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Succesvol leren in een docentontwikkelteam; 
in vijf stappen van idee naar product 

 

 
Inleiding 

Het werken met docentontwikkelteams (DOT’s) kan een effectief middel zijn om 
docenten zowel vakinhoudelijk als onderwijsdidactisch te professionaliseren. Binnen 
het DOT worden innovatieve lesmaterialen voor de eigen onderwijspraktijk 
ontwikkeld. Dit document beschrijft het proces vanaf de opstart tot en met de 
presentatie van het eindproduct en biedt daarnaast een info sheet met een korte 
uiteenzetting van uitgangspunten, kaders, ontwerpfases en Kick off. 
 
Het document is gebaseerd op ervaringen die zijn opgedaan op het Thomas a 
Kempis, een school voor voortgezet onderwijs in Arnhem. In samenspraak met 
directie is hier gestart met een DOT digitale didactiek. De voornaamste reden voor de 
opzet deze DOT is geweest om te komen tot een gedegen en beproefde 
werkbeschrijving waarmee in de toekomst diverse DOT's kunnen worden opgezet en 
uitgevoerd.  
 
De DOT digitale didactiek heeft geresulteerd in producten die direct te gebruiken zijn 
in de eigen onderwijspraktijk. Hoewel de praktijkvoorbeelden betrekking hebben op 
het onderwerp digitale didactiek, is de beschrijving van het proces werkwijze 
toepasbaar op meerdere onderwerpen. 
 
De belangrijkste resultaten, zowel valkuilen en tips, zijn te vinden bij de Frequently 
Asked Questions (FAQ’s) Naast deze geschreven informatie, is er een filmpje 
gemaakt waarin zowel het proces als een evaluatie op het geheel te vinden zijn. 
Dit alles ter informatie, maar vooral ter inspiratie! 
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Ingrediënten voor de opstart en afsluiting van een succesvol ‘Docent Ontwikkel Team’  

 

UITGANGSPUNTEN 
- Zorg voor heldere kaders 
- Zorg voor een inspirerende en complete Kick-off bijeenkomst 
- Doorloop alle ontwerpfases met je team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADERS 
Bespreek vooraf met de opdrachtgever, vaak directie, duidelijk af 
wat het eindresultaat gaat worden en formuleer antwoorden op de 
volgende vragen ; 

- Welke wensen zijn er rondom een eindproduct (bv. leerling- 
of docentgericht)? 

- Welke vrijheden krijgen de deelnemers? 
- Wie gaat de DOT leiden? 
- Hoeveel uren krijgen de deelnemers voor de ontwikkeltaak? 
- Wat wordt de begin- en einddatum? 
- Wanneer gaan de bijeenkomsten plaatsvinden 

(roostertechnisch)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KICK-OFF   
- Zorg voor een goede voorbereiding van de kick-off 

bijeenkomst. Deze bijeenkomst is  een belangrijke graadmeter 
voor het verdere verloop en de kwaliteit van het eindproduct. 

- Zorg dat na afloop van deze eerste bijeenkomst er een besluit 
is genomen over de te maken producten en iedere deelnemer 
aan de slag kan met de ontwikkeling van het (deel)product. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWERPFASES 
- STAP 1 Behoefteanalyse; onderzoek met de deelnemers 

welk product je wilt gaan ontwikkelen (binnen de gestelde 
kaders) 

- STAP 2 Presentatie en feedback; iedere deelnemer 
presenteert  tijdens de werkbijeenkomsten zijn/ haar 
product en ontvangt en geeft feedback (volgens 
feedbackregels) 

- STAP 3 Testfase; de producten worden tussentijds getest 
door de doelgroep (bijvoorbeeld leerlingen) 

- STAP 4 Verbeterfase; op basis van feedback van 
deelnemers en doelgroep wordt het product aangescherpt 

- STAP 5 Eindpresentatie managementteam en collega’s; 
het eindproduct wordt gepresenteerd aan het 
managementteam en onder de aandacht gebracht van 
collega’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: blijf frequent en persoonlijk contact houden met je deelnemers, laat ze niet teveel ‘zwemmen’. 
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Procesbeschrijving 
 
Begeleiden, leidinggeven en deelnemen aan een DOT 

• Directie 
Directie maakt geen onderdeel uit van de DOT zelf, maar speelt een belangrijke rol in 
de facilitering van uren en bij het maken van werkafspraken (data). 

• Externe coach 
Een externe coach kan een belangrijke rol spelen bij de formulering van de opdracht 
en de voorbereidingen van de bijeenkomsten. Het werken met een externe coach is 
verfrissend omdat deze niet vast zit in de geldende structuren van een school. De 
externe coach maakt geen onderdeel uit van de DOT zelf. 
Het werken met een externe coach is optioneel en zal in een later stadium, wanneer 
de DOT als werkwijze geborgd is en velen er ervaring mee hebben opgedaan, niet 
meer nodig zijn. 

• DOT-leider 
De DOT-leider is een docent die beschikt over specifieke kennis over het thema van 
het DOT, zodat hij/ zij actief kan bijdragen aan het oplossen van eventuele 
problemen die zich voordoen, maar vooral een inspiratiebron voor andere 
deelnemers kan zijn. De DOT-leider is een gelijke onder de deelnemers wat betreft 
autoriteit.  

• Deelnemers 
De deelnemers zijn docenten met bovengemiddelde interesse in het onderwerp van 
het DOT. Er kan voor worden gekozen om deelname ook open te stellen voor  
collega’s met andere taken (bv. mediathecaris, onderwijsassistent etc.) Voor een 
succesvolle DOT is het van groot belang dat de docenten zelf kiezen voor deelname. 

 
Organisatie en invulling bijeenkomsten 
In onderstaand gedeelte volgt een beschrijving van de invulling en opbrengsten van 
de verschillende bijeenkomsten. Per bijeenkomst is beschreven hoe de DOT-leider 
de bijeenkomst heeft voorbereid, welke activiteiten zijn uitgevoerd tijdens de 
bijeenkomst en wat de opbrengst van de bijeenkomst is geweest. 
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Voorbereidingssessie afbakening kader en formulering opdracht 

Duur: 2 uur 
 

Werving deelnemers 
Het is belangrijk dat de deelnemers vanuit interesse in het onderwerp deelnemen 
en geen druk tot deelname ervaren. Gekozen kan worden voor bijvoorbeeld een 
oproep in een communicatiebulletin. 

Bepalen aantal bijeenkomsten en communicatie directie/ roostermakers/ 
deelnemers 
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 vijftal bijeenkomsten (inclusief kick-off sessie en 
presentatie eindproducten aan directie) 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. 

Afbakening kader 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst is er een overleg tussen DOT-leider en 
externe coach over de opzet van de startbijeenkomst en de invulling van de 
vervolgbijeenkomsten. 
Belangrijke uitgangspunten zijn; 

• deelnemers krijgen vrijheid in invulling van gekregen uren (los van de 
bijeenkomsten); 

• de te maken producten moeten praktisch nut hebben voor de eigen 
werksituatie; 

• de resultaten en lessen worden uitgewisseld in de DOT-groep; 

• de DOT- groep legt verantwoording af aan de organisatie. 

Voorbereiden Kick- off/ Brainstormsessie 
De eerste bijeenkomst is van groot belang voor het opdoen van ideeën, de keuze 
voor een product en daarmee voor het verdere proces. De keuze voor een 
geschikte werkvorm, het goed afbakenen van het kader en het opstellen van een 
agenda voor de Kick- off bijeenkomst staan centraal bij de voorbereidingen (zie 
voor beschrijving van de werkvorm ‘Kick- off/ Brainstormsessie’) 

 
Voorbeeld uitwerking kaders en opdrachtformulering DOT digitale didactiek  
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Bijeenkomst 1: Kick- off/ Brainstormsessie   

 
Duur: 2uur 
 

STAP 1   
Startvraag/ behoefte analyse  
Welke problemen ervaren we op dit vlak?  
Werkwijze  

o Deelnemers schrijven op een post-it hun ideeën op en wisselen dat uit. 
Voorbeeld DOT Digitale didactiek;  
‘We zijn allemaal professionals die met kinderen werken. We werken allemaal wel 
eens met digitale leermiddelen, werkvormen etc. Neem een dergelijk moment in 
gedachten en beantwoord de volgende vraag; ‘welke problemen ervaren we op dit 
vlak?’ 

STAP 2   
Vervolgvraag 1 
Wat is een mogelijke oplossing voor het probleem waar je tegenaan loopt? 
Werkwijze  

o Deelnemers schrijven hun antwoorden op post-its en leggen die 
daarna voor aan een mededeelnemer die verheldert en aanvult. 

o Deelnemers kiezen een oplossing waarmee zij verder aan de slag 
gaan de komende periode. 

STAP 3 
Vervolgvraag 2  
Kies een van de gekozen oplossingen en bedenk welke stappen gezet moeten 
worden om dat te realiseren. Ofwel; uit welke delen bestaat de oplossing? 
Werkwijze  

o Deelnemers hakken de gekozen oplossing op in stukjes, leggen dit 
voor aan een medegroepsgenoot en die verheldert en vult aan. 

STAP 4 
Besluitenfeest/ opbrengsten 

- er wordt besloten welke producten we gaan maken; 
- er wordt gecommuniceerd op welke momenten de deelnemers bij elkaar gaan 

komen en wat de invulling van de bijeenkomsten gaat zijn; 
- er wordt verkend wat de deelnemers nog nodig hebben om goed aan de slag 

te gaan; eén deelnemer had bijvoorbeeld nog wat instructie nodig over een 
software programma;  

- er wordt afgesproken wat er op welk moment wordt opgeleverd; 
- iedereen is het eens met de statement: “er is geen onduidelijkheid meer”. 

Werkvorm 

• Brainstorm  werkvorm placemat 
Per vraag (zie hierboven) schrijft iedere deelnemer zijn/ haar antwoorden op een  
post-it en plakt deze op de flip-over of placemat die klaarligt. Nadat de vraag 
beantwoord is, wordt het placemat een kwartslag gedraaid en worden elkaars 
antwoorden bekeken. Indien nodig, wordt om opheldering gevraagd en vervolgens 
worden de antwoorden eventueel aangevuld. Daarna wordt het placemat 
teruggedraaid en wordt doorgegaan met de volgende vraag. 
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Uitkomsten brainstormsessie  
 

Werksessie 1  Presentatie eerste conceptversie product     

Duur: 2 uur   
Tussenperiode: 4 weken 

 

STAP 1 Presentatie eerste conceptversie producten 

STAP 2 Feedback (zie werkvorm) 

STAP 3 Specificeren afspraken over vorm en inhoud product en de wijze van  
             presenteren in de volgende werksessie. 
Voorbeeld DOT Digitale Didactiek; 
De producten worden in Wikiwijs gezet. Over de vorm van het product worden de 
volgende afspraken gemaakt; 

- afspraken lay-out (de indeling) 
- opdrachten worden in wikiwijs gezet 
- de wikiwijs-les wordt afgesloten met een toets. De toets genereert een bewijs 

van deelname (eventueel te gebruiken als materiaal voor een e-portfolio). 

Werkvorm 
Eén voor een presenteren de deelnemers hun ideeën en producten aan elkaar. De 
rol van de deelnemers is die van kritische vriend. Het is belangrijk dat de 
feedbackregels worden gevolgd;  

- benoem eerst een positief punt; 

- benoem vervolgens eventuele verbeterpunten; 

- geef een concrete verbetersuggestie; 

- benoem wat er daadwerkelijk beter wordt als de gedane suggestie wordt 

overgenomen; 

- controleer of de feedback voldoende duidelijke is voor de ontvanger . 
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Opbrengsten 
De opbrengst van de eerste bijeenkomst is te zien op onderstaande vier foto’s. De 
deelnemers hebben voldoende handvatten om aan de slag te gaan en om hun 
product ook daadwerkelijk te maken. 

Product Gerrit 

 
Gerrit gaat een 
instructiefilm 
maken over het 
gebruik van 
Excel als middel 
om tabellen en 
grafieken te 
maken. Hij gaat 
dit testen in zijn 
Havo 4 klas. 
  
 
 
 

Product Saskia 
 
Saskia gaat een Infografic 
maken om leerlingen meer te 
stimuleren om de app te 
gebruiken om boeken te 
verlengen.  
 
 
 
 
 

Product Erik 

 
Erik gaat een 
flowchart maken 
in Piktochart om 
de leerlingen 
gestructureerder 
te laten werken 
als zij een 
instructiefilmpje 
gaan maken. 
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Product Danielle 

 
Danielle gaat 
een product 
maken waarin ze 
haar leerlingen 
gaat aanleren 
om bepaalde 
bronnen op het 
internet kritisch 
te evalueren. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Werksessie 2 & 3  Van ontwerpfase naar testfase 

Duur: 2 uur 
 

Tussenperiodes 4 weken 
 

Voorbereiding. 
- Communiceren data en locatie met deelnemers. 
- ‘Warmhouden’ van het project door tussentijds verschillende keren te vragen 

of alles lukt en bij eventuele problemen helpen. 
- Manier van presenteren voorbereiden. 

STAP 1 Presentatie conceptversie producten 

STAP 2         Feedback (zie ook beschrijving werkvorm Werksessie 1) 

STAP 3        (optioneel)  organiseren moment(en) voor specifieke   
                     kennisoverdracht (afhankelijk van de behoefte kan dit in   
                     groepsverband of individueel) 

Werkvorm 
Eén voor een presenteren de deelnemers hun ideeën en (aangepaste) producten 
aan elkaar en geven elkaar feedback. Let er op dat de feedbackregels worden 
gevolgd (zie feedbackregels bijeenkomst 1). De rol van de deelnemers is die van 
kritische vriend. 
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Deelnemers in de rol van kritische vriend 

 
 

 

 

 

Werksessie 4   Presentatie definitieve producten en afstemming  

producten op elkaar    

Duur: 2 uur 
Tussenperiode 4 weken 

 

STAP 1 Presentatie conceptversie producten 

STAP 2         Feedback 

Stap 3           Afstemming producten 
Voorbeeld gemeenschappelijke deler producten; vertalen naar/ delen via Wikiwijs 
(vertaling producten naar Wikiwijs ( aanmaken database) = einddoel  

Werkvorm 
Eén voor een presenteren de deelnemers de definitieve producten aan elkaar en is 
er ruimte voor het geven van de laatste tips. 
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Presentatie eindproducten aan managementteam 
 
Duur 1-2 uur 
 

Tussenperiode  2- 4 weken 
 

Voorbereiding: 
- Communiceren deelnemers 
- Afspraak maken met MT  

Plan dit ver van te voren in, het MT is vaak drukbezet! 
- Regelen lokaal/ ruimte 
- Zichtbaar maken/ presenteren eigen proces van leidinggeven  
- Planning maken voor de bijeenkomst 

STAP 1 Presentatie werkwijze/ proces door DOT-leider 

STAP 2 Presentatie eindproducten door deelnemers 

STAP 3         Evaluatie werkwijze en opbrengsten DOT 

STAP 4         Afspraken communicatie opbrengsten DOT richting collega’s 

STAP 5         Bepalen vervolg  

Werkvorm 
Werkgedeelte. 
Gestart wordt met een presentatie van het proces van de DOT door de DOT-leider. 
Tijdens de presentatie krijgt het MT een beeld van de werkwijze van de DOT. 
 
Vervolgens presenteren de deelnemers het eindproduct. De deelnemers leggen aan 
directie uit wat zij gemaakt hebben, waarom zij dit gedaan hebben en zij laten zien 
op welke manier het product kan worden ingezet. 
 
Na de presentatie van de werkwijze en de producten volgt een evaluatie van de 
werkwijze/ uitvoering van de DOT door de deelnemers. Aangegeven wordt wat er 
nodig is van het MT om succesvol een DOT te kunnen opstarten en de ontwikkeltaak 
goed uit te kunnen voeren.  
 
Om de resultaten ook daadwerkelijk zichtbaar te maken, is het belangrijk heldere 
afspraken te maken over de wijze waarop en met welk doel de producten onder de 
aandacht gebracht gaan worden bij docenten en/of leerlingen. 
 
Afgesloten wordt antwoord geformuleerd op de vragen; Krijgt het geheel een 
vervolg? Zo ja; in welke vorm (bv. een of meerdere DOT’s) en wat is de startvraag? 
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Frequently Asked Questions (FAQ’s) 

1. Hoe kader je een onderwerp in zonder (te)veel te sturen? 

• Formuleer een specifieke vraag aan de deelnemers, waaruit de kaders 

blijken, maar waaruit tevens de ruimte voor eigen invulling blijkt. 

• Presenteer de kaders in de vorm van deze vraag tijdens de kick-off 

bijeenkomst. 

Algemeen 
o deelnemers krijgen vrijheid in invulling van gekregen uren (los van de 

bijeenkomsten); 
o de te maken producten moeten praktisch nut hebben voor de eigen 

werksituatie; 
o de resultaten en lessen worden uitgewisseld in de DOT-groep; 
o de producten worden gepresenteerd aan het managementteam; 
o de producten (met nadruk op praktisch nut en toepasbaarheid binnen 

eigen lessen) worden gedeeld met collega’s. 
 

2. Wat is de rol van de opdrachtgever (veelal het managementteam)? 

• Voorafgaand aan de opstart van de DOT 

o Communicatie; duidelijkheid en eenduidigheid over het 

eindresultaat (om draagvlak te creëren kan ook worden gekozen 

om te werken vanuit een geïnventariseerde behoefte van 

bijvoorbeeld een sectie). 

o Heldere afspraken over; 

▪ facilitering uren 

▪ taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

▪ roostering en planning van de bijeenkomsten 

• Gedurende het proces 

▪ contact over proces en vorderingen met DOT-leider 

 

3. Wat zijn de kenmerken van een goede DOT-leider? 

• De DOT-leider maakt geen onderdeel uit van het managementteam, 

maar is een docent met specifieke expertise over het betreffende 

onderwerp; 

• De DOT-leider is een gelijke onder de deelnemers wat betreft autoriteit; 

• De DOT-leider biedt ondersteuning op maat aan deelnemers, maar 

fungeert bovenal als inspiratiebron. 

 

4. Hoe selecteer je deelnemers? 

▪ Deelname aan een DOT vindt plaats op basis van intrinsieke motivatie; 

deelnemers kiezen zelf voor deelname (denk bijvoorbeeld aan een 

oproep in het communicatiebulletin). 
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5. Wat is de meerwaarde van het werken met een externe coach? 

• Het werken met een externe coach is verfrissend omdat deze niet 

vastzit in de geldende structuren van een school; 

• Met name bij de afbakening van de kaders en de voorbereiding van de 

kick-off bijeenkomst kan de expertise van een externe coach bijdragen. 

 

6. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij de organisatie van de kick-off 

bijeenkomst? 

• Zorg voor een goede voorbereiding van de kick-off bijeenkomst. Deze 

bijeenkomst is  een belangrijke graadmeter voor het verdere verloop en de 

kwaliteit van het eindproduct. 

• Zorg dat na afloop van deze eerste bijeenkomst er een besluit is genomen 

over de te maken producten en iedere deelnemer aan de slag kan met de 

ontwikkeling van het (deel)product. 

 

7. Hoeveel uren krijgen de deelnemers voor deelname aan een DOT? 
Uitgaande van een vijftal bijeenkomsten, waaronder de kick- off en een 
heldere opdrachtformulering volstaat in deze DOT 20 uur voor de deelnemers. 
Afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemers kunnen meer uren worden 
toegekend aan de DOT- leider .  
Het is belangrijk een DOT opdracht niet te groot te maken, zodat het 
overzichtelijk en behapbaar blijft en zodat er in een vrij korte periode een 
aantal zeer praktisch te gebruiken producten ontstaan 
 

8. Wat is de ideale groepsgrootte? 

Om goed overzicht te kunnen houden op vorderingen en de samenhang 

tussen de producten is een groepsgrootte van vier tot zes personen het meest 

effectief. 

 

9. Wat is het tijdsbestek? 

De kracht van een DOT is dat de inspanningen leiden tot een concreet 

product dat toepasbaar is in de eigen onderwijspraktijk en ontwikkeld door 

onderwijsprofessionals zelf. Belangrijk is dat vooraf een heldere start- en 

einddatum zijn geformuleerd (inclusief planning van de bijeenkomsten). 

Advies is om te kiezen voor een tijdsbestek van een paar maanden tot 

maximaal een jaar (met eventuele deelproducten) om opbrengsten zichtbaar 

te maken. Uiteraard geldt hierbij dat het tijdsbestek afhankelijk is van de  

omvang van de op te leveren producten. 

 

10. Wat zijn de verschillen tussen een werkgroep en een DOT? 

- De kracht van een DOT zit in het ontwikkelen van een direct 

toepasbaar en deelbaar product, ontwikkeld door docenten zelf. 

- Er is sprake van een duidelijke ontwikkeltaak resulterend in een direct 

toepasbaar en deelbaar product en daarmee een resultaatgerichte 

werkwijze. 

- Het aantal bijeenkomsten en het tijdsbestek waarin het product 

ontwikkeld gaat worden zijn vooraf vastgesteld. 
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- Leden van het managementteam hebben geen actieve rol binnen de 

DOT, waardoor de nadruk meer ligt op eigen verantwoordelijkheid, 

eigenaarschap en ruimte voor eigen input en commitment. 

- In plaats van de nadruk op werk(groep) ligt de nadruk op ontwikkeling 

en autonomie van de deelnemers zelf. 

- Ieder teamlid werkt aan een ‘eigen’(deel) product binnen het gestelde 

kader en in afstemming met andere teamleden.  

- Naast het toewerken naar een gezamenlijk doel, ligt de nadruk ook op 

eigen professionalisering/ leerrendement. 
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Bijlage 1  Eindproducten DOT digitale didactiek 

 
Algemeen; nadat de collega’s hun digitale product gemaakt, getest en verbeterd 
hebben, hebben zij deze in een online lesprogramma gezet. Het uiteindelijke doel is 
om de producten voor meerdere docenten beschikbaar te stellen. Er is gekozen voor 
het programma wikiwijs. De links onderaan de beschrijving van de producten 
verwijzen naar de betreffende wikiwijs-les. 

 

• In de mediatheek is sinds kort een app in gebruik genomen welke leerlingen in 
staat stelt om hun boeken zelf te verlengen. Leerlingen maken echter maar in 
beperkte mate gebruik van deze app. Om leerlingen te stimuleren om deze te 
gebruiken is een Infografic gemaakt.  

o https://maken.wikiwijs.nl/103339/Drie_manieren_om_een__hoge__boet
e_te_voorkomen 
 

• Tijdens de lessen scheikunde moeten leerlingen data omzetten tot een 
grafiek. Een programma waar dat relatief eenvoudig mee kan is het 
programma  Excel. Klassikaal laten zien hoe dat moet is weinig effectief 
Daarom is er gekozen om een instructiefilm te maken over het gebruik van 
Excel als middel om tabellen en grafieken te maken. Op die wijze kan iedere 
leerling op een zelf gekozen moment het instructiefilmpje bekijken en op een 
tempo welke de leerling zelf prettig vindt. 

o https://maken.wikiwijs.nl/103129/Hoe_snel_gaat_een_reactie 
 

• Tijdens de lessen wiskunde wordt er van leerlingen verwacht dat zij een 
instructiefilmpje maken over een bepaalde som. Om de instructiefilmpjes van 
betere kwaliteit te laten zijn heeft de collega een Flowchart gemaakt. Hierin 
krijgen leerlingen praktische tips om hun filmpje correct te laten zijn. 

o https://maken.wikiwijs.nl/103498/instructievideo_maken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://maken.wikiwijs.nl/103339/Drie_manieren_om_een__hoge__boete_te_voorkomen
https://maken.wikiwijs.nl/103339/Drie_manieren_om_een__hoge__boete_te_voorkomen
https://maken.wikiwijs.nl/103129/Hoe_snel_gaat_een_reactie
https://maken.wikiwijs.nl/103498/instructievideo_maken
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