inclusief kick-off sessie en presentatie 

eindproducten aan directie, exclusief de voorbereidende sessie) binnen een tijdsbestek van 

vijf maanden. Het is belangrijk vooraf heldere afspraken te maken over wanneer de 

bijeenkomsten kunnen plaatsvinden en een planning op te stellen. 

 

Voorbereidingssessie afbakening kader en formulering opdracht 

 

Hier bespreekt de DOT leider met de externe coach en/of de directie het onderwerp van de 

DOT. Belangrijk is dat de school haar wensen aangeeft, maar dat er voor de deelnemers 

nog alle ruimte is om te bepalen wat zij gaan doen, voor wie en wat de omvang daarvan zal 

zijn. De kaders worden aangegeven door de opdrachtgever (in dit geval dus de directie van 

TaK) 

 

Bijeenkomst 1: Kick- off/ Brainstormsessie (2 uur) 

De deelnemers komen samen en komen samen m.b.v. door de DOT leider georganiseerde 

en gefaciliteerde werkvormen tot een te maken product. De taken worden verdeeld en 

eigenaarschap wordt toegekend. Het gebruikmaken van een projectmanagement tool als 

Trello is een mogelijkheid. 

 

Werksessie 1 Presentatie eerste conceptversie product (2 uur) 

De deelnemers geven feedback op elkaars werk volgens een vaste methodiek. De DOT 

leider faciliteert dit onderdeel. De feedback wordt verwerkt en het product wordt aangepast. 

 

Werksessie 2 & 3 Van ontwerpfase naar testfase (2 uur) 

De deelnemers passen aan en proberen hun producten uit op leden van de doelgroep. De 

werksessies zijn er om elkaar te ondersteunen en door de rol van kritische vriend houd je 

elkaar scherp.  

 

Werksessie 4 Presentatie definitieve producten en afstemming producten op elkaar (2 uur) 

Tijdens deze bijeenkomst wordt het definitieve product gepresenteerd en stemmen de 

deelnemers de producten af op elkaar. Denk hierbij aan het maken van een compleet 



leerarrangement in een tool als Wikiwijs, waardoor het product deelbaar en arrangeerbaar 

wordt.  

 

Presentatie eindproducten aan managementteam 

De presentatie laat zien welk product er is gemaakt, hoe de doelgroep erop reageert en wat 

de deelnemende docenten hebben geleerd. Aansluitend vindt een korte evaluatie plaats 

waar eventueel ook ruimte is voor afspraken over een vervolg. 

 

Succesfactor 

Het succes van de DOT zit hem voor een groot deel in de organisatie ervan. Zorg dat het 

aantal beschikbare uren per deelnemer helder is, dat er tijd beschikbaar is waarop alle 

deelnemers samen kunnen komen en dat de samenstelling voldoende divers is.  

 


