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01. Voorwoord

Na drie en een halfjaar veel
mogen leren en uitproberen is
het zover. Het afstuderen gaat
nu écht beginnen.
Door
de
verschillende
achtergronden
maar
toch
dezelfde interesses, hebben
Hilke en Rhawina de krachten
gebundeld. Waar Hilke de
handhaving speelt en Rhawina
juist de grens opzoekt, is ons
gezamenlijke doel dat ieder
persoon het waard is op
school. De vraag die ons drijft:
Waar kunnen w ij het verschil
maken dat zowel, leerkracht
als leerling baat hebben bij
ons concept? Om dit concept
wat specifieker te maken
hebben we gekozen om in te
zoomen op de diversiteit van
de leerprocessen. Hoe komt het

dat leerlingen die bijvoorbeeld
onder
het
gemiddelde
presteren/scoren, het wel in
zich kunnen hebben, maar toch
moeizamer meekomen tijdens
de les? Later in dit onderzoek
wordt duidelijk waarom kennis
over het leerproces van belang
is. Want ook wij hebben hiermee
te maken gehad. Het zat er wel
in maar het kwam er niet uit.
Hoe komt dat? En wat is ervoor
nodig om juist deze personen
te kunnen helpen tijdens hun
schoolcarrière?
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02. Samenvatting
Het
is
bekend
dat
het
onderwijssysteem
in
deze
hegemonie niet uitsluit op elk
kind. Gelukkig zijn er al veel
verschillende soorten scholen
die volgens andere methodes
werken. Denk aan Montessori of
het Jenaplan, waar ieder kind
op eigen tempo leert. Ondanks
de verschillende methodes die
ze op deze scholen uitvoeren,
komt er één ding overeen, er
is weinig tot geen kennis over
de natuurlijke leerprocessen.
De natuurlijke leerprocessen
zijn in dit onderzoek gebaseerd
op
de
32
verschillende
dominantieprofielen.
Een
dominantieprofiel kan verklaren
waarom de verwerking van
de stof moeizamer verloopt
als dit op een verkeerde
manier voor dat profiel wordt
aangeboden. Om achter het
vraagstuk “Hoe kunnen we
toekomstige leerkrachten van
het basisonderwijs stimuleren
om bezig te zijn met het
natuurlijke
leerproces
van

kinderen?” te komen zijn er
verschillende
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Een
cultural probe om grip en inzicht
te krijgen op de doelgroep.
Deze doelgroep bestaat uit
toekomstige leerkrachten in
het basisonderwijs. Voor deze
groep is gekozen omdat in
de cultural probe en voorafgaande interviews duidelijk
werd dat er ruimte was voor
eigen invulling en persoonlijke
ontwikkeling. Al snel kwam er
naar voren dat de kennis over
de profielen mistte waardoor
de doelgroep niet weet waar
ze moeten beginnen met dit
onderwerp. Daarom is er een
video gemaakt om ze deze
informatie mee te geven.
Tijdens de co-creatie met
pabo-studenten is er getest
of de informatie blijft hangen.
Door
aan
één
van
de
deelnemers te vragen wat
ze heeft onthouden van de
animatie video en dit te
vertellen
aan
de
mede-

studenten die hier nog geen
kennis over hadden. Dit werd
goed begrepen en maakte
de
andere
deelnemers
nieuwsgierig,
waardoor
ze
graag het eigen profiel willen
achterhalen. Tijdens deze cocreatie was één ding heel
duidelijk. De waarde en het nut
moet ervan in gezien worden,
willen ze in deze informatie
investeren. Door middel van een
social marketing campagne
kan ervoor gezorgd worden dat
deze interesse wordt gewekt.
Het delen van succesverhalen
op verschillende platformen is
waar naar toe gewerkt wordt
gedurende het project. De
reactie op deze verhalen gaven
inzicht over de vorm en emotie
die het beste kan werken om
toekomstige
leerkrachten
ervan te overtuigen met het
dominantie profiel aan de slag
te gaan.
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03. Aanleiding

Vanuit de ervaringen die
opgedaan zijn binnen de
opleiding en vanuit onze eigen
interesses van de afgelopen
jaren heeft ieder zijn eigen
expertise. Waar Hilke zich
bezig heeft gehouden met
het leerproces van kinderen
(taaldenkers/ beelddenkers),
heeft Rhawina zich bezig
gehouden met de werking van
het brein en kinderen met een
schooltrauma. De opgedane
kennis komt goed van pas in
het huidig onderzoek. Tevens
gedurende de minor Social
Marketing hebben ze beide
kennis op mogen doen om een
positieve gedragsverandering
toe te brengen. Hierin stond net
als in dit project de behoeften
van de doelgroep centraal.

Gedurende het onderzoek is er
sprake van een taakverdeling.
Om
ieder
zijn
eigenheid
als ontwerper achterna te
gaan focust Rhawina zich
grotendeels
op
de
functionaliteit van de digitale
middelen die aangeboden
worden. En focust Hilke zich
voornamelijk op de behoeftes
van de doelgroep en hoe dat in
de praktijk zou kunnen werken.
Om de verdeling weer te geven
is er gekozen om te werken met
twee kleuren. Ieder kleur duidt
aan de persoon van de taak.
Rhawina
Hilke
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04. Positionering
Mijn positionering als ontwerper
is dat ik geïnteresseerd ben
in Social-design. Ik merk
gedurende de opleiding dat mijn
voorkeur uitgaat naar complexe
menselijke
vraagstukken.
En dan met name; sociale
maatschappelijke uitdagingen.
De uitdaging waar ik me tijdens
het onderzoek op wil gaan
richten is om de belangen van
het kennen van het leerproces
over te brengen. Ik krijg energie
als ik betekenisvol kan zijn voor
de economie en dan vooral voor
de maatschappij. Mijn ultieme
droom zal dan ook zijn om in
de toekomst meer mensen
in verschillende omgevingen,
zoals op school, werk en bij
gezinnen de leervoorkeuren
inzichtelijk te maken van het
individu. Daarnaast hoe dat
van invloed kan zijn op de
manier van leren/denken en
hoe je daarmee jezelf wel kan
ontwikkelen op een manier dat
past bij jou als persoon.

Hilke

de basisschool tot aan mijn
huidige opleiding niet altijd
even soepel. Het leerproces
liep niet vanzelf tegen opzichte
van mijn klasgenoten. Dat
maakt dat ik me vaak minder
goed voelde dan de rest
van mijn klasgenoten en ik
voelde me soms zelfs dom.
Dit had tot gevolg tot ik weinig
zelfvertrouwen en een negatief
zelfbeeld heb/had. Gedurende
het onderzoekslab vorig jaar
ben ik erachter gekomen dat
ik een ander leerproces heb
dan waar school (grotendeels)
vanuit gaat. Door middel van
dit onderzoek ben ik achter
mijn eigen dominantieprofiel
gekomen waarop ik het beste
kan leren. Door middel van de
test kwam ik erachter dat mijn
hand en voet niet kruislings
aangestuurd
worden
ten
opzichte van mijn dominante
hersenhelft. Dit maakt dat de
informatie een langere weg
moet afleggen en dat ik door
stress moeilijk in beweging kan
Een voorbeeld die ik graag komen. Op dat moment viel er
wil delen. Vanuit mijn eigen een last van mijn schouders
ervaring liep mijn schooltijd op af, omdat ik mezelf (eindelijk)

kon plaatsen: “oh dus daarom
gaat het bij net iets anders”.
Het onderwerp staat heel
dichtbij mezelf, omdat ik zelf de
problemen heb mogen ervaren
en ik weet hoe het is als je je niet
begrepen en gehoord voelt. Dit
is niet te verwijten naar een
bepaald persoon, maar meer
waarop het schoolsysteem is
ingericht. Dit probleem wil ik
bij de kern aanpakken door
te kiezen voor de jongere
generatie die op school zitten.
Wat ik als ontwerper wil bereiken
is dat ik ten eerste andere
mensen wil helpen, door in te
laten zien dat het geen stoornis
is, maar dat ieder van ons uniek
is en dat men bewust wordt
gemaakt van hoe jij het liefst en
het makkelijkst leert. Daarnaast
merk ik dat dit onderzoek mij
verder brengt als persoon,
maar ook zeker als ontwerper.
Ik zie zelf de waarde in van dit
onderzoek, omdat het helpt bij
het begrijpen van jezelf en van
andere mensen. Tevens kan de
kennis meegenomen worden
in je verdere leven. Ik heb het

traject
van
onbekendheid
rondom het begin van het
onderwerp begin af aan mogen
ervaren. Door mezelf en andere
beter te begrijpen, geeft me
dat rust en zelfvertrouwen bij
mezelf en meer begrip voor
andere.
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Rhawina
Ik ben geïnteresseerd in de
ontwikkeling van het brein en
hoe dit in verhouding staat
met het leervermogen. Welke
theorieën het gedrag bepalen
van een kind of volwassen?
Maar ook de manier waarop het
kind kan leren. Ik wil met het niet
de perfecte kinderen creëren
maar iedereen net wat meer
bewust maken van het kunnen
van het kind. Ik ben als kind erg
onderschat in mijn kunnen. Ik
haalde op de basisschool voor
de creatieve vakken maar ook
geschiedenis en natuurkunde
een 8+, terwijl taal vaak rond de
6 à 7 bungelden. Ook niet laag

vind ikzelf. Ik was een enorme
streber. In kreeg in groep 8 het
advies om naar vmbo-basis
te gaan. Hier was ik het totaal
niet mee eens. Maar mijn cijfers
na de CITO waren er niet beter
naar. Dus ging ik naar vmbokader. Net een stapje hoger. Mijn
cijfers waren om m’n rapporten
hoger dan een 8, zelfs mijn taal
cijfers. Op mijn vmbo-diploma
had ik wiskunde afgerond met
een 10, natuurkunde een 9,
Engels en Nederland een 7. Ik
was trots dat ik het tegendeel
heb kunnen bewijzen. Ik heb
een mbo-diploma en ben nu
op weg naar het hbo-papiertje.

Dit is voor mij het bewijs
dat kinderen die nu op de
basisschool zitten, niet hoeven
te denken dat ze niks kunnen
bereiken op het moment dat ze
sommige dingen minder snel
begrijpen. Ik wil dat kinderen
op het niveau kunnen werken
waar ze zelf achter staan en
wat ze aankunnen.
Als ontwerper wil ik taboes
doorbreken. Ik kan me in
dit project vinden omdat
het een onderwerp is waar
geen aandacht aan wordt
besteed en de cursussen die
er bestaan nauwelijks naar de

04. Positionering
buitenwereld worden getoond.
Vaak zijn de geïnteresseerde
of de personen die zien dat het
ook anders kan, de mensen
die deze cursussen volgen. Er
mag hier meer bekendheid
voorkomen. Informatie delen
en mensen in laten zien dat we
elkaar nodig hebben om de
volgende generatie zo goed
en stabiel mogelijk voor te
bereiden, is een doel die ik met
dit project wil bereiken..
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05. Onderzoeksvraag

04.1 Doelstelling

Het doel van dit project is:
Het onderwijs vooruit helpen.
Kennis overdragen. Kinderen
leren begrijpen. Sfeer in de
klas verbeteren. De optimale
leeromgeving creëren. Dit zijn
de belangrijkste doelen om
te bereiken gedurende het
afstuderen. Het hoofddoel is
dat kinderen worden gezien,
gehoord, maar vooral worden
begrepen door de persoon voor
de klas. Om dat te bereiken
wordt er in- en uitgezoomd op
het basisonderwijs. Het is voor
vrij veel mensen duidelijk dat de
methodes niet voor ieder kind
werkt en dat het individueel
aanpassen kan zorgen voor
frictie in de klas of met het
kind zelf. Dit moet voorkomen

worden. Zo wordt er gedurende
het onderzoek eerst gefocust
op leerkrachten en daarna op
toekomstige leerkrachten. Zij
kunnen namelijk voor verschil
zorgen
en
het
onderwijs
stapsgewijs verbeteren aan de
hand van zijn of haar visie. De
mogelijkheid om op die visie
in te spelen is erg van belang .
De vraag nu is, welke stappen
moeten
er
ondernomen
worden en wat is daar verder
voor nodig zodat de doelen
worden bereikt? Gedurende
het onderzoek wordt u als lezer
meegenomen door het proces
en wat daarbij de belangrijkste
inzichten/keuzes waren.

Hoe kunnen we toekomstige
leerkrachten van het
basisonderwijs stimuleren om
bezig te zijn met het natuurlijke
leerproces van kinderen?
Om hier verder grip op de krijgen is het belangrijk dat de
volgende deelvragen beantwoord worden. De deelvragen
worden in het onderzoek aangeduid als cijfers; bijvoorbeeld.
1.1.

>>>
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05. 1 Deelvragen
Deelvraag 1: Wat zijn de natuurlijke leerprocessen?
1.1 Wat wordt er verstaan onder de natuurlijke leerprocessen?
Gefocust op de twee cognitieve leerprocessen: taal/beelddenken

1.2 Wat zijn de behoeftes van een beelddenkend kind?
1.3 Hoe kun je achter een leerling zijn natuurlijke leerproces komen?
1.4 Hoe maakt de Pabo-opleiding gebruik van deze leerprocessen?
1.5 In hoeverre wordt er (al) ingespeeld in de klas over de verschillende
leerprocessen van de leerlingen?

Deelvraag 2: Waarom
zijn de leerprocessen van
belang?
2.1 Waarom zou een Pabo-student
kennis moeten hebben over de
natuurlijke leerproces van een kind/
leerling?
2.2 Wat zijn de voordelen van de
kennis over de leerprocessen?

Deelvraag 3: Hoe kunnen we Deelvraag 4: Hoe kan een pabo-student intrinsiek
kennis overdragen?
gemotiveerd worden om kennis hierover op te willen
doen?
3.1 Wat is er nodig om een Pabo-student
te informeren?
3.2 Welke middel kan hiervoor worden
ingezet?

4.1 Wanneer is iemand intrinsiek gemotiveerd?
4.2 Hoe kan een pabo-student intrinsiek gemotiveerd worden om na zijn
opleiding nog kennis op te doen?

,
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06. Vooronderzoek
Onwetendheid in de
maatschappij 1.1

Om meer grip te krijgen over
het vraagstuk is er gezamenlijk
onderzoek gedaan.

kinderen zich in de richting
van het leerproces logisch
dominant (taaldenker). Binnen
dit proces denkt ongeveer 80
De diversiteit van onze
procent in taal en hierbij is de
samenleving daar zijn we
linkerhersenhelft dominant.
ons allemaal van bewust
Enkelen blijven de voorkeur
en dat maakt ieder van
geven aan het denken in
ons uniek. Toch is het
beelden (beelddenker).
Nederlandse educatieve
Dit wil zeggen dat iemand
systeem (grotendeels)
dominant gestalt is. Ongeveer
gestoeld op het talig denken
20 procent is een beelddenker,
en communiceren. Vanuit
waarbij de rechterhersenhelft
het onderzoekslab uit leerjaar
dominant is. Het is voor een
3 heeft Hilke kennis op
beelddenker lastig om zijn
mogen doen over de twee
gedachten te verwoorden.
verschillende leerprocessen,
De hoeveelheid informatie in
namelijk taal-en beelddenken.
hun hoofd is niet altijd even
De twee leerprocessen wordt
snel te vertalen in spreektaal
op een hele andere manier
(Esmeijer 2020)(Bezem, 2020).
benaderd. Beelddenkers
Expert in de begeleiding van
werken voornamelijk vanuit
beelddenkende kinderen
associaties, gehelen en vanuit
verteld tijdens een interview:
gevoel. Taaldenkers denken
“Het is heel moeilijk om in het
voornamelijk vanuit structuren,
hoofd van beelddenkers te
details en woorden. Hierdoor
kijken en het wetenschappelijk
kan er misverstanden ontstaan
te bewijzen”. Beelddenken is
op het gebied van deze
complex, omdat de kinderen
verschillende leerprocessen.
vaak ook hooggevoelig zijn,
In de loop van de basisschool
altijd alles willen begrijpen en
ontwikkelen de meeste
aan het associëren zijn. Op

een gegeven moment kan
het zo zijn dat het kind niet
meer mee kan komen met
de groep, omdat het kind op
een andere manier denkt en
zoveel hiaten heeft met de
reguliere lesmethodes. Dit
heeft tot gevolg dat ze niet
meer het tempo en het niveau
aankunnen (persoonlijke
communicatie, Esmeijer 2021?).

2.1 De directe omgeving

van het kind zou kennis
moeten krijgen/hebben over
het natuurlijke leerproces,
omdat ze door de omgeving
gezien kunnen worden als

dom of onverschillig. Ze
kunnen daardoor gelabeld
worden als iemand met
gedragsproblemen, dat bijna
niet gemotiveerd is of waar
weinig ambitie en vuur in
zit. Deze gedragsproblemen
kunnen bijvoorbeeld leiden tot
diagnoses zoals, dyslexie en
ADHD (Duvivier, Edelenbos, and
Hulsbergen-Paanakker 2018).
Kortom: Men weet niet zo goed
hoe ze ermee om moeten
gaan, vaak zijn beelddenkende
kinderen ‘niet ver genoeg
achter’ of is er geen gerichte
‘hulp’. Met als gevolg dat de
beelddenker zich ‘anders’ en
onbegrepen voelt. Dit kwam
onder andere naar voren uit
de cursus Het Beelddenkende
Brein van Natasja Esmeijer en
Miranda Meijer. De cursus is
grotendeels online gevolgd.
(Esmeijer 2020)(Murre et al.
2012)(N. Esmeijer en M. Meijer,
persoonlijke communicatie, 28
mei 2021 en 14 januari 2022)
(Smit, n.d.)(Opvoedkracht,
n.d.).
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06. Vooronderzoek
Om inzicht te krijgen in
de
belevenis
van
een
beelddenkend kind is er een
persoonlijk gesprek gevoerd.
Gedurende het gesprek is
er gebruik gemaakt van de
‘Think Aloud Methode’. Het
psychologische aspect van
de methode houdt in dat een
kind hardop praat gedurende
het uitvoeren van een taak. Het
geeft inzicht in de cognitieve
proces van het kind (Boren
& Ramey, 2000). Tijdens het
gesprek is er geobserveerd.
Gedurende het maken van de
eerste rekensom kwam naar
voren dat het kind de som al snel
te moeilijk maakt. De som roept
veel associaties op, waardoor
het kind te ver doorgaat
beredeneren. Bij het bekijken
van de tweede rekensom
met procenten, werd het kind
gelijk geblokkeerd en kon
hier niets meer mee. Dit heeft
aangetoond dat het kind van
onzekerheid dichtklapt als de
manier van leren niet aansluit
bij het natuurlijke leerproces
van het kind. Gedurende het
gesprek werd aangegeven dat

het kind zich raar voelde, omdat
ze het niet snapt. Terwijl de som
niet moeilijk was. Het grootste
probleem bij schoolvakken is
het gemis van stukje begrijpen.
Dus waarom is dit relevant.
Tevens gaf het kind aan dat
ze al 1,5 jaar moeite had met
het lezen van de klok. Bij een
bezoek van een expert in
beelddenken werd het verhaal
over de klok uitgelegd en kon
ze binnen 10 minuten de klok
lezen (anonieme beelddenker,
persoonlijke
communicatie,
2021). Het ligt dus niet aan de
kwaliteiten van het kind, maar
aan de manier van leren/
denken.

Behoeften
beelddenker 1.2

Aan de hand van interviews
en persoonlijke gesprekken
met experts, beelddenkende
kinderen en hun ouders,
kwamen de volgende behoeftes
naar voren. De behoeftes zijn
hoofdzakelijk afgeleid vanuit de
piramide van Maslow (Swaen
2013). (Bijlage I)

Sociale behoefte.

Begrip tonen: niet iedereen
leert op dezelfde manier.
Dat dient gerespecteerd en
ondersteund te worden. Een
goede relatie tussen leerkracht
is daarbij essentieel voor een
kind om zich veilig en de
moeite waard te voelen. Als
de leerkracht het vroegtijdig
herkent en erkent, wordt er
begrip getoond en voelt het
kind zich gesteund (Woltjer &
Janssens, 2014).

Behoefte aan erkenning en
respect.

Door de lesmethode aan
te sluiten bij de manier van
denken. Daarbij wil het kind
gezien, begrepen en gehoord
worden (Esmeijer, 2021; Pont,
2021; anonieme beelddenker,
persoonlijke communicatie,
2021).
Het gezien en gehoord worden
door begrip te tonen over de
manier van leren/denken is
de kern van de oplossing (Bas
2013)(N. Esmeijer en M. Meijer,
persoonlijke communicatie, 28
mei 2021 en 14 januari 2022)
(Nicole 2021) (N. Hanegraaf,
persoonlijke communicatie, 21
februari 2022). Het is daarom
belangrijk om meer aandacht
te geven voor de werking van
de verschillende processen
om meer kennis en begrip te
ontvangen.
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07. Onderzoeksfase

Tijdens de eerste fase van het
onderzoek werd er gefocust
op de ervaringen vanuit
het werkveld en hoe onze
stakeholders denken over het
onderwerp/problematiek. Om
meer informatie te verkrijgen
over het onderwerp zijn er
experts benaderd die kennis
hebben over de werking van
onder andere, de hersenhelften.
Hiermee is ons onderzoek
begonnen en dan met name
over taal-en beelddenkers.
Hoe kunnen beelddenkende
kinderen geholpen worden
in een onderwijssysteem dat
taalgericht is ingesteld? De
experts gaven aan dat het
gemakkelijk zou zijn, als er een
tool komt voor leerkrachten om
kinderen in de klas eerder te
herkennen en te ondersteunen.
Aan de hand van deze visie is het
onderzoek verder gegaan. Op
dat moment luidde de volgende
onderzoeksvraag: “Hoe kan een
leerkracht een beelddenkend
kind
diagnosticeren
en
ondersteunen
tijdens
het

natuurlijk
leerproces
in
de middenbouw van het
basisonderwijs?”
Met
als
concept idee dat kinderen zelf
achter zijn of haar leerproces
konden komen zonder dat de
leerkracht daar verder nog mee
bezig is. Om daarmee meer grip
te krijgen over de hoofdvraag
en de uitwerking daarvan is er
gesproken met leerkrachten,
ouders,
pedagogische
medewerkers,
intern
begeleiders en de kinderen
zelf. Al snel werd duidelijk dat
het
woord
diagnosticeren
een negatief beeld geeft. Met
name; ouders die competitief
zijn en niet willen dat het kind
onderpresteert, kinderen goed
geobserveerd moeten worden
zodat het duidelijk wordt wat er
speelt. Tijdens de gesprekken
werd al snel duidelijk dat ouders
naar de leerkracht wijst als
het gaat over de ontwikkeling
of
de
“achterstand”,
de
leerkracht dit afschuift op
een intern begeleider en
visa versa. Ondanks deze

verschillen is het welzijn van
het kind voor elke stakeholder
belangrijk. Door gebruik te
maken
van
onderzoeksmethodieken wordt onderzocht
wie en wat daarvoor nodig is.
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08. Onderzoeksactiviteiten
Tijdens de eerste fase is er ook gefocust op de leerkrachten.
Vanwege de tijd met de kinderen en het actief bezig zijn met de
ontwikkeling. Ook is er gekeken of intern begeleiders niet een betere
positie hadden om actief bezig te zijn met het onderwerp. Er zijn aan
de hand van de eerste inzichten een aantal vragen geformuleerd
die het onderzoek verder zou moeten helpen. “Hoe kan de leerkracht
intrinsiek gemotiveerd worden om de verschillende dominante denk/
leerstijlen te herkennen en hiermee ondersteuning te bieden aan het
natuurlijke leerproces per individu?” en “Hoe kun je een leerkracht
bewust maken van de verschillende leerstijlen van de leerlingen,
zodat de leerling niet belemmerd wordt in het leren?”. Deze
vragen zijn uit verschillende gesprekken met de de stakeholders
beantwoord.
Uit de interviews met (oud) leerkrachten en (pabo) studenten,
is gebleken dat als de intrinsieke motivatie voor een onderwerp
aanwezig is, ze er daadwerkelijk wat aan willen doen, maar vaak
niet weten hoe ze moeten beginnen. Het woord ‘belemmeren’ zorgt
bij de leerkracht onbewust voor een negatief beeld. Het onderzoek
is bedoeld om te helpen van de leerkracht en leerlingen in een
onderwijssysteem dat vast zit, niet om een fout bij iemand neer te
leggen of een schuldgevoel te geven. Vanuit dit perspectief is er
een volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan de leerkracht
bewust gemaakt worden om in te spelen op de natuurlijke
leerprocessen van zijn of haar leerlingen?” Tevens zijn er kleine tests
uitgevoerd om dichterbij het vraagstuk te komen, deze tests worden
op de volgende pagina omschreven.
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08. Onderzoeksactiviteiten

Dominantieprofiel 1.3
Aan het eind van de eerste fase en aan het begin van de tweede
fase van het onderzoek zijn er design sprints uitgevoerd. Design
sprints wil zeggen dat er kleine testjes uitgevoerd zijn om grip te
krijgen over het vraagstuk. De eerste design sprint stond in het
teken van het herkennen van de verschillende leerprocessen.
Een mogelijke oplossing hiervoor is het dominantieprofiel. Het
dominantieprofiel biedt meer begrip voor de manier waarop iemand
denkt en handelt. Om achter het profiel te komen, moet er bepaald
worden wat de dominante hersenhelft, hand, voet, oog en oor is.

2.2

Het in kaart brengen van het dominantieprofiel draagt niet alleen
bij aan het zien, waarderen en accepteren van iedere leerling, maar
geeft de leerkracht ook inzicht, welke didactische aanpassingen nodig
zijn om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte en het leerproces
van de leerling. Geeft dat uiteindelijk weer tijdwinst oplevert en
tevreden leerkrachten en leerlingen (Hannaford, 2020) (Persoonlijke
communicatie,Esmeijer).

Resultaten enquête

ingevuld door 3 basis-schoolkinderen

Dominantieproﬁel (testjes)
Er komt een vĳand op
het schip. Gelukkig heb
jĳ een grote ton voor je
liggen waarmee je de
vĳand van het schip rolt.
Met welke voet trap je
tegen de ton aan?

Je bent piraat vandaag!

Met links

0%

Met rechts

100%

Maak van je handen een
lange verrekĳker.
Met welk oog zie jĳ de
papegaai?
Met links

33,3%

Met rechts

66,7%

De papegaai verteld je
waar de schat en sleutel
is.
Op welke schouder zit
bĳ jou de papegaai?

Links

66,7%

Rechts 33,3%

Nu je de schat hebt
gevonden is het tĳd om
de kist open te maken.

Je hebt een sleutel in je
hand met welke hand
stop je de sleutel in het
slot?

Links

0%

Rechts 100%
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08. Onderzoeksactiviteiten
Om de betrouwbaarheid van
het
dominantieprofiel
individueel
te
kunnen
achterhalen
zijn
hiervoor
verschillende tests uitgevoerd.
De kennis hierover komt
gedeeltelijk
voort
uit
de
boeken:
De
dominantie
Factor
en
Beelddenkers,
als
kwartjes
vallen.

gezin-familieleden, vrienden,
studenten visa versa. Al snel
kon geconcludeerd worden
dat het onbetrouwbaar is om
1.
zelf achter een dominante
hersenhelft en oor te komen.
Het blijkt nog moeilijk te zijn om
de dominanties te herkennen,
3.
omdat het niet gecontroleerd
kan worden door experts of er
is nog een observatiemoment
nodig. Aan de hand van
interviews en tests bij de
5.
verschillende doelgroepen was
niemand bekend met de kennis
De kubus vormt de basis
over het dominantieprofiel.
4.
van een fysiek object dat
Over het algemeen wordt er tastbaar is en waarbij het
in de eerste week in de klas profiel inzichtelijk naar voren
kennisgemaakt door een pabo- komt. Deze kubus kon door een
6.
student voor de klas. Vanuit dit pabo-student ingezet worden
Daarnaast
is
er
een
inzicht is er verder nagedacht om de leerlingen beter te leren
kenmerkenlijst van een expert
over een manier hoe er achter kennen, met als achterliggende
in
taal-en
beelddenken
de interesses van de kinderen gedachten dat de pabogebruikt en is de kennis
gekomen kon worden. Vanuit dit student een tussenpersoon
gevormd in een Instagram
idee zijn er herkenningspunten kon zijn, voor de daadwerkelijke
post. Deze is geplaatst op de
van
het
dominantieprofiel uitwerking voor de leerkracht.
Instagrampagina van Hilke. Ook is er fysiek getest. meegenomen in een kubus Als feedback gaf de student
aan dat het te lang duurt, maar
Gedurende de tests zijn er template (bijlage B).
(bijlage C)
het een mooie start kan zijn van
verschillende
doelgroepen
een schooljaar om achter een
betrokken geweest, namelijk
profiel te komen.
14
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08. Onderzoeksactiviteiten
Ook de pabo-student miste de
informatie die gaan over de
dominantieprofielen.
Ze wist niet wat ze ermee kon
en wat er van haar verwacht
werd. Toch uit interesse en
nieuwsgierigheid wil de student
zich verder verdiepen in het

onderwerp en kan er van elkaar
geleerd worden. De interesse
is overduidelijk, alleen de
kennis niet. Over de gesproken
stakeholders is opgemerkt dat
er weinig tot geen kennis is
over het natuurlijke leerproces
en als dat er wel is, wordt

het nauwelijks toegepast in
het onderwijs. Er wordt in de
praktijk op “regulier onderwijs”
weinig rekening gehouden met
het natuurlijke leerproces van
het kind. Op speciaal onderwijs
is er al meer persoonlijke
begeleiding.
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09. Doelgroep
Uitgebreid over de doelgroep
en stakeholders praten is met
dit onderwerp geen probleem.
Veel mensen zijn betrokken
bij de ontwikkeling van een
schoolkind. Zoals: Leerkrachten,
ouders/verzorgers,
intern
begeleiders,
pedagogische
medewerkers. Deze personen
zijn allemaal geïnterviewd om
te kijken bij wie het concept het
beste aansluit. Aan de hand
daarvan zijn er doelstellingen
en criteria opgesteld waar
de
doelgroep
aan
moet
voldoen. Vervolgens zijn die
gegevens in een tabel gezet. Bij
iedere stakeholder waarmee
gesproken was konden we
vergelijken aan de hand van
een tabel.

de intrinsiek gemotiveerde
leerkrachten daargelaten. Ze
kunnen ‘extra’ werkzaamheden
er niet bij hebben of het moet
aansluiten bij de eigen visie van
de leerkracht. Vaak zie je dat
deze mensen zich herkennen
in het beelddenk-profiel en
dat ze zien dat het mis gaat in
het onderwijs. Ze stoppen vaak
met het geven van onderwijs
en gaan hun visie achterna.
Een voorbeeld hiervan is Nicole
Hanegraaf en Miranda Meijer.
Deze personen zijn jarenlang
docent
geweest,
maar
omdat
het
schoolsysteem
niet overeenkwam met de
manier waarop er les gegeven
werd, zijn ze nu leerlingen op
een andere manier aan het
helpen. Door een interview met
De
tabel
laat
zien
dat Nicole Hanegraaf van www.
leerkrachten
en
pabo- van-binnenuit.com werd al
studenten
hebben
de snel duidelijk dat bij de juiste
meeste
mogelijkheid
om motivatie en interesse er actie
veranderingen
te
maken ondernomen wordt aan de
binnen
het
systeem.
Na hand van die visie. De website
gesprekken met leerkrachten van Nicole staat vol met
werd al snel duidelijk dat ze scholen die afwijken van het
hun handen vol hebben aan regulier onderwijs, maar ook
het leveren van het regulier verhalen over leerkrachten die
onderwijs, uitzonderingen van gestopt zijn in het onderwijs om

voor verandering te gaan waar
zij voor staan.
Door deze conclusie over de
intrinsieke motivatie bij (oud)
leerkrachten kon het makkelijk
vertaald worden naar de
visie van pabo-studenten. Dit
bracht dus ook meteen een
nieuwe doelgroep, namelijk
pabo-studenten. De reden
hiervoor is dat pabo-studenten
nog zijn eigen visie aan het
ontwikkelen is en hier dus nog
flexibel in zijn. Zoals eerder
aangegeven, is een pabostudent op de hoogte gesteld
van het concept idee en gaf de
student aan dat ze zelf kennis

mist over de werking van het
dominantieprofiel. Door dit
inzicht en door de gesprekken
met de stakeholders is het
concept verder gebaseerd
op pabo-studenten. De reden
hiervoor is dat al snel duidelijk
werd
dat
de
studenten
voornamelijk bezig zijn met het
ontwikkelen van een eigen visie.
Hoe zij willen zijn als leerkracht.
Dit kon bevestigd worden
door drie pabo-studenten. De
studenten gaven aan tijd vrij
te maken voor eigen interesses
binnen
het
onderwijs.
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09. Doelgroep
Tevens gaven de studenten
aan
dat
persoonlijke
ontwikkeling bovenaan staat
en daarbij voor verandering
kunnen
zorgen.
Pabostudenten
hebben
vanuit
de studie een toegankelijke
ingang om met de kennis over
het
dominantieprofiel
aan
de slag te gaan. Ze kunnen er
persoonlijk mee bezig zijn voor
het creëren van een eigen visie/
motivatie. De student kan naast

het hebben van een eigen visie,
het concept doorvertalen naar
leerkrachten om het ook in zijn/
of haar schoolcarrière toe te
passen.

zorgen voor extra frictie binnen
het huidige onderwijssysteem
Door het kiezen van deze en kan er gekeken worden naar
doelgroep kwamen de vragen: een alternatief systeem. Om
“Hoe zorgen we voor de deze uitspraken te bevestigen
motivatie bij studenten?” is er een cultural probe uitgezet
Dit
heeft
het
onderzoek
onder zes pabo-studenten. Dit
en “Hoe brengen we de
gebracht naar een nieuwe
wordt omschreven op pagina…..
kennis
van
de
natuurlijke
onderzoeksvraag,
namelijk:
Hoe kunnen we toekomstige leerprocessen over?” naar
leerkrachten
van
het voren. Als zij het positieve
basisonderwijs stimuleren om effect gaan inzien en hiermee
bezig te zijn met het natuurlijke in beweging komen, kan dat

Er is gekozen voor een Cultural Probe
als methodiek om data te verzamelen
over de pabo-student in relatie tot het
probleem en het gewenste gedrag.
De Cultural Probe is uitgezet onder 6
verschillende pabo-studenten; een
eerstejaars deeltijd, drie eerstejaars
voltijd, een tweedejaars voltijd en een
vierdejaars student voltijd. De reden
voor een Cultural Probe is, om de
motivatie van de pabo-studenten te
onderzoeken. Dus waar hebben zij als
student nog ruimte over om zich buiten
en tijdens de opleiding bezig te houden
met dominantieprofiel. Met daarbij als
achterliggende gedachtegang om
dichter in de huid te kruipen van een

leerproces van kinderen?

student. De Cultural Probe bestond uit
vijf opdrachten die de studenten over
een tijdsbestek van vijf dagen moesten
uitvoeren. Dit is bij het uitzetten van de
probe wat versoepeld door drukte bij
de studenten.
Per dag mocht er een envelop
geopend worden en was het de
bedoeling dat het werd ingevuld.
Vragen als; waarom hebben ze
gekozen voor de opleiding, willen
pabo-studenten informatie verkrijgen
over de leerprocessen, zien ze zelf de
waarde ervan in. En via welke platform
zouden ze deze informatie willen
verkrijgen?

10. Onderzoeksactiviteiten
10.1 Methodieken

Deel 2
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Hier is een kort overzicht over
de inhoud per dag:
Dag 1:
Op dag 1 zijn er aan de student
wat vragen gesteld. Door
middel van een bordspel
kwamen de vragen aanbod
en werden deze beantwoord
op een antwoordvel.

Dag 5:
Op de laatste dag, wordt er
teruggeblikt naar de afgelopen
vijf dagen. Hoe hebben de
studenten de opdrachten
ervaren? Om er achter te
komen of de informatie van het
dominantieprofiel positief is
Dag 2:
ontvangen, werd er gevraagd
Op dag 2 bevond zich een wat ze daar specifiek van
voorbeeld tijdlijn (bijlage D.2) vonden en of ze het zouden
en lege vellen zodat ze een dag meenemen in hun verdere
als student en een dag voor schoolcarrière.
de klas konden aangeven. Dit
kon door middel van tekst en De gestelde vragen en de
beeld.
volledige inhoud is terug te
vinden in de bijlage.
Dag 3:
Op de derde dag stond
de motivatie en visie van
de student centraal met Het onderwerp en de inhoud is
bijpassende vragen als; noem in grote lijnen samen bepaald
drie kernwaarden die jou als en vanuit daar zijn er taken
leerkracht waarborgt.
verdeeld. Rhawina heeft zich
bezig gehouden om de kennis
Dag 4:
over het dominantieprofiel te
Op
dag
4
maken
de vertalen naar een video, en
studenten kennis met het hoe deze over te dragen naar
dominantieprofiel. Met daarbij de pabo-student. Daarnaast
vragen als; vonden ze kennis heeft Hilke zich bezig gehouden
over het dominantieprofiel met de details van de inhoud
waardevol en hoe ze dit tot en op het vormgeven van de
zich willen krijgen (digitaal/ cultural probe, zowel fysiek als
fysiek).
digitaal.

10. Onderzoeksactiviteiten
10.1 Methodieken

Deel 2
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Inzichten
Probe

Cultural

De geanalyseerde data uit de
Cultural Probe wordt hieronder
omschreven:
Drie van de zes studenten
geven aan dat ze van jongs
af aan al juf/meester wilden
worden. Alle studenten zeiden
dat ze blij worden van kinderen
en dat ze het leuk vinden om
kinderen te zien ontwikkelen.
Daarnaast
leren
pabostudenten wel hoe ze leerkracht
moeten zijn en wat dus wel
en niet mag, maar binnen de
opleiding staat voornamelijk
de persoonlijke ontwikkeling
centraal. Hierbinnen zijn pabostudenten
hun
eigenheid/
visie aan het ontwikkelen. De
student krijgt hierin de vrijheid
en stimulans om zich te blijven
ontwikkelen. De opleiding gaat
ervan uit dat je dit vanuit jezelf
wilt leren. Door zelf kennis op te
doen in wat zij zelf belangrijk
vinden.

veilig en erkent voelen in de klas,
om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Hierbinnen vinden
ze een goede relatie tussen
kind en leerkracht dus ook erg
belangrijk. Daarnaast hebben
de studenten behoefte om de
theorie te kunnen koppelen aan
het werkveld. Tevens vinden
ze kennis verkrijgen waardevol
om een kind beter te begrijpen.
Het allerbelangrijkste vinden ze
dat ze een belangrijke bijdrage
kunnen/mogen geven aan
de ontwikkeling van het kind.
Daar krijgen ze energie en dus
motivatie van.

In tegenstelling tot de intrinsieke
motivatie zijn er ook vragen
gesteld aan pabo-studenten
naar wat ze niet leuk vinden
aan de opleiding. Ze gaven
aan dat er hoge eisen gesteld
worden en dat ze veel moeten
notuleren. Daarnaast worden
ze minder gemotiveerd bij alles
waar ‘veel of te veel’ wordt
aangegeven. Als ze te veel
nakijkwerk, te veel theorie en
veel toetsen krijgen wat buiten
Pabo-studenten
worden
de ontwikkeling bevindt van
intrinsiek gemotiveerd bij het
kinderen dan is er weinig tot
helpen van de ontwikkeling van
geen intrinsieke motivatie.
kinderen. Daarbij is een veilige
omgeving voor de student 1.4 Als er gesproken wordt
cruciaal. Ze vinden het namelijk over de inhoud van de pabobelangrijk dat kinderen zich opleiding, dan wordt er weinig

10. Onderzoeksactiviteiten
10.1 Methodieken
tot niet gesproken over de
leerprocessen. Vijf van de
zes studenten geven aan
dat ze geen kennis binnen
de opleiding krijgen over het
natuurlijke
leerproces
van
het kind. Een pabo-student
beschrijft het volgende: “Je
leert wel de ontwikkelingen
van het kind van wat het moet
kunnen op welke leeftijd en over
de werking van de hersenen.
Maar de kennis komt totaal niet
overeen met het filmpje”. Deze
processen komen licht aanbod
bij 1 van de 7 executieve
functies
(persoonlijke
communicatie Yvonne, 2022).
Toch krijgen de studenten
wel wat mee over de werking
van de hersenen (SLB map,
persoonlijke
communicatie,
2022). Als het puur gaat over
de leerprocessen zijn er uit het
veld verschillende meningen
over.

Deel 2
geven vijf van de zes studenten
aan. Er worden dan alternatieve
methodes aangeboden zoals
een instructietafel in individuele
begeleiding.

De inzichten vanuit de Cultural
Probe komen overeen met
de inzichten vanuit het begin
van het onderzoek. Vier van
de
zes
studenten
waren
onbekend met de werking
van
het
dominantieprofiel.
Gedurende
de
vijfdaagse
probe werd aangegeven dat
er vanuit de studenten meer
behoefte is aan meer kennis
over het dominantieprofiel,
als het kinderen maar positief
kan helpen/ondersteunen. Met
name vinden ze elementen
over het herkennen van het
dominantieprofiel in de klas
erg belangrijk. Daar zouden ze
graag meer over willen weten,
hoe ze dat kunnen observeren
stage en in hun verdere
1.5 Gedurende de stage wordt op
schoolcarrière. Kortom: Als de
er daarentegen wel rekening
studenten de waarde inzien,
gehouden met het natuurlijke
dan willen ze hier graag meer
leerproces van een kind. Dit
over leren.
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11. Concepting
Intrinsiek handelen:
4.1 Het is belangrijk om

studenten vanuit hun intrinsieke
motivatie te laten handelen.
Met intrinsieke motivatie wordt
bedoeld dat een activiteit als
interessant, leuk of plezierig
ervaren wordt. Het gaat hierbij
om de motivatie die vanuit de
persoon zelf komt 
(Uitgeverij
Malmberg n.d.). Een theorie
dat meetbaar is en zorgt voor
belangrijke motivatie is de
Zelfdeterminatietheorie
van
Deci en Ryan. Om een persoon
intrinsiek te motiveren is het
goed om de basisbehoeften:
autonomie, verbondenheid en
competitie te meten (Kusurkar,
Croiset, and Ten Cate 2012).
Om de student zelf autonomie
te geven over de werking van
het dominantieprofiel, krijgt de
student de mogelijkheid om
zelf zijn eigen dominantieprofiel
te achterhalen. Daarnaast is
het belangrijk dat de student
zich verbonden voelt met het
onderwerp, dus hoe kan ervoor
gezorgd worden dat de student
zelf zijn eigenheid/visie erop

aan wilt sluiten. Daarnaast is herkennen. Op deze manier
competitie een belangrijke weten ze hoe ze het toe kunnen
drijfveer om gemotiveerd te passen of observeren in de klas.
blijven… (Wij-leren n.d.).
3.2 De studenten gaven in
de Cultural Probe aan dat ze
Het is belangrijk om te focussen
graag zowel fysiek als digitaal
op kennisoverdracht, omdat
kennis willen ontvangen over
kennis overdragen gedurende
het
onderwerp.
Daarnaast
het onderzoek vaker naar
kwam er tijdens de co-creatie
voren komt. Kennisoverdracht
sessies naar voren dat ze graag
is de kern van het probleem
informatie op willen doen
en daar dient aandacht aan
via digitale platformen, zoals
geschonken te worden. Vanuit
Instagram/Linkedin. Ook vinden
de opgedane kennis van de
de studenten het belangrijk
minor Social marketing is
dat ze kennis verkrijgen door
kennis overdragen op zichzelf
experts.
niet voldoende. De kennis leidt
namelijk
niet
automatisch
tot
gedragsverandering.
Het moet verder gaan dan
alleen kennisoverdracht. De
pabo-student
zal
bewust
gemaakt
moeten
worden
over de problematiek en
voordelen van het weten van
deze verschillende natuurlijke
leerprocessen. Daarnaast moet
de drempel zo laag mogelijk
zijn zodat de pabo-studenten
in beweging willen komen.

>>>

3.1

Om de studenten te
informeren over het onderwerp
vinden ze het belangrijk dat er
basiskennis gegeven wordt,
met
daarbij
voorbeelden
over hoe ze kinderen kunnen

20

Design en een student volgt
de opleiding Communicatie.
Voorafgaand aan de sessie zijn
de studenten aan het denken
(CMD) Studenten
gezet, om na te denken over
wat ze graag na de opleiding
Door het kiezen van een cozouden willen leren, maar wel
creatie kon er achterhaald
opleiding gerelateerd.
worden wat de mening en
gedachten gang was van de
pabo-studenten
over
een
aantal
probleemstellingen.
De vragen die werden gesteld
hadden te maken met de
motivatie binnen de opleiding.
Met betrekking tot de interesse
in het leren over de dominantie
profielen. Hiermee kon er
achterhaald worden hoe ze
De belangrijkste kernwoorden
de kennis graag wilde opdoen
die tijdens de analyse naar
en wat er voor nodig is om ze
boven zijn gekomen zijn als
te overtuigen hiermee aan de
volgt:
slag te gaan.

niet weten wat ze moeten
verwachten.
Gedurende
de
sessie
is
geobserveerd en werd gezien
dat de sessie inhoud te vrij
is. Dit was te zien doordat de
studenten
weinig
houvast
hadden, waardoor de studenten
snel afgeleid waren. Tevens
kwam het woord geld vaak ter
sprake, de studenten willen wel
kennis opdoen, maar het moet
geen tot weinig geld kosten.
Of het moet daadwerkelijk iets
opleveren.

Co-creatie Avans
studenten

door de waarde van het
dominantieprofiel te belichten
en om dit zelf in de klas te
kunnen herkennen
Makkelijk: De drempel
wordt zo laag mogelijk maken,
zodat het makkelijk te leren is.
Bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van de pabostudent. De student wordt
geholpen bij het ontwikkelen
van nieuwe kennis

11.1 Co-creatie


Om
dichterbij de intrinsieke
motivatie van pabo-studenten
te komen, is er een co-creatie
georganiseerd.
Gedurende
de sessie waren er vier
studenten buiten de paboopleiding aanwezig. Van de vier
studenten volgden namelijk
drie studenten aan de opleiding
Communicatie en Multimedia

Kennis verbreden
Interesse
Toekomstgericht

Alleen bevinden zich wel
belemmeringen als ze nieuwe
kennis willen opdoen, namelijk
onwetendheid, geld en tijd.
Met
onwetendheid
wordt
bedoeld dat de studenten
niet weten waar ze moeten
beginnen of waar ze het kunnen
volgen. Daarnaast wordt er
aangegeven dat de studenten

Door de waarde van het
dominantieprofiel
in
te
laten zien voor de toekomst.
Daarnaast moet het flexibel
zijn, zodat de studenten zich
zowel samen als individueel
kunnen ontwikkelen. Tevens zal
Ontwerpcriteria:
het thuis, op stage en vanuit de
Kennisoverdracht: De
opleiding goed toe te passen
student wordt bewust gemaakt
moeten zijn.
worden over de werking van
het natuurlijke leerproces

Toekomstgericht
Herkenning elementen:
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Co-creatie
PABO - Studenten
De co-creatie bestond uit 2
verschillende pabo-studenten:
Studenten die niks van het
onderwerp wisten en studenten
die al langer tijdens dit
onderzoek als test persoon is
gebruikt.
Het doel van een co-creatie
bij de pabo studenten was om
om er achter te komen hoe de
doelgroep het liefst informatie
tot zich neemt en wat de
motivatie voor de eigen visie is.
Door het stapsgewijs stellen
van de vragen werd al snel
duidelijk dat vanuit een pabo
student en de studenten van
een andere opleiding de zelfde
antwoorden kwamen. hierdoor
was het mogelijk aan het einde
van de co-creatie een concept
voor te leggen, de mening
te pijlen en het kijken of het
aansluit bij de motivaties.

Het volgende is uit de
co-creatie gekomen:
Het moet...
... Flexibel in te zetten zijn
... Toekomstgericht zijn
...
Praktijkvoorbeelden
hebben
... Persoonlijk gemaakt
worden
... Betrouwbaar zijn
... Toegankelijk zijn
... Speels en plezierig in
gebruik zijn

In de bijlage is te zien wat de
vragen en antwoorden waren,
orgineel en uitgewerkt met
analyse.
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12. Proof of concept
De Proof of Concept staat in
lijn met een Social Marketing
project en op de opleiding wordt
het een transmediaal project
genoemd. Vanuit de minor
Social Marketing te Rotterdam,
is er kennis opgedaan over hoe
er voor gedragsverandering
gezorgd kan worden. Om
gedrag te veranderen is het
waardevol om een campagne/
interventie te ontwikkelen. Een
campagne/interventie
kan
namelijk zorgen voor sociale
gedragsverandering
en
hierbij is het belangrijk dat er
verschillende media-kanalen
worden ingezet dat past bij
het vraagstuk. Hierbij zullen de
behoeftes van de doelgroep
centraal staan. Gedurende
het project is het doel om
de voordelen ervaarbaar te
maken voor pabo-studenten.
Het gedrag dat veranderd
moet worden is dat de pabostudenten zich willen gaan
verdiepen in de kennis van
het natuurlijke leerproces van
kinderen. De studenten krijgen
de mogelijkheid om verder te

kijken dan het huidige systeem.
Binnen het concept zal er
geconcentreerd worden op
het belonen van goed gedrag,
in plaats van het straffen van
‘slecht’ gedrag (persoonlijke
communicatie, 2021).
De doelgroep gaat beloond
worden door het ontvangen
van praktijkvoorbeelden en
van gratis kennis over het
onderwerp. Omdat het concept
gebaseerd gaat worden op het
geven van praktijkvoorbeelden
en ervaringen uit de praktijk.
Het zal van waarde zijn voor
de pabo-studenten omdat
het de vaardigheden van de
pabo-studenten vergroot en
het helpt de studenten om hun
eigen persoonlijke visie verder
te ontwikkelen. De studenten
krijgen
door
middel
van
digitale middelen herkenning
elementen dat weer gebruikt
kan gaan worden in de praktijk.
Het concept heeft meerdere
kanten gekend zowel digitaal
als fysiek. Het volgende is
ontworpen; animatie video’s,

interactieve pagina en er
zijn social media pagina’s
ontworpen (bijlage C).
De pabo-studenten zien graag
fysieke
elementen
terug,
hiervoor is een beslisboom
blad
ontworpen
om
de
leerprocessen te ontdekken
van jezelf of de ander (bijlage
H). Daarnaast zijn er fysieke
kubussen ontworpen om de
dominantieprofiel
inzichtelijk
te maken (bijlage B). De
materialen zorgen ervoor dat
de
pabo-studenten
het
mee kunnen nemen in de
praktijk (klas) en hun verdere
schoolcarrière. Dit scheelt geld
en uiteindelijk tijd. Ook kan
hiermee een hoop frustratie
voorkomen worden en zal het
zorgen voor een veiligere en
leerzame omgeving.

Door
middel
van
een
animatie
video
wordt
er
kennis overgedragen naar
toekomstige leerkrachten. Om
te kijken of deze informatie
is blijven hangen is tijdens
de co-creatie gevraagd of
de testpersonen dit konden
vertellen aan de andere.
Hieruit kon er geconcludeerd
worden dat de belangrijkste en
algemene informatie over de
profielen goed na te vertellen
was. De informatie die bleef
hangen was genoeg om de
andere testpersonen, die hier
nog geen kennis over hadden,
te triggeren om de volledige
video te bekijken. Ze gaven aan
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12. Proof of concept
dat ze benieuwd waren naar de
specifieke informatie, ook willen
ze deze informatie terugzien
als geheugensteuntje via een
online platform. Na de video
waren de pabo-studenten
geënthousiasmeerd en vanuit
de autonomie van de intrinsieke
motivatie willen de studenten
graag achter hun eigen profiel
komen. Hierdoor konden de
vragen: wat vind je nuttig aan
deze informatie en hoe zou je
dit het liefste tot je krijgen, goed
beantwoord worden.

Alle onderdelen wat kennis
en materialen betreft, zijn van
belang in dit onderwerp maar
het stukje ernaartoe mist nog.
Om de pabo-studenten te
bereiken en ze intrinsiek te
motiveren is er gekozen voor
een
campagne
genaamd
Domi & Nantie. De campagne
is bedoeld om studenten in te

laten zien wat de waarde
is van het onderwerp. Met
het onderwerp worden de
natuurlijke
leerprocessen
bedoeld, die bepaalt wordt
aan
de
hand
van
het
dominantieprofiel.
Pabostudenten hebben de ruimte
om zich te verdiepen in hetgeen
wat zij belangrijk vinden als

leerkracht en kunnen zichzelf
persoonlijk ontwikkelen. Dit is
waar binnen de Proof of Concept
op gefocust gaat worden. Er is
gekozen voor een campagne
omdat er gedurende de cocreatie naar boven is gekomen
dat ze gemotiveerd raken als
er wat tegenover staat. Ze
worden intrinsiek gemotiveerd

als ze de waarde ervan inzien
en ze daadwerkelijk iets nuttigs
leren. Het leren zouden ze het
liefst doen in de vorm van
een workshop, maar voordat
ze willen investeren in dit
onderwerp is het van belang
dat ze bekend worden met
het onderwerp en het hun
eigen kunnen maken. Dat

zorgt ervoor dat ieder zich
persoonlijk kan ontwikkelen
vanuit zijn eigen visie. Om in
te spelen op de behoeftes
van de doelgroepen wordt dit
gedaan door succesverhalen,
schoolervaringen
en
praktijkvoorbeelden te delen.
Het concept gaat gebaseerd
worden op verschillende media
uitingen, zoals een podcast,
poster, Instagram, Facebook,
Linkedin posts.
Om het de studenten eigen te
maken is er gekozen om kennis
te delen via een Instagram
pagina. Dit omdat de doelgroep
van 20 t/m 39 jaar vaak actief
is op dit platform. Daarnaast
is het een persoonlijke pagina
om verbonden mee te raken,
wordt er veel gebruikgemaakt
van beelden/video’s, zorgt het
voor een groot bereik, interactie
en het is een makkelijke manier
om studenten te informeren
(De Witte 2021)(Nico 2019).
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12. Proof of concept
Om de Instagrampagina te
personaliseren is er gekozen
voor de naam Domi & Nantie.
Domi & Nantie zijn 2 dieren, in
eerste instantie waren dit een
ezel en een vis. Een ezel vanwege
de gezegde “Een ezel stoot zich
geen tweemaal aan dezelfde
steen” en een vis omdat
einstein ooit zei: “Everybody is a
genius. But if you judge a fish
by its ability to climb a tree, it
will live its whole life believing
that it is stupid.” Vissen en ezels
worden vaak geassocieerd met
‘dom’. Daarom is er bij nader
inzien gekozen om de ezel te

vervangen voor een ander. Dit
omdat we de manier waarop
de maatschappij is ingericht
ook na willen bootsen met de
werkelijke wereld. Om een ander
dier te betrekken naast de vis
zijn er een aantal schetsen
verspreid met een aantal dieren
die als slim worden gezien: een
bij, een dolfijn, een vos en een
olifant.

Met de vraag waar ze het
diertje mee associëren. Aan de
hand van deze test is ervoor
gekozen een bij te gebruiken.
Niet omdat deze het meeste
is gekozen maar de reden
waarom deze als slim wordt
geassocieerd. De bij is gekozen
met als redenering dat bijen
heel veel voordelen hebben
voor de aarde. Bestuiving is
essentieel anders zou het
leven uitsterven. Door een vis

en een bij te belichten lijkt de
vis in de minderheid te zijn,
maar dat wordt onderschat
net zoals in de echte wereld,
met de verschillende denk en
leerprocessen.
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12. Proof of concept
4.2

Nu de vraag: “Hoe
stimuleren we toekomstige
leerkrachten om zich bezig te
houden met het natuurlijke
leerproces?”
Domi&Nantie
is het concept wat hier
antwoord op kan geven.
Doordat er ervaringen worden
gedeeld door zowel kinderen,
volwassenen met een andere
schoolervaringen en experts,
krijgen studenten te zien hoe
het er in de praktijk uit kan
zien . Het delen van deze
verhalen zorgt ervoor dat er
waarde wordt gecreëerd voor
het onderwerp. Niet alleen de
waarde, ook de interesse om
zelf achter het eigen profiel te
komen. Dit is onder een aantal
Pabo-studenten getest. De
Instagram is een middel op deze
verhalen onder de aandacht
te brengen maar het gaat
hierbij om de inhoud. Op deze
pagina worden er verschillende
soorten verhalen verteld met
een andere emotie. Na het
verspreiden van de pagina is er
gevraagd of er een feedback

formulier ingevuld kon worden.
Met als conclusie dat de
verhalen heel erg herkenbaar
zijn. Bij zowel de leerkracht als
de kinderen die erin herkent
worden. Naast de feedback van
de Pabo-studenten, reageerde
ook ouders van kinderen
onder de post en ook zij vulde
het formulier in. Inzichten die
hieruit kwamen, hadden een
positief kijk op deze manier van
motiveren.

Het wordt omschreven als
vrolijk, strak, energiek, verzorgd
en modern. Wel geven de
studenten aan dat ze graag
herken
elementen
willen
verkrijgen om zichzelf en
anderen te kunnen herkennen.
Tevens geven ze aan dat het
waardevol is dat experts aan
het woord komen en daarnaast
meer persoonlijke verhalen
worden gedeeld. Tot slot
geeft een student aan dat het
weergeven van bewegende
Verder komen de volgende beelden ook van waarde kan
elementen daarin terug:
zijn in het concept. Wellicht
Het is herkenbaar.
dat de pagina gekoppeld
Het laat een indruk achter
kan worden aan een andere
Inzien van waarde zet aan tot pagina, zoals een blog.
actie
Studenten willen afwisselende
informatie verkrijgen zodat ze
dit kunnen toepassen in de
praktijk. De studenten willen
informatie ontvangen door
middel van hoor, lees en
zien posts. Daarnaast wordt
de
Instagram-pagina
als
aantrekkelijk
omschreven.
26

13. Bronnen
Bezem, Anneke. 2020. “Wat Houdt Beelddenken In.” https:// Opvoedkracht. “Beelddenken En Beelddenkers Bij Opvoedkracht
beeldenbrein.nl/wat-houdt-beelddenken-in/ (June 19, 2021).
Boxtel.” https://www.opvoedkracht.nl/beelddenken/ (June 19,
2021).
Boren, M. Ted, and Judith Ramey. 2000. “Thinking Aloud:
Reconciling Theory and Practice.” IEEE Transactions on Professional Pont, Steven. 2021. “Online Inspiratieavond Steven Pont: ‘Het Jonge
Communication 43(3): 261–78.
Kind.’”
Duvivier, E;, P; Edelenbos, and R Hulsbergen-Paanakker. 2018. Op Smit, Annita. “Beelddenker: Bent u Dat? Kenmerken van
Zoek Naar de Kern van Beelddenken. Gouda.
Beelddenken!”
https://www.desteven.nl/persoonlijkeontwikkeling/hoogbegaafd-coaching/beelddenker (June 19,
Esmeijer, Natasja. 2020. Beelddenkers, Als Kwartjes Vallen. 1st ed. 2021).
Sneek: Booklight.
Swaen, Bas. 2013a. “Piramide van Maslow.” Scribbr.
Hannaford, Carla. 2011. Dominantie Factor.
———. 2013b. “Piramide van Maslow (Behoeftepiramide) in Je
Scriptie.”
https://www.scribbr.nl/modellen/piramide-vanKusurkar, R. A., G. Croiset, and Th J. Ten Cate. 2012. “Twelve Tips maslow-behoeftepiramide/ (April 25, 2022).
to Stimulate Intrinsic Motivation in Students through AutonomySupportive Classroom Teaching Derived from Self-Determination Uitgeverij Malmberg. “Intrinsieke Motivatie En Lezen.” https://
Theory.”
https://doi.org/10.3109/0142159X.2011.599896
33(12): content-hg.heutink.nl/Website/rubriekpagina/sfeerfoto/
978–82.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/014215 preview/Whitepaper_Intrinsieke_motivatie_en_lezen.pdf (April
9X.2011.599896 (April 29, 2022).
29, 2022).
Murre, Jaap M.J., Steve M.J. Janssen, Romke Rouw, and Martijn Wij-leren. “Intrinsieke Motivatie .” https://wij-leren.nl/intrinsiekeMeeter. 2012. “The Rise and Fall of Immediate and Delayed Memory motivatie.php (April 29, 2022).
for Verbal and Visuospatial Information from Late Childhood to
Late Adulthood.” Acta Psychologica 142(1): 96–107.
De Witte. 2021. “INSTAGRAM MARKETING VOOR ONDERNEMERS.”
https://docplayer.nl/219356551-Instagram-marketing-voorNico. 2019. “Facebook vs. Instagram – Wat Is de Beste Keuze?” ondernemers.html (May 9, 2022).
https://www.nmnetmedia.com/facebook-vs-instagram-watis-de-beste-keuze/ (May 9, 2022).
Woltjer, Gerda, and Harry Janssens. 2014. Hoe Ga Je Om Met
Kinderen Op School En Met Hun Ouders?
Nicole, Hanegraaf. 2021. “Van-Binnenuit.” 2021. https://www.vanbinnenuit.com/scholen (March 1, 2022).
27

Dit is de link naar alle bijlagen:

https://drive.google.com/drive/folders/14rTgA1unY4FwQDEVMMtZo3GvoAzNapkW?usp=sharing

14. Bijlage

Herkennen van dominantie profiel
Resultaten enquête

A

ingevuld door 3 basis-schoolkinderen

Dominantieproﬁel (testjes)
Er komt een vĳand op
het schip. Gelukkig heb
jĳ een grote ton voor je
liggen waarmee je de
vĳand van het schip rolt.

Met links

0%

Met rechts

100%

Hilke heeft de eerste opzet
gemaakt, fysiek getest en
uitgewerkt
Rhawina heeft deze aangepast
en gecommuniceerd naar
stakeholders voor feedback

Met welke voet trap je
tegen de ton aan?

Je bent piraat vandaag!

B

Maak van je handen een
lange verrekĳker.
Met welk oog zie jĳ de
papegaai?

Inhoud bepaald en
opgezet door Rhawina

Met links

33,3%

Met rechts

66,7%

De papegaai verteld je
waar de schat en sleutel
is.
Op welke schouder zit
bĳ jou de papegaai?

Links

66,7%

Rechts 33,3%

Analyse gevisualiseerd door Hilke
Resultaten enquête

Nu je de schat hebt
Je hebt een sleutel in je
gevonden is het tĳd om hand met welke hand
de kist open te maken.
stop je de sleutel in het
Hoe leuk vind je het om huiswerk te maken?
slot?

ingevuld door 3 basis-schoolkinderen

33,3%

Welbevinden op school
33,3%

33,3%

1

2

Welk vak vind
je het leukst?

4

5

6

7

8

2

3

10

Heel
leuk

Gym 66,7%

33,3%

6

7

8

9

10

Lezen
Handbal

Tekenen

Basketbal

Bouwen (lego)

Niet
leuk

Beetje leuk

Gamen

Leuk
100%

Speel je liever een bordspel
of op de computer?

Rekenen 33,3%

33,3%

Seksuele voorlichting 33,3%

66,7%

100% samen

Krĳg je huiswerk?

1

5

Engels 33,3%

Taal 33,3%

Weinig
huiswerk

Wat zĳn je hobby’s?

Wat vind je van computer spelletjes?

Welk vak vind je het minst leuk?

33,3%

4

Voetballen

9

33,3%

Leuk
1

33,3%

3

0%

Stom

Hoe leuk vind je het op school?
Heel
stom

Links

Rechts 100%

Alleen of tegen iemand spelen?
33,3%

33,3%

2

3

4

5

Veel
huiswerk

Waarom?

Hoe leer je het liefste?

Dan heb ik een competitie

66,7% Door te doen

Dan is er meer spanning

33,3% Door te lezen

Een bordspel kan je niet alleen spelen
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14. Bijlage

Herkennen van dominantie profiel

C

Inhoud is samen
bepaald.
Rhawina heeft de
inhoud vertaald naar
de instagram stories.
Hilke heeft deze met 2
stories uitgebreid en
vervolgens geplaatst.

29

14. Bijlage

De inhoud van de
cultural probe is in grote
lijnen samen gedaan.

Cultural Probe

Hilke heeft deze
verder in detail
uitgewerkt.

Rhawina heeft zich
bezig gehouden met
de animatie video.

D
Dag 2 Tijdlijn overzicht/pabostudent (3)

padlet.com/hilkevanleunen/feer0k7ipx5b9cex

Dag 3 'Dagboek' (3)

Bekijk het �lmpje

Hieronder zijn een aantal vragen
opgesteld. Vul de vragen zo eerlijk
mogelijk in. Er zijn geen foute
antwoorden, elk antwoord wordt
gewaardeerd! De antwoorden geven ons
namelijk inzicht over waar nog behoefte aan is of waar volgens jou al
aan voldaan wordt.

MURAL.CO

Digitale cultural probe Michelle
Bij vragen bel of app dan gerust naar Rhawina: 06-45395427 of Hilke: 06-25164916
HILKEVANLEUNEN 28 MAART 2022 17:52

Filmpje

GOOGLE DOCS

Juf/meester voor de klas (stagiaire) Tijdlijn
https://app.mural.co/t/hilke6180/m/hilke6180/1648535923847
/4846bf93012bb77c0018524e330c6290a73caf1f?
sender=hamvanleunen9945

Voorbeeld van hoe je tijdlijn eruit kan zien.
Dag 2
Stap 1

De invulling van de tijdlijn is vrij zolang de tijden en vakken er

Dag 2 Tijdlijn overzicht _
juf/meester (3)

maar duidelijk op staan.

MURAL.CO

Dag 3

Om terug te blikken op de afgelopen dagen
willen we je vragen om het 'Vraag en
antwoordformulier' in te vullen

Kennismaking Dominantieproﬁel
door Hilke Van Leunen

Jouw leven in notendop

YOUTUBE

Bekijk het �lmpje

Vraag en antwoordformulier

Stap 2
Filmpje
Allereerst bedankt dat je ons wilt helpen. De
komende vijf dagen wordt je meegenomen
in een aantal opdrachten. De inzichten die
komen uit de opdrachten zijn waardevol
voor ons om meer in de huid te kruipen van
jou als pabo-student.

Stap 2

Terugblikken op jouw dag als student of als juf/meester.

De inhoud van dag 1

Dag 5: Terugblik van de afgelopen
vijf dagen (3)

Dag 4

Terugblik van jouw dag als pabo-student

We willen je nogmaals bedanken dat je
de tijd hebt genomen om ons verder te
helpen. Het laatste wat we vandaag nog
graag van je zouden willen weten is hoe
je de opdrachten ervaren hebt.

Vraag en antwoordvel

https://forms.gle/7U2kTMcqZnVEhqVN8
Dag 4 ’Het dominantieproﬁel (1)

We wensen je heel veel succes en plezier toe. Mocht er
onduidelijkheden zijn of andere vragen bel of app ons dan
gerust.. :) Veel Liefs, Rhawina Badloe en Hilke

Dag 2 'Tijdlijn Pabo-student'

Vraag en antwoordvel

Korte terugblik van jouw dag als pabostudent

GOOGLE DOCS

voorbeeld_tijdlijn
PDF-document

GOOGLE DOCS

GOOGLE DOCS

PADLET DRIVE

Terugblik van jouw dag als juf/meester

Stap 1

Vandaag gaan we in op jouw visie en
eigenheid binnen de opleiding. En hoe je dat
vorm kunt geven binnen je schoolcarrière.

https://forms.gle/aN6oCoJxB9xGv7pU9

Het invullen van de tijdlijn
inhoud probe dag 1
0:28 video
PADLET DRIVE

Stap 2
Beantwoord de vragen uit het �lmpje op het antwoordvel
Dag 1 - Kennismaken (3)
Beantwoord de vragen door middel van
het bordspel.
GOOGLE DOCS

Start vandaag met dag 1

https://forms.gle/7DuNBBczuK8HMrHG7

Beantwoord de bijhorende vragen op het 'Vraag en antwoordvel'.

Dag 2 'Tijdlijn juf/meester'

Vandaag gaan we in op hoe je dag als pabostudent eruit ziet, of als juf/meester voor de
klas. Je gaat aan de slag om jouw dag
inzichtelijk te maken.

Als jouw dag vandaag als student in
opleiding is vul dan die van de student in.
Mocht je vandaag als juf of meester voor de
klas staan/meelopen, open dan het bestand
die voor jou van toepassing is.

Korte terugblik van jouw dag als
juf/meester

Om jouw visie/eigenheid in kaart te brengen
zouden we je willen vragen om de vragen te
beantwoorden op het 'Antwoordvel'.

GOOGLE DOCS

Ingevuld?

https://app.mural.co/t/hilke6180/m/hilke6180/1648536453608
/368d81e6d901521ded0423f ba4b01b888404feee?
sender=hamvanleunen9945

Vandaag gaan we in op de werking van de
dominantieproﬁelen en waarom kennis
hierover van toegevoegde waarde kan zijn.

Antwoordvel

Zorg dat je binnen één van deze vijf dagen ook de andere tijdlijn
ingevuld hebt.

Pabo-student in opleiding - Tijdlijn

Nogmaals bedankt dat je de tijd wilde
nemen om ons te helpen! :)

Dag 5

En dat je terugblikt over jouw dag.
Het pro�el draagt namelijk bij aan meer kennis over het
leerpro�el/proces van jezelf en van de leerlingen in de klas

Pak er eventueel lekker wat te drinken bij :)
※※※※※※

Stap 1

D.2

Ik start de
dag om

08.15
Naar school

7.00

Ik sluit de
dag af om

08.40
Rekenen

09.15

10.15
10.30
Pauze
Taal

12.15
Middag12.40
11.35 pauze Geschiedenis

De belangrijkste momenten
van de dag

15.45
Naar huis

13.40
Muziekles

08.30
Les
voorbereiden

15.15
Les
afgelopen

De belangrijkste momenten
van de dag

Hulp bieden
met rekenen

16.35
Thuis

18.20
Vrije tijd

16.50
Les
voorbereiden

22.05

Het gevolg van een
negatieve reactie in de klas
De belangrijkste momenten
van de dag

Wanneer ik leer
van mijn eigen
fouten

Uw favoriete bezigheid
m.b.t. school

Nakijken

Uw minst favoriete
bezigheid m.b.t. school
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E

Co-creatie Avans studenten
Dit bestand van 32 pagina’s is volledig in de Google Drive te bekijken.

De inhoud en
voorbereiding is
samen gedaan
Hilke heeft de
uitkomsten
geanalyseerd.
Rhawina heeft met
de feedback de
andere Co-creatie
voorbereid.
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F

Co-creatie Pabo-studenten
Dit bestand van 20 pagina’s is volledig in de Google Drive te bekijken

Analyseren
is tijdens
de creatie
gebeurd.
Daarna is dit
verwerkt in
een concept.

Rhawina
heeft de
voorbereiding
gedaan en de
antwoorden
geanalyseerd.
Hilke heeft
de feedback
verwerkt in de
documentatie.
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Proof of Concept
Domi&Nantie

Inhoud van de posts zijn terug te vinden in de Google Drive

Inhoud van de instagram is
gebaseerd op de informatie
uit de co-creatie. Dit is door
ons beide vertaal naar
aantrekkelijke instagram post
waar het draait om de inhoud en
het overbrengen van verhalen.

Rhawina heeft de
pagina aangemaakt.
Met daarbij een aantal
posts. Ook contact
gehad met expert die
bereid zijn met ons een
podcast of blog maken.

Hilke heeft de
volgorde van de post
beslist. Met daarbij
een aantal post en
een formulier die ons
inzicht geeft over de
pagina.

G
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Proof of Concept
Beslisboom

H

In samen werking met een expert is
de inhoud bepaald.
Uitleg volgt nog.

Rhawina heeft de beslisboom
opgemaakt en uitgewerkt.
Deze vervolgens door gestuurd naar
de experts die dit ontwerp gebruiken
bij kinderen.
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Persona’s
Behoefte kind

Hilke heeft zich bezig gehouden met de invulling van
de persona’s aan de hand van het onderzoek

I
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