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1 Inleiding 

 

Om de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat ingenieurs 

steeds meer interdisciplinair werken (Borrego & Cutler, 2010; Stentoft, 2017). Complexe problemen op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en klimaatverandering vragen niet alleen om een sterke technische 

en wetenschappelijke basis, maar tevens om het kunnen samenwerken in interdisciplinaire teams met 

behulp van 21e-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, complexe problemen kunnen definiëren en 

oplossen en digitale vaardigheden (Graham, 2018). Voor het bèta hoger onderwijs is het daarom de vraag 

hoe dit vorm kan krijgen in het curriculum. Instellingen zoals Saxion en de Universiteit van Twente geven 

vorm aan interdisciplinair (bèta-)onderwijs met behulp van het Smart Solutions Semester (Saxion) en het 

Twents Onderwijsmodel (TOM) (UT) (Saxion Onderwijsmodel, SOM, in voorbereiding,  Saxion: Doeners 

met Denkkracht). 

 

Om aan de opdracht van interdisciplinair onderwijs te voldoen, moeten leidinggevenden en docenten van 

verschillende technische opleidingen een goed samenwerkend geheel vormen. Leidinggevenden en 

docenten van verschillende technische opleidingen zijn immers samen verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van het interdisciplinair onderwijs. Uit onderzoek is bekend dat sociale relaties ofwel diepe interactie en 

samenwerking tussen docenten belangrijk zijn voor het bereiken van zowel individuele als gezamenlijke 

doelen in het hoger onderwijs (Van Waes, 2017). Interacties tussen docenten binnen interdisciplinair 

onderwijs bieden de mogelijkheid om expertise met elkaar te delen (Busscher, 2018). Op deze manier 

kunnen zij een sociaal netwerk vormen (Moolenaar, 2012). Daly, Moolenaar, Bolivar & Burke (2010) 

stellen dat de manier waarop docenten met elkaar verbonden zijn, bepalend is voor zowel de 

mogelijkheden als de beperkingen om expertise met elkaar te delen en onderwijsveranderingen te 

realiseren. Ook hoe docenten hierin worden ondersteund, is van belang (Macleod & Van der Veen, 

submitted; Gast, Schildkamp, Van der Veen & McKenney, 2018). Docenten hebben niet alleen een 

‘interdisciplinaire attitude’ nodig, maar ook ruimte voor het versterken van hun leernetwerk. Volgens 

Kools en Stoll (2017) zijn ‘communities’ of ‘peer networks’ tussen docenten (en leidinggevenden) 

fundamenteel voor leren en verbetering. Netwerken zijn voertuigen voor innovatie en verbetering 

(Rincón-Gallardo & Fullan, 2016), maar het gaat er om hoe zij functioneren en wat er daadwerkelijk in het 

netwerk gebeurt. Hoewel onderzoek naar docentinteractie steeds meer plaatsvindt vanuit sociaal 

netwerkperspectief, is het nog schaars in de context van het hoger onderwijs (Van Waes, 2017). 

 

Daarnaast is bekend dat goed onderwijskundig leiderschap bijdraagt aan het succesvol implementeren 

van (duurzame) onderwijsvernieuwing (Brouwer-Truijen, Rikkerink & Visscher-Voerman, 2018; Rikkerink, 

Verbeeten, Simons & Ritzen, 2016; Graham, 2018; Prenger et al, in voorbereiding), ook specifiek als het 

gaat om het realiseren van kwalitatief hoogwaardig bèta-onderwijs (Graham, 2018). In dit project 

‘Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs’ onderzoeken we 

de rol van onderwijskundig leiderschap in de ontwikkeling van interdisciplinair bèta-technisch onderwijs. 

In het voorgaande TYF-onderzoeksproject ‘Onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs: drie 
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portretten – Hoe schoolleiders leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren’ hebben we 

geconcludeerd dat onderwijskundig leiders cruciaal zijn voor onderwijskundige ontwikkelingen. Volgens 

Graham (2018) is krachtig academisch leiderschap met een duidelijke onderwijsvisie en persoonlijke 

betrokkenheid cruciaal om een nieuw paradigma voor technisch hoger onderwijs te realiseren. Daarbij is 

een ‘bottom-up’, collegiale cultuur van belang. Het is belangrijk om de organisatiestructuur in het geheel 

in beschouwing te nemen, ofwel ‘geïntegreerd leiderschap’ te onderzoeken. De term geïntegreerd 

leiderschap (Hendriks & Scheerens, 2013; Robinson et al., 2008; Leithwood & Sun, 2012) betekent dat 

transformationeel en gedeeld leiderschap gecombineerd worden (Robinson et al., 2008). Niet alleen de 

eindverantwoordelijke, formele leiders in onderwijsinstellingen zijn belangrijk voor het succesvol 

implementeren van vernieuwing, maar ook docenten zetten hun leiderschapsvaardigheden in 

(Muilenburg, et al., in voorbereiding). In dit onderzoek wordt er niet alleen naar de ‘smalle’ kenmerken 

van de leider als eindverantwoordelijke gekeken, maar ook of docenten hun leiderschapsvaardigheden 

inzetten (Muilenburg, et al., in voorbereiding). Het aspect leiderschap is in dit project uitgewerkt als 

geïntegreerd onderwijskundig leiderschap (Muilenburg et al., in voorbereiding). 

 

Doelstelling 

Interdisciplinair bèta onderwijs vraagt om sociale netwerken en goed onderwijskundig leiderschap. Op dit 

moment worden verschillende vormen van interdisciplinair onderwijs ontworpen en verzorgd binnen 

Saxion en de Universiteit Twente. Het is van belang om zicht te krijgen op hoe onderwijskundig leiderschap 

zich afspeelt in interdisciplinair onderwijs en op mogelijke aanknopingspunten voor verbetering van dit 

leiderschap en de sociale relaties tussen docenten. In dit onderzoek belichten we één casus binnen Saxion 

in detail vanuit de aanname dat deze casus een waardevolle bron is om vragen rondom leiderschap en 

interdisciplinair onderwijs te verkennen. We verkennen op welke manier interdisciplinair onderwijs 

binnen de academie Life Science, Engineering & Design (LED) van Saxion is ingevoerd. De academie is als 

eerste gestart met de invoering van interdisciplinair onderwijs binnen Saxion.  

 

Doel van de verkenning is om Saxion en de Universiteit Twente (UT) nader te ondersteunen bij het 

leidinggeven aan de invoering van interdisciplinair onderwijs door in een vervolgonderzoek een leergang 

onderwijskundig leidinggeven aan interdisciplinair (bèta-) onderwijs te ontwikkelen, zodat 

leidinggevenden inzicht verkrijgen in (de implementatie van) interdisciplinair onderwijs. Voor deelname 

aan deze leergang kunnen leidinggevenden en docenten uitgenodigd worden die voor de regie van het 

interdisciplinair (bèta-) onderwijs veelbelovend zijn. De leergang moet gaan bijdragen aan het opbouwen 

van een netwerk van onderwijskundig leiders binnen Saxion en de UT. Uiteindelijk beogen we een 

aanwijsbare bijdrage te leveren aan de versterking van geïntegreerd onderwijskundig leiderschap dat leidt 

tot goed interdisciplinair (bèta-) onderwijs. 
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2 Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs: 

een korte introductie 

Interdisciplinariteit  

Interdisciplinaire programma’s worden internationaal gezien als een belangrijke trend in technisch hoger 

onderwijs (Macleod & Van der Veen, submitted; Graham, 2018; Stentoft, 2017). De uitdagingen van de 

toekomst vragen om samenwerking tussen professionals en wetenschappers van verschillende disciplines 

(Macleod & Van der Veen, submitted). In het onderwijs krijgt dit vorm door activiteiten, modules en 

curricula waarin wordt samengewerkt tussen verschillende disciplines (Stentoft, 2017). Bij 

interdisciplinariteit gaat het niet alleen om het oplossen van problemen met input van verschillende 

disciplines, maar ook om synthese. Schuman (2010) stelt dat er bij interdisciplinair werken van uit wordt 

gegaan dat de samenwerkende professionals bereid en in staat zijn om kennis die wordt ingebracht vanuit 

verschillende disciplines, te integreren. Hierdoor kunnen nieuwe kennis en innovatieve aanpakken 

ontstaan met behulp waarvan vraagstukken adequater en effectiever opgelost kunnen worden. Door 

interdisciplinair onderwijs worden onderwijsprogramma’s maatschappelijk gezien relevanter en meer 

extern gericht. Op deze manier sluiten ze beter aan op wat voor ondernemingen en organisaties belangrijk 

is (Stentoft, 2017).  

 

De vraag is echter wat interdisciplinair precies betekent (Gresnigt, Taconis, van Keulen, Gravemeijer & 

Baartman, 2014). Volgens Stentoft (2017) kunnen we onderscheid maken tussen het multidisciplinaire, 

interdisciplinaire en transdisciplinaire perspectief die op een continuüm liggen van deelintegratie naar 

volledig geïntegreerd en hybride. Bij multidisciplinair onderwijs wordt een thema of probleem vanuit 

meerdere disciplines beschouwd, maar die worden niet geïntegreerd om tot een oplossing te komen. 

Binnen interdisciplinair onderwijs vindt interactie en integratie tussen vakgebieden plaats, wat kan leiden 

tot nieuwe perspectieven op het probleem en tot nieuwe disciplinaire inzichten. Bij het transdisciplinaire 

perspectief gaat het om problemen uit de echte buitenwereld en wordt dus niet naar vakgebieden als 

zodanig verwezen: leerdoelen, vaardigheden en concepten overstijgen vakgerelateerde vaardigheden en 

concepten (Gresnigt et al., 2014). Volgens Gresnigt et al (2014) geldt dat hoe hoger op het continuüm (van 

geïsoleerd tot transdisciplinair onderwijs), hoe beter 21e eeuwse vaardigheden, positieve attituden van 

studenten en enthousiasme van docenten worden bevorderd. Tegelijkertijd geldt:  hoger op het 

continuüm vraagt om meer docentbetrokkenheid, professionele ontwikkeling en duurzame facilitering 

vanuit het management.  

Sociale netwerken 

In sociaal-netwerk onderzoek in het onderwijs wordt onderzocht hoe het web van relaties tussen 

docenten en leidinggevenden in de onderwijsinstelling hun werk beïnvloedt (Daly et al., 2010; Van Waes, 

2017). Interessant hierbij is dat Burt & Ronchi (2007) en Burt et al. (2007) hebben aangetoond dat het 

gebruik maken van sociale netwerken kan worden aangeleerd. Cross, Borgatti en Parker (2002) geven aan 

dat een aantal factoren wellicht kan bijdragen aan de ontwikkeling van sociale netwerken van docenten. 

Indien mensen bewust worden gemaakt van hun sociaal netwerk, zullen zij hun netwerk beter benutten. 



 

6 
 

In dit netwerk zou expertise gedeeld kunnen worden ten behoeve de realisatie van een 

onderwijsverandering, aldus Daly, Moolenaar, Bolivar en Burke (2010). Cole en Weibaum (2010) 

bespreken in dit verband het ‘reform network’: de kans is groot dat de introductie van een 

onderwijsvernieuwing ook een nieuwe professionele dynamiek doet ontstaan en het ontstaan van een 

nieuw communicatienetwerk bevordert. Zij definiëren het reform network als volgt: “de verandering in 

de houding van een individu ten opzichte van de vernieuwing wordt waarschijnlijk beïnvloed door de 

informatie die hij/zij verkrijgt door communicatie over de vernieuwing; dit noemen we het 

‘vernieuwingsnetwerk’. Door advies te zoeken, kunnen docenten leren over de mening van hun peers als 

het gaat om de vernieuwing” (p.84). Dit betekent dat het belangrijk is om in de sociale-netwerkanalyse 

niet alleen in te gaan op het al bestaande instrumentele netwerk, wat dat is gericht op de gebruikelijke 

werkinhoudelijke stromen van informatie en middelen (en eventueel het expressieve netwerk gericht op 

persoonlijke informatie), maar ook op dit vernieuwingsnetwerk (Muilenburg, in voorbereiding).  

Geïntegreerd onderwijskundig leiderschap 

Vanuit de literatuur is er steeds meer aandacht voor de rol van (geïntegreerd) leiderschap in 

onderwijsverbetering (in netwerken) (Robinson et al, 2008; Hendriks & Scheerens, 2013; März et al., 

2018), maar is er nog weinig zicht op vragen zoals hoe dit leiderschap er precies uitziet als het gaat om ‘de 

kunst van het netwerken’(März et al., 2018, p. 7) en daarmee het voorkomen van ‘eilandjes’ van 

vernieuwing op verschillende plekken in de organisatie, die niet met elkaar samenwerken.  

 

Een beter ontwerp en een betere structuur van interdisciplinair onderwijs is verbonden met de 

verantwoordelijkheid van en interacties tussen degenen die dit onderwijs verzorgen, alsmede hoe zij 

hierin worden ondersteund (Macleod & Van der Veen, submitted). Volgens Graham (2018) is krachtig 

academisch leiderschap met een duidelijke onderwijsvisie en persoonlijke betrokkenheid cruciaal om een 

nieuw paradigma voor technisch hoger onderwijs te realiseren. In dit onderzoek kijken we naar 

(geïntegreerd) leiderschap vanuit het kader in Tabel 1, gebaseerd op Hendriks en Scheerens (2013); 

Leithwood, Jantzi, en McElheron-Hopkins (2006) en Robinson et al. (2008). 
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Tabel  1. De kernfuncties van schoolleiderschap met enkele voorbeelden (Muilenburg et al., in 

voorbereiding).   

Het managen van het 

programma met betrekking tot 

het lesgeven en leren 

Het (opnieuw) vormen van de 

organisatie 

Het begrijpen en ontwikkelen 

van mensen 

- het creëren van een 

productieve werkomgeving voor 

zowel docenten als leerlingen 

- het managen van de omgeving 

en condities waaronder gewerkt 

wordt 

- het intellectueel stimuleren en 

individueel begeleiden van 

docenten 

- het monitoren van school 

activiteiten en resultaten 

- het verbinden van de school 

met de brede gemeenschap 

- het zijn van een voorbeeld 

voor docenten 

- het geven van feedback aan 

docenten en lesbezoeken 

- het ontwikkelen van een visie 

en doelen 

- de invulling van het HR-beleid 

binnen de school 

- het toewijzen van docenten en 

onderwijsondersteunend 

personeel om het curriculum te 

implementeren in lessen 

- het strategisch inzetten van 

middelen 

- het promoten van leren en 

ontwikkelen van docenten en 

daar ook zelf aan meedoen 

 

 

  



 

8 
 

3 Opzet van het onderzoek 

Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs: hoe gaat dat bij Saxion? In dit 

onderzoek staat de invoering van interdisciplinair onderwijs binnen de academie LED centraal. In dit 

onderzoek verkennen we welke leiderschapspraktijken en welk sociaal netwerk (vormen van 

samenwerken) belangrijk zijn voor het interdisciplinair onderwijs. Interdisciplinair onderwijs is onderdeel 

van het curriculum binnen Saxion en opgenomen in de kerndoelen van de Saxion Onderwijs Visie (SOM). 

Opleidingen verschillen echter in de mate waarin zij vormgeven aan het interdisciplinair onderwijs. Het is 

dan ook relevant om te kijken op welke manier hier leiding aan gegeven kan worden en welke 

ondersteuningsbehoeften en wensen leidinggevenden op dit gebied hebben. Interessant is bijvoorbeeld 

welke leiderschapspraktijken er het beste gehanteerd kunnen worden om het interdisciplinair onderwijs 

in te voeren. 

 

Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een analyse van de praktijk en een theoretische verdieping. 

Allereerst wordt ingezoomd op de praktijk. De praktijkverkenning heeft plaatsgevonden binnen het Smart 

Solutions Semester van Saxion van de academie LED. In Saxion krijgt interdisciplinair onderwijs vorm via 

het Smart Solutions Semester. Het Smart Solutions Semester is een onderwijseenheid waarbinnen 

studenten vanuit verschillende opleidingen in een projectteam aan een onderzoeksopdracht werken. Het 

projectteam bestaat uit 4-8 studenten. De projecten zijn afkomstig van bedrijven en lectoraten. Het Smart 

Solutions Semester is een aantal jaren geleden gestart bij de academie LED. Inmiddels doen meer 

opleidingen binnen Saxion mee.  

 

De praktijk binnen LED wordt geanalyseerd vanuit de volgende onderzoeksvragen:  

1) Op welke manier is interdisciplinair onderwijs ingevoerd binnen het Smart Solutions Semester 

van LED?  

2) Hoe krijgt onderwijskundig leiderschap vorm binnen het Smart Solutions Semester van LED? 

3) Hoe ziet het sociale netwerk (samenwerking opleidingen, lectoraten en werkveld) binnen LED 

eruit als het gaat om interdisciplinair onderwijs binnen Smart Solutions Semester? 

 

In verkenning van de literatuur is het begrip ‘interdisciplinair onderwijs’ als vertrekpunt genomen. De 

verkenning vanuit de praktijk en de literatuur zullen naast inzichten ook aanscherping van de focus van 

vervolgonderzoek en professionalisering opleveren.  
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4 Deel 1: Praktijkverkenning  

4.1 Inleiding praktijkverkenning  

Interdisciplinair onderwijs is binnen de academie LED een onderdeel van de totale opleiding. Het 

interdisciplinair onderwijs is ontstaan vanuit een visie op de toekomstige professional. In het visie 

document van het Smart Solutions Semester is geformuleerd: “Het werkveld vraagt om wendbare 

vakmensen die snel en professioneel kunnen reageren op complexe vraagstukken. De toekomstige 

professioneel moet in staat zijn te reflecteren op zijn professioneel handelen, zich bewust zijn van (de 

limieten van) zijn eigen kennis, praktische vraagstukken kritisch kunnen onderzoeken en adequaat 

onderbouwde oplossingen kunnen ontwerpen.” (Evers, van Harmelen, Visscher-Voerman, 2018, p.2). De 

veronderstelling is dat complexe praktijkvraagstukken veelal een sterk interdisciplinair karakter hebben. 

In de visie staat beschreven dat het Smart Solutions Semester studenten met interdisciplinaire 

praktijkvraagstukken in aanraking laat komen. Het Smart Solutions Semester typeert zich, aldus de visie, 

door: samenbrengen van verschillende opleidingen/vakgebieden in één project, samenbrengen van 

werkveld en student, complexe en interdisciplinaire vraagstukken waarvoor ‘Smart Solutions’ gezocht 

moeten worden en de nadruk op autonomie en competentie van de student door het creëren van een 

(redelijk) onbekende en uitdagende leeromgeving (p.5).  

 

Elke projectgroep in het Smart Solutions Semester bestaat uit maximaal acht studenten. Daarnaast is het 

streven dat elke groep studenten van minimaal drie verschillende opleidingen bevat en binnen elke groep 

zijn er bij voorkeur maximaal twee studenten van dezelfde opleiding. De verschillende opleidingen binnen 

de academie LED maken 25 EC (naast 5 EC keuzeruimte) vrij in hun reguliere programma voor deelname 

aan het Smart Solutions Semester. Dit gebeurt in het derde studiejaar of vierde studiejaar van de opleiding 

(Visie Smart Solutions Semester, Evers, van Harmelen & Visscher-Voerman, 2018).  

 

Tabel 2. Geschiedenis Smart Solutions Semester. 

Geschiedenis Smart Solutions Semester 

voor 2016-2017: Living Technology-project bij LED 

2016-2017: F&TT en aantal BBT-opleidingen 

2017-2018: SBRM, HBO ICT  

4.2 Onderzoek: interviews  

In dit deel geven we kort het verloop van ons onderzoek weer binnen de academie LED. Ter 

beantwoording van de onderzoeksvragen zijn in het najaar van 2018 interviews afgenomen bij de 

academie LED van Saxion. Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat de nadruk ligt op betekenissen 

en ervaringen van de academie LED ten aanzien van interdisciplinair onderwijs in het semester en 

onderwijskundig leiderschap en samenwerking (sociaal netwerk) bij de invulling van interdisciplinair 

onderwijs. Er zijn vijf respondenten door de academiedirecteur van LED geselecteerd: één teamleider en 

één hoofddocent van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek omdat binnen deze discipline het 
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interdisciplinaire onderwijs is begonnen wat nu het Smart Solutions Semester is geworden. Daarnaast is 

de Lector International Water Technology geselecteerd als voorzitter Program Council van de voorganger 

van het Smart Solutions Semester. Tot slot zijn de onderwijskundige betrokken vanuit LED bij het Smart 

Solutions Semester en de projectleider van het Smart Solutions Semester geselecteerd als respondenten.  

 

Het interview met de respondenten afzonderlijk betreft een terugblik op de voorgaande jaren waarin 

vormgegeven is aan interdisciplinair onderwijs. Dit is met elke respondent gebeurd aan de hand van een 

semigestructureerd interview. Er is in elk interview gestart met een aantal vragen over het interdisciplinair 

onderwijs en het invoeren daarvan binnen Saxion (zie bijlage 1: leidraad interview). Vervolgens hebben 

we in het interview, vanuit het perspectief van elk van de drie leiderschapspraktijken de respondenten 

gevraagd om zo gedetailleerd en concreet mogelijk verslag te doen van de invoering van interdisciplinair 

onderwijs. Tot slot hebben we de respondenten gevraag met wie ze veel samenwerken binnen het Smart 

Solutions Semester. Onze derde onderzoeksvraag richt zich op het sociale netwerk binnen het 

interdisciplinaire onderwijs, de samenwerking tussen lectoraten, opleiding en het werkveld. Aangezien 

het binnen de scope van dit verkennende onderzoek niet mogelijk was om individuele leidinggevende en 

docenten langere periode te volgen, hebben we de respondenten in het interview gevraagd met wie ze 

veel samenwerken.  

Data-analyse  

Elk interview is verbatim uitgewerkt. De verbatim uitgewerkte interviews vormden de basis voor de 

analyse. Deze zijn gecodeerd met behulp van Atlas.ti met behulp van een codeerschema o.b.v. het 

theoretisch kader (Zie Tabel 1, hst. 2) wat betreft leiderschap; de invulling van interdisciplinair onderwijs 

en het sociale netwerk (samenwerking opleidingen, lectoraat en werkveld). Vervolgens zijn de resultaten 

per respondent samengevat en onderling vergeleken en voor de case als geheel weergegeven. 

 

Tabel 3. Hoofdcodes en subcodes. 

Hoofdcodes en subcodes 

 

Interdisciplinair onderwijs  

Invoering Smart Solutions Semester 

Invulling Smart Solutions Semester 

 

Geïntegreerd onderwijskundig leiderschap 

Managen van het programma met betrekking tot het lesgeven en leren 

Het (opnieuw) vormen van de organisatie 

Het begrijpen en ontwikkelen van mensen 

 

De kernfuncties van schoolleiderschap met enkele voorbeelden (Muilenburg, et al., in voorbereiding).   
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Het managen van het 

programma met betrekking tot 

het lesgeven en leren 

Het (opnieuw) vormen van de 

organisatie 

Het begrijpen en ontwikkelen 

van mensen 

- het creëren van een 

productieve werkomgeving voor 

zowel docenten als leerlingen 

- het managen van de omgeving 

en condities waaronder gewerkt 

wordt 

- het intellectueel stimuleren en 

individueel begeleiden van 

docenten 

- het monitoren van 

schoolactiviteiten en resultaten 

- het verbinden van de school 

met de brede gemeenschap 

- het zijn van een voorbeeld 

voor docenten 

- het geven van feedback aan 

docenten en lesbezoeken 

- het ontwikkelen van een visie 

en doelen 

- de invulling van het HR-beleid 

binnen de school 

- het toewijzen van docenten en 

onderwijsondersteunend 

personeel om het curriculum te 

implementeren in lessen 

- het strategisch inzetten van 

middelen 

- het promoten van leren en 

ontwikkelen van docenten en 

daar ook zelf aan meedoen 

 

3.  Sociale netwerken (samenwerking opleidingen, lectoraat en werkveld) als het gaat om interdisciplinair 

onderwijs. 

 

 

4.3 Resultaten  

4.3.1 Interdisciplinair onderwijs 

Invoering Smart Solutions Semester   

De verschillende respondenten geven aan dat het precieze startpunt van het Smart Solutions Semester 

(3S) niet helemaal te bepalen is, omdat bepaalde projecten en/of de beweging van onderzoek in de 

opleidingen ook beide of samen als startpunt gezien kunnen worden. Zo zegt de teamleider dat in 2012 

tijdens een heidag ‘de kiem gelegd is’. Volgens de geïnterviewde hoofddocent is het 3S gegroeid vanuit 

de situatie binnen LED waarin, alweer veertien jaar geleden, de lector International Water Technology de 

opdracht kreeg om onderzoek beter in het onderwijs te plaatsen. De onderzoeksprojecten vanuit 

verschillende disciplines groeiden over de grensgebieden heen. De teamleider geeft aan dat de aandacht 

voor onderzoek er voor gezorgd heeft dat meer grensoverschrijdende perspectieven nodig waren. In 

eerste instantie was onderzoek nog monodisciplinair (focus op één vakgebied/opleiding) binnen LED. 

Vanuit de drie hoofdcompetenties onderzoek, ontwerpen en ontwikkelen bij alle opleidingen was er de 

behoeften om meer (interdisciplinair) samen te gaan werken, ook ten behoeve van efficiency. De 

(interdisciplinaire) samenwerking werd ondergebracht in het Living Technology Project.  

 

Toen ACT en BBT in 2016-2017 ook wilden gaan deelnemen aan het Living Technology Project, trad men 

buiten het technische domein en is het Living Technology Project opgegaan in het Saxion brede Smart 

Solutions Semester. In 2017 is een projectleider vanuit Textile Technologies aangesteld om het Smart 
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Solutions Semester te leiden. Daarnaast is besloten om een werkgroep onderwijs op te richten waarin ook 

een onderwijskundige deelneemt. In de overgang van het Living Technology Project naar het Smart 

Solutions Semester (3S) heeft men ook gekeken naar wat anders georganiseerd zou moeten worden, zoals 

toetsing. Small Business, ICT, verpleegkunde en bijna alle ACT opleidingen zijn sinds vorig of afgelopen 

jaar ook gaan deelnemen en dit aantal blijft zich uitbreiden. ‘En uiteindelijk is het Saxion breed. Dat vind 

ik wel een hele mooie gebeurtenis’, aldus de geïnterviewde hoofddocent.  

Invulling Smart Solutions Semester  

Binnen het Smart Solutions Semester gaat het volgens de lector niet om het leren beheersen van de 

andere disciplines, maar wel dat de som meer is dan het geheel der delen, aldus de lector en de 

projectleider. De student moet zich realiseren dat een beslissing vanuit de ene discipline ook gevolgen 

heeft voor andere disciplines. Studenten moeten volgens de geïnterviewde lector hun methodiek kunnen 

verantwoorden en sociale vaardigheden kunnen toepassen in het samenwerken met andere disciplines. 

De geïnterviewde onderwijskundige en projectleider geven in hun interview voorbeelden van wat volgens 

hen optimale interdisciplinaire samenwerking in het Smart Solutions Semester is. Onderwijskundige: “dat 

studenten, maar ook docenten, voor Smart Solutions heet dat dan tutoren, met elkaar samenwerken aan 

projecten. En dat men over de grenzen van de eigen opleiding heen durft te kijken, kan kijken, anderen 

snapt, want op het moment dat je met een elektrotechniek student en met een fashion studente om tafel 

zit, dan snappen ze elkaar niet. (…) niet op sociaal gebied als op vakjargon. Ik denk dat dat heel belangrijk 

is, want uiteindelijk komen ze binnen een bedrijf waar ook niet alleen maar elektrotechniek of alleen maar 

fashion mensen rondlopen”. De projectleider geeft in het interview een beschrijving van wat elkaar 

begrijpen (‘snappen’) volgens haar inhoudt: “Die jurk wordt ontworpen door de fashionstudenten en de 

lampjes en de batterij door de elektrotechniekstudenten. Maar ze moeten wel samenwerken aan een 

product, want op een gegeven moment kwamen de elektrotechniek studenten met een enorme batterij. 

Op een strakke jurk. Iedereen begrijpt dat dat niet helemaal wenselijk is. Dus ze moeten samenwerken. 

Die fashionstudenten moeten aan de elektrotechniek studenten aangeven wat ze willen. De 

elektrotechniekstudenten moeten vervolgens teruggeven wat de mogelijkheden zijn”. 

 

Studenten kunnen eerst kiezen voor een project binnen het Smart Solutions Semester, vervolgens wordt 

het team samengesteld uit een minimum van drie opleidingen met een maximum van twee studenten per 

opleiding: tussen vijf en zeven studenten is ideaal. “Als er bijvoorbeeld iets van het Roessingh binnenkomt, 

kan het heel goed zijn dat je daar twee mechatronici op zet, met twee studenten van fysiotherapie. Het 

moet ook nog in de markt gezet worden, dus er moet een marketing plan bij, dus dan komt er ook Small 

Business bij. (…) we hebben natuurlijk als heel Saxion deel gaat nemen te weinig techniek studenten. Op 

een gegeven moment zou het dus heel goed kunnen zijn dat een pabostudent met iemand uit Hospitality, 

Commerciële Economie (…) gaat samenwerken. Dus alle matches zijn mogelijk, afhankelijk van de 

opdrachten (projectleider)”. Toch ligt de basis in één discipline, bijvoorbeeld omdat opdrachten van 

lectoraten komen.  

 

Studenten dienen het probleem samen op te lossen. Het Smart Solutions semester is bij uitstek een heel 

mooi vehikel om dat bij elkaar te brengen. Want ik heb geen oplossing voor het probleem van een bedrijf, 
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ik kan alleen maar studenten bij elkaar brengen die daar aan gaan werken. De oplossingsverrichting is aan 

de student. Die moet zelf nadenken en in overleg met de opdrachtgever. Nou ja, ze kunnen nadenken en 

in overleg met de opdrachtgever, dus ze moeten ook uit hun schulp [teamleider]. Het is belangrijk dat 

studenten goed met elkaar overleggen, niemand mag ‘meeliften’; studenten moeten hun kennis 

meebrengen en iedereen moet zich veilig voelen om inbreng te leveren, aldus de teamleider. Dat kan 

bijvoorbeeld door eerst de intenties door te spreken, waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden. De 

studenten worden gecoacht door een tutor. De studenten hebben per groep een halve dag in de week 

een tutor tot hun beschikking en die tutor is er echt om het proces te begeleiden. De rol van de tutor is 

om een veilige omgeving te creëren [teamleider]. Terwijl de geïnterviewde onderwijskundige van mening 

is dat teams idealiter weinig strikte sturing krijgen, gaan tutoren hier verschillend mee om. Daarnaast zijn 

tutoren geen examinatoren, waardoor tutoren zich ook ‘beoordeeld’ kunnen voelen als de examinator 

hun studenten beoordeelt. Als didactische middelen zijn er een tutorhandleiding, een 

examinatorenhandleiding (samen een Smart Solutions handreiking) beschikbaar. Daarnaast is er een 

toolbox voor studenten beschikbaar inclusief een peer review tool, de DISC test, de Belbin test (gebruik 

niet verplicht). Dit wordt verder uitgebreid met behulp van de verschillende deelnemende opleidingen.  

 

Studenten en docenten ervaren volgens de teamleider en de hoofddocent veel onrust en onzekerheid 

vanwege onduidelijkheid rondom de beoordeling. Studenten zeggen bijvoorbeeld: “ik wil beoordeeld 

worden door iemand die er verstand van heeft.” Het portfolioformat staat ook ter discussie. Volgens de 

hoofddocent is interdisciplinair toetsen ook een hele grote uitdaging – zeker nu 3S zo groot geworden is, 

daar is ontwikkeltijd voor nodig.  De rollen van expert, tutor, en opdrachtgever kunnen door elkaar lopen: 

er zijn bijvoorbeeld studenten die ook opdrachtgever zijn, of tutoren die ook expert zijn. Volgens de 

teamleider biedt 3S mogelijkheid voor eigenaarschap van de studenten en uitdaging: het gaat om het 

proces als team met veel verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat studenten zelf eigenaarschap 

ontwikkelen over het leren en de beoordeling. Ook de tutor moet zich kwetsbaar durven opstellen, de 

gebruikelijke structuur en hiërarchie worden losgelaten: een speeltuin waarin alles mag, waarin vragend 

gestuurd wordt: hoe is de aanpak (geweest), wat willen de studenten, welke hulp hebben zij nodig?  

 

Volgens de onderwijskundige zijn er drie leerdoelen gesteld voor het Smart Solutions Semester: 1) 

professioneel samenwerken in een interdisciplinaire groep; 2) onderzoekend vermogen in de breedste zin 

van het woord; 3) en het opleveren van een resultaat. Er is echter geen resultaatverplichting voor het 

product (maar wel voor het leerproces), want een opdracht kan mislukken. Het interprofessioneel 

samenwerken als team is belangrijker. Verschillende respondenten vinden de summatieve beoordeling 

(van het product) minder belangrijk voor 3S. Studenten dienen vooral bewijs te laten zien dat zij goed 

onderzoek uit hebben gevoerd. Niet alle studenten zijn er al klaar voor om op deze manier te werken. Ook 

opdrachtgevers willen soms dat vooral wordt uitgewerkt wat zij willen. Het kan lastig zijn om goede 

opdrachten binnen te halen, juist omdat beoordeeld moet worden of het om geschikte interdisciplinaire 

opdrachten gaat wat lastig door iemand met een bepaalde achtergrond te bepalen kan zijn. De lector 

vraagt zich af of de procesbegeleider misschien toch ook weer meer inhoudsdeskundige moet zijn.  
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De projectleider geeft aan dat studenten deze vorm van onderwijs nodig hebben in de toekomst: Met 

elkaar en van elkaar leren, professionele houding, maar ook vakkennis toepassen in het project, die 

eventueel verdiepen. De lector zegt: Er zijn studenten bij, die bloeien helemaal op, maar ook studenten, 

die raken helemaal lost. De hoofddocent zou graag zien dat studenten enthousiast, creatief en met een 

klik vérder gaan na 3S, bijvoorbeeld als spin-off bedrijf; dat de creativiteit nóg meer opbloeit. 

4.3.2 Geïntegreerd onderwijskundig leiderschap  

Managen van het programma met betrekking tot het lesgeven en leren  

Creëren productieve werkomgeving  

Projecten komen binnen bij 3S via de bedrijven, via de coördinatoren en via de lectoraten. De Smart 

Solutions Semester coördinator, is de ambassadeur en contactpersoon in de opleiding. Vervolgens gaan 

de coördinatoren na of alle studenten bediend kunnen worden met opdrachten waar ze hun vakkennis 

uit jaar 1 en jaar 2 kunnen toepassen. Dat is een vereiste. Als het gaat om een productieve werkomgeving 

in algemene zin, zegt de teamleider: Er is te weinig tijd om te investeren in ontwikkeling en alles moet 

gelabeld worden, moet op papier komen staan.  

 

Monitoren schoolactiviteiten en resultaten  

Op het moment van interviewen gaat het volgens de projectleider meer om ‘oppakken van signalen’. De 

projectleider geeft aan dat het programmateam kijkt naar het opzetten van het PDCA-deel. De doelen van 

het komend jaar worden besproken. Door het coachen of beoordelen mee te maken leren docenten ook 

pas waaraan zij achteraf gezien meer aandacht hadden kunnen besteden, zegt de hoofdocent. Als 

examinator benadrukt hij aan studenten dat ook zij tussendoor moeten monitoren, bijvoorbeeld of de 

opdrachtgever tevreden is over de communicatie. De monitoring en beoordeling wordt bemoeilijkt 

doordat opdrachtgevers/bedrijven heel verschillend zijn: Ik heb nu een opdrachtgever die heel vaag is, 

een hele grote open opdracht. Dat is ontzettend moeilijk voor de studenten. Maar als je een opdracht hebt, 

waarbij de opdracht dicteert wat je moet doen, (…) Dat neemt ook een heleboel kansen weg. 

 

Voor examinatoren is het niveau bepalen moeilijk: gaat het om goed schrijven, de bewijsvoering voor het 

onderzoek, het toepassen van vakkennis (maar welke dan)? Examinatoren moeten dit ook met elkaar 

bespreken, volgens de hoofddocent. Maar de samenwerking tussen de examinatoren en tutoren, 

onderling overleg en visie-ontwikkeling, kost ook weer tijd en geld. Of de tutoren zelf door hun 

leidinggevenden hierop worden gemonitord, is niet bekend [bij de hoofddocent]. De vraag van de lector 

is, of er nu niet te weinig begeleiding is: in het voorstadium van 3S bij LED was er (veel) meer begeleiding. 

De zelfverantwoordelijkheid van de studenten moet nu wel heel groot zijn.  

 

Toewijzen van personeel  

De opdrachten die binnenkomen worden door meerdere coördinatoren beoordeeld om te kijken welke 

disciplines vertegenwoordigd moeten zijn. De opdrachtgever is eigenaar van de opdracht: dit kan een 

lectoraat of een bedrijf zijn. De tutor begeleidt de studenten een halve dag in de week. De examinator 

(twee per team) is de beoordelaar. 
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Opnieuw vormen van de organisatie 

Het ontwikkelen van een visie en doelen  

De geïnterviewde teamleider vindt het van groot belang dat vanuit een (gezamenlijke) visie gewerkt 

wordt. Hij heeft dit daarom op een heidag met alle LED-opleidingen aan de orde gesteld. Door actief met 

elkaar te brainstormen en andere actieve (discussie) werkvormen te gebruiken, is daar een visie ontstaan, 

waarin staat dat we studenten willen opleiden tot onderzoekers, of ontwerpers, door ze onderzoek te laten 

doen in een multidisciplinaire omgeving. (…) de lectoren hebben daarin ook een spil in het onderzoek. Dit 

is in latere heidagen nog verder concreet uitgewerkt. Later toen het Living Technology Project opging in 

het Saxion brede 3S project is er volgens de onderwijskundige een visie door het lectoraat Innovatief en 

Effectief Onderwijs geschreven: Die is aan menig persoon voorgelegd, aangepast. Op basis van de visie is 

gekozen voor één tutor per studententeam. Tutoren hebben ook feedback gegeven op de visie. In 

tutorbijeenkomsten zijn de verwachtingen ten aanzien van tutoren aan de orde gekomen. De 

onderwijskundige geeft aan haar enthousiasme voor dit interdisciplinaire onderwijs altijd te laten zien: 

Tijdens audits, tijdens beroepenveldcommissies en buiten Saxion. Al loopt alles nog niet perfect: Maar is 

het een semester waar studenten van leren en wat heel waardevol is voor hun loopbaan? Dan denk ik het 

antwoord daarop volmondig ja is. Ook de projectleider geeft aan:  zie ik dat er een toekomst is, waarbij ze 

deze vorm van onderwijs nodig hebben en ook inderdaad in die interdisciplinaire setting. Met elkaar en 

van elkaar leren, professionele houding, maar ook vakkennis toepassen in het project, die eventueel 

verdiepen. Een veilige omgeving waarin fouten gemaakt worden waarvan geleerd kan worden, is ook 

belangrijk. Daar hoort geen strikt beoordelingsstramien bij, volgens de hoofddocent. Het is wel belangrijk 

dat begeleiding en beoordeling overkoepelend georganiseerd worden. De hoofddocent ziet onderzoek en 

de rol van lectoraten als drijvende krachten.  

 
De Smart Solutions Semester coördinators zijn de ambassadeur naar de studenten toe. Het is belangrijk 

dat studenten zich realiseren dat ze niet meer genoeg hebben aan 100% alleen bezig zijn met hun eigen 

vak. Ook dienen SLB’ers te weten of studenten beter eerst stage of 3S kunnen doen: Het is allemaal 

maatwerk uiteindelijk. Je hebt ook het college van bestuur nodig: zij moeten er ook achter staan, geeft de 

projectleider aan. Bij andere opleidingen wordt het echter meer over de schutting gekieperd, volgens de 

teamleider, omdat daar niet de gelegenheid is genomen het met alle medewerkers zoals op de heidag uit 

te werken. Maar dan krijg je een top-down structuur en aansturing en de mensen moeten. Want als ze het 

niet doen, dan zijn ze niet loyaal. Dan krijg je allemaal problemen op communicatief vlak. Dit gaat vaker 

zo, vergelijk de plannen voor het Saxion Onderwijs Model: jarenlang heb ik gewerkt met eenheden van 3 

en 6. (…) (…) Stage mag van mij ook wel 15 EC zijn, als die dat kan regelen in het werkveld. Ik vind dat 

prima. En als die in een jaar, of driekwart jaar wil afstuderen, vind ik dat ook prima. (…)  Maar goed, toen 

kwam er opeens van hogerhand dat het allemaal eenheden van 6 moesten zijn. Dus nu heb ik een minor 

van 6, en met het Saxion Onderwijs Model moet ik weer naar 5. Welke visie zit hier nou in godsnaam 

achter?. De succesfactor is dat je de professional vraagt hoe het er uit moet zien. Het samen vormgeven 

is het fundament. 
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Strategisch inzetten van middelen en het managen van de omgeving en condities 

waaronder gewerkt wordt  

Omdat 3S steeds groter wordt, is besloten een programmateam op te richten, volgens de 

onderwijskundige. Sinds afgelopen jaar wordt de onderwijskundige formeel gefaciliteerd om 1 dag per 

week aan 3S te werken (daarvoor was er ook gelegenheid voor, maar werd dit niet expliciet gefaciliteerd). 

Smart Solutions heeft nu een eigen identiteit en kostenplaats, betaald vanuit de academie. De 

projectleider heeft thema’s zoals beoordeling, borging en matching gealloceerd aan mensen, waardoor 

het programmateam ontstond. De hoofddocent vindt het een goed idee dat het programmateam niet 

onder de paraplu van de opleiding of academie valt. De tutoren krijgen een halve dag in de week en 

daaronder valt de begeleiding van studenten, training, intervisie, contact met de opdrachtgever. 

Teamleiders gaan daar wel op hun eigen manier mee om. De hoofddocent zegt uren te hebben gekregen 

voor de invoering van 3S. Lectoren moeten hierin ook investeren, ook in de vorm van begeleiden en als 

opdrachtgevers. Volgens de teamleider is het een uitdaging om tijd te investeren in ontwikkeling: je wordt 

finaal uitgeknepen en er zijn geen uren voor over.  Het belang van de begeleiding van 3S studenten is huge 

volgens de projectleider: en dat is ook nog in ontwikkeling. Het kan nog wel jaren duren voordat dit echt 

goed ontwikkeld is ook bij alle tutoren. Het is vooraf al belangrijk om te kijken wie daarvoor geschikt is: 

niet elke docent hoeft dat te zijn. Er wordt nu (eigenlijk te) veel van zowel studenten als docenten 

verwacht; anderzijds wordt er ook veel geleerd van hoe het nu verloopt. Volgens de teamleider is het 

belangrijk dat je aan professionals geen leiding geeft, maar weggeeft: het vertrouwen hebben dat zij 

weten wat ze doen. Er is een transformatie nodig van angst en controle naar vertrouwen, als het om 

leiderschap gaat. Tot slot geeft de projectleider aan dat het voor de studenten van belang is dat ze ook 

een buitenschil van experts moeten kunnen raadplegen want studenten moeten eigenlijk wel vaker hun 

vragen kunnen stellen en op tijd antwoord krijgen.  

 

Verbinden van de school met de bredere gemeenschap  

De 3S opdrachten komen volgens de onderwijskundige Saxion-breed van de lectoraten (van de 

deelnemende opleidingen), al dan niet verbonden met een bedrijf. Volgens de hoofddocent is het 

belangrijk dat lectoren zich ervan bewust zijn dat zij onderdeel zijn van een hogeschool en er goede 

samenwerking is tussen onderwijs en lectoraten. Lectoraten nemen vaak ook (oud-)studenten aan. Ook 

zijn er opdrachtgevers binnen 3S die vroeger student waren bij Saxion. Als lector is het belangrijk flexibel 

te zijn in het tot stand laten komen van opdrachten: Ik probeer altijd aan te geven [aan bedrijf]: jullie 

moeten eigenaar worden van het project. Ik weet van tevoren niet welke disciplines het zijn. Zeker nu het 

wat groter wordt en we niet de perfecte match hebben van wat grotere opleidingen die erbij zijn gekomen, 

zoals Verpleegkunde en Textiel. (…) Misschien is dat wel verfrissend, om ze er wel bij te hebben. En dan 

moet ik misschien als opdrachtgever, als lector of als extern bedrijf, flexibeler zijn. Hierdoor kan 

opdrachten binnenhalen wel lastiger zijn. Maar bedrijven investeren als het ware in potentiele 

toekomstige werknemers; zij krijgen ook de kans om zichzelf bekender te maken bij deze doelgroep. 

Misschien zouden lectoraten wel een grotere rol kunnen spelen, waarbij de opdrachten vanuit bedrijven 

aan lectoraten gekoppeld worden. Bedrijven zouden daar ook voor kunnen betalen zodat de lectoraten 

deze rol kunnen vervullen, en/of lectoraten zouden themagroepen kunnen vormen. Andere opties zijn 
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bijvoorbeeld parallel aan dezelfde opdracht werken (als een soort competitie) door twee studententeams, 

volgens de lector. 

Begrijpen en ontwikkelen van mensen 

Intellectueel stimuleren en individueel begeleiden van docenten  

Volgens de projectleider heeft het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs haar in het begin heel goed 

geholpen met wat we nou eigenlijk gingen doen: Die duidelijke missie en visie, een nieuwe 

beoordelingssystematiek die het ook wel meteen heel erg lastig maakt, maar ook aligned is. Daar hebben 

de lector Innovatief en Effectief Onderwijs en een docent-onderzoeker van het lectoraat een keer goed bij 

geholpen. De teamleider geeft een voorbeeld van hoe hij op de heidag aandacht heeft gegeven aan het 

verschil in perspectieven van medewerkers op de visie.  Ruimte en vertrouwen geven in het team werkt 

goed: je moet mensen horen en zien. Mensen willen helpen bouwen, dus je moet hen er vanaf het begin 

bij betrekken. Dat is wel mijn les en de les voor de organisatie. Het werkt niet om op een bepaald niveau 

allerlei dingen te gaan bedenken en die dan over de organisatie uit te gooien. Dat valt allemaal in koude 

aarde. Ik moet er voor mijn team zijn en daar ondersteunen waar nodig. Voor vragen en problemen 

kunnen medewerkers aankloppen, maar ook voor inspiratie, omdenken en andere perspectieven. Ook de 

onderwijskundige en projectleider staan open voor vragen, maar de projectleider geeft aan dat dit nog 

heel weinig gebeurt: vragen en klachten over 3S mogen zeker gemeld worden.  

 

De onderwijskundige geeft aan dat men in portfolio’s kan zien of er daadwerkelijk interdisciplinair gewerkt 

wordt. Er is verder geen grip op hoe de tutoren begeleiden: Hebben we daar grip op? Ik denk nee. Willen 

we daar grip op hebben? Ik denk ook nee. Het is wel belangrijk dat de tutoren-intervisiebijeenkomsten er 

zijn. Daarnaast, als er uitdagingen zijn, dan weten de tutoren ons per mail of telefonisch wel te bereiken. 

Er zijn dus wel individuele gesprekken met tutoren. Eerst was er wel veel angst voor het gevoel van zelf 

ook beoordeeld te worden (omdat niet de tutoren, maar een andere examinator het werk van het 

studententeam beoordeelt). Maar: die angst gaat er langzaamaan uit. De lector geeft aan dat hij met 

docenten heeft besproken dat je als tutor afstand neemt, moet luisteren naar studenten. Het inhoudelijke 

deel, heeft de onderzoeker van Bureau Kwaliteitszorg op zich genomen om met de tutoren te bespreken: 

daar gaat het vooral om onderzoekend vermogen, wat veel tutoren lastig vinden. En een docent-

onderzoeker van het Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs en een hoofddocent van de APO op het 

gebied van begeleiding.  

Promoten van leren en ontwikkelen van docenten en daar zelf ook aan meedoen  

De tutoren hebben in drie dagdelen training gevolgd op drie onderdelen: beoordelen, onderzoekend 

vermogen en begeleiden. Het ging om kennisoverdracht (bijv. wat betreft beoordelingscriteria), maar 

ook intervisie, actief aan de slag gaan. De projectleider vindt dat de training verder uitgebreid kan 

worden om de houding als tutor verder te ontwikkelen, of bijvoorbeeld een learning community 

oprichten van sterke tutoren. Ook is het belangrijk dat tutoren weten bij wie ze terecht kunnen met 

specifieke vragen op het gebied van interdisciplinair onderzoek, beoordeling, begeleiding. Meer 

intervisie tussen de tutoren in interdisciplinaire teams hoort daar ook bij. Dan is die halve dag eigenlijk 

niet zo veel meer. Ook de hoofdocent geeft aan dat je een andere rol als docent wel moet kunnen 
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ontwikkelen: daar gaat jaren overheen. Docenten moeten het eigenlijk wel als mogelijkheid zien om te 

leren, en niet (alleen) als taak erbij: Leren doe je ook door met andere mensen erover te discussiëren. Je 

moet als docent zelf ook zeggen: is mijn referentie wel gelijk aan die van mijn collega’s? Als niemand dat 

gaat doen, krijg je nooit die discussie. Of je krijgt alleen maar discussie met de mensen die het een 

belangrijke discussie vinden en die anderen die doen maar wat. Dat is ook een gevaar. 

4.3.3 Sociaal netwerk  

De interviews geven inzicht in het sociale netwerk en de interacties die van invloed kunnen zijn op de 

samenwerking in het Smart Solutions Semester.  

 

Het sociale netwerk van de geïnterviewden  

De geïnterviewde teamleider en lector geven aan dat ze vanaf het eerste uur betrokken waren bij het 

Living Technology Project wat nu het Smart Solutions Semester is. Binnen LED zijn bij de start van het 

Living Technology Project twee managers en de academiedirecteur belangrijke formele leiders geweest 

volgens de teamleider: dat was een driemanschap. De lector geeft aan dat daarnaast ook de teamleiders 

van LED betrokken waren, als collectief: dat zijn echt de mensen van het eerste uur. Daarnaast 

organiseerde de beleidsmedewerker het in het begin eigenlijk allemaal, aldus de teamleider. De 

geïnterviewde teamleider en lector geven aan dat de medewerkers van LED ook meegedacht en -gewerkt 

hebben aan de uitwerking van het Living Technology Project. Iedereen die zegt: ik heb zus, ik heb zo. Oké, 

succes heeft heel veel vaders. Maar iedereen heeft er aan bijgedragen. Daar ben ik heilig van overtuigd. 

Zo voelt het voor mij (teamleider). Vervolgens worden binnen Saxion ook nog de lectoraten genoemd als 

opdrachtgevers en buiten Saxion zijn de contacten met het werkveld belangrijke externe actoren. In 

Figuur 1 is een schematisch overzicht gegeven van de genoemde actoren in het sociale netwerk van de 

voorganger van het Smart Solutions Semester.  
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Figuur 1. Sociaal netwerk van de teamleider en lector  

Legenda sociaal netwerk  

 Formele leiders  

 Informele leiders 

 

In het Smart Solutions Semester heeft het netwerk zich uitgebreid. De beleidsmedewerker is vanuit LED 

meegegaan naar het projectteam van het Smart Solutions Semester. De nieuwe projectleider heeft nu als 

projectleider een voortrekkersrol in de doorontwikkeling van het interdisciplinaire onderwijs in het Smart 

Solutions Semester. De projectleider heeft volgens de geïnterviewde onderwijskundige zelf enthousiast 

de leiding gepakt en ook gekregen. De projectleider geeft aan dat de toenmalige academiedirecteur van 

ACT haar toentertijd naar voren heeft geschoven om de verbinding met LED te leggen. In dit fragment 

vertelt de projectleider dat ze heel enthousiast was over het interdisciplinaire onderwijs binnen LED.  

 
“Want ik vond binnen LED al dat ik dacht: wow, die zijn leuk bezig. Dus ik ben al een keer naar zo’n festival, 
dat heette toen nog congres, geweest om te kijken wat ze eigenlijk doen. Toen dacht ik: hé, dit is tof. Toen 
zag ik ook wel dat er raakvlakken te maken waren met Textiel. Niet bij alles, maar bij een aantal 
opdrachten dacht ik wel: hé, dat is interessant. En toen ze dus vroegen wie er mee wilde doen, toen dacht 
ik meteen… En we zaten ook in een curriculumverandering (binnen ACT), dat sowieso, waarbij ik al veel 
meer in wilde zetten op projectonderwijs, onderwerpen binnen de projecten afhandelen. Toen ben ik ook 
in staat geweest dat derde jaar te veranderen, waardoor er ruimte kwam voor het Smart Solutions 
Semester. Toen is mij gevraagd: hé, je bent er enthousiast over, wil jij die kar niet trekken? Toen dacht ik: 
dat vind ik natuurlijk helemaal leuk….” 
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Daarnaast is de onderwijskundige vanuit LED het projectteam Smart Solutions Semester komen 

versterken. En zijn de contacten geïntensiveerd in het Smart Solutions Semester. De onderwijskundige en 

de projectleider spreken elkaar dagelijks. Met de projectleider en de beleidsmedewerker is de 

samenwerking denk ik heel hecht te noemen (onderwijskundige). De onderwijskundige werkt op dit 

moment ook intensief samen met een hoofddocent van de APO, een docent-onderzoeker van de APO en 

een onderzoeker van BK. De samenwerking met de onderzoeker van bureau kwaliteitszorg is op dit 

moment heel intensief: maar dat komt doordat we deze week de tutorenbijeenkomst hebben, aldus de 

onderwijskundige. Normaal gesproken is het contact een keer in de twee weken. Dit ligt er een beetje aan 

waar we naartoe werken (onderwijskundige). De onderwijskundige geeft verder aan dat ze alleen op 

verzoek met de tutoren binnen het Smart Solutions Semester samenwerkt en met de lectoren werkt ze 

nauwelijks samen: nee, eigenlijk niet. Wel geweest natuurlijk, vorig jaar zijn ze uitgenodigd voor 

inspraaksessies. Maar op dit moment niet, in ieder geval niet over het Smart Solutions Semester. De 

onderwijskundige geeft aan dat de tutoren wel onderling afspreken. De projectleider geeft aan dat ze 

voordat het programmateam er was alles samen deed met de beleidsmedewerker en twee 

ondersteuners. De projectleider onderhoudt het contact met de stuurgroep, daar zitten de directeuren. 

Directeur S. is voorzitter van de stuurgroep en ze is contactpersoon naar het college van bestuur. De 

projectleider geeft aan dat ze soms samen met directeur S. bij het college van bestuur komt. Verder heeft 

de projectleider voornamelijk contact met de coördinatoren. Daarnaast geeft ze aan dat ze in het begin 

van het Smart Solutions Semester veel informeel regelde. Docent-onderzoeker LED, die deed (…) de 

beoordeling. De onderwijskundige (…) de beleidsmedewerker, (…) de Marketing en Matching 

(projectleider). De projectleider geeft aan dat ze de taken nu formeel belegd heeft bij wie het hoort: 

internationalisering ligt niet bij mij of bij wie daar dan toevallig zien in heeft, nee, dit ligt bij IO. Tot slot 

geeft ze aan dat de teamleider van ABR op dit moment probeert om het kwaliteitsbeleid binnen het Saxion 

Smart Solutions op te zetten. De geïnterviewde hoofddocent geeft aan dat hij de projectleider als grootste 

trekker ziet van het Smart Solutions Semester. Hij zegt daarover het volgende: Ik zie de projectleider als 

grootste trekker en ik denk ook dat zij, dat moet ik eerlijk zeggen, zoals zij dat met bezieling doet, veel 

complimenten. En al die directeuren goed…Zij is daarin vrij duidelijk….Ik zie eigenlijk de projectleider als 

belangrijkste leiderschap. Vervolgens geeft de hoofddocent aan dat hij onder andere de onderwijskundige 

meer als informele kartrekker ziet, ze gelooft er echt in. In figuur 2 is in een schematisch overzicht 

weergegeven hoe het sociale netwerk er op het moment van interviewen binnen het Smart Solutions 

Semester uitziet.  

 

 



 

21 
 

 
 

Figuur 2. Sociaal netwerk van het Smart Solutions Semester 

 

4.4 Conclusies praktijkverkenning 

De praktijkverkenning is toegespitst op de wijze waarop het Smart Solutions Semester wordt 

vormgegeven en hoe hier leiding aan wordt gegeven. We besteden in dit deel aandacht aan wat in de 

interviews naar voren is gekomen als werkzame principes en als uitdagingen rondom leidinggeven aan 

interdisciplinair onderwijs. Allereerst kijken we terug op hoe het proces rondom de invoering van Smart 

Solutions Semester vorm heeft gekregen. Daarna bespreken we de drie leiderschapspraktijken.  

Invoering en invulling Smart Solutions Semester  

Het aanvankelijke interdisciplinaire onderwijs werd gevormd binnen de academie LED doordat er 

behoefte was aan meer grensoverstijgende perspectieven. Vervolgens heeft Saxion het interdisciplinaire 

onderwijs belegd bij Saxion brede Smart Solutions Semester met een deels nieuwe projectgroep onder 

leiding van een projectleider.  
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Bevindingen over de invoering en invulling Smart Solutions Semester en uitdagingen voor het semester  

 

 Invoeren van en invulling geven aan het Smart Solutions Semester betekent ontwerpen van 

onderwijs vanuit een concrete behoefte binnen de opleidingen en werkveld.  

 Invoeren van en invulling geven aan het Smart Solutions Semester betekent werken vanuit een 

gemeenschappelijke visie, een gedeelde visie die samen ontwikkeld is.  

 De kern van interdisciplinair onderwijs is dat studenten elkaars discipline begrijpen. Studenten 

hoeven elkaars discipline niet te beheersen, studenten moeten goed kunnen samenwerken.  

 Groep van studenten van minimaal drie verschillende opleidingen met een maximum van twee 

studenten per opleiding en tussen de vijf en zeven studenten totaal is ideaal.  

 De basis ligt in één discipline bijvoorbeeld omdat de opdrachten vanuit lectoraten kunnen komen.  

 Binnen de studentgroepen moet een veilige omgeving voor studenten gecreëerd worden.  

 Docenten in het Smart Solutions Semester moeten interdisciplinair kunnen toetsen en 

beoordelen. Er heerst in het semester onrust en onzekerheid rondom beoordeling 

 Studenten moeten eigenaarschap ontwikkelen met betrekking tot leren en beoordelen. 

 Het beoordelen van nieuwe opdrachten moet interdisciplinair gebeuren. 

 Rollen van expert, tutor en opdrachtgever kunnen door elkaar lopen. 

 

 

Bevindingen over geïntegreerd onderwijskundig leiderschap en uitdagingen voor leidinggevenden  

 

Managen van het programma met betrekking tot het lesgeven en leren 

 Het Smart Solutions Semester wordt nog niet systematisch gemonitord. Er wordt een PDCA-cyclus 

opgezet om het semester te monitoren.  

 Tutoren leren door te doen. Ze leren door te coachen en te beoordelen in het semester.  

 Er is weinig tijd in het semester om te investeren in de doorontwikkeling van het Smart Solutions 

Semester 

 

Opnieuw vormen van de organisatie 

 Gemeenschappelijke visie ontwikkelen, samen met tutoren en lectoraten. Het samen vormgeven 

is het fundament, niet top-down implementeren.  

 Medewerkers in het semester moeten een Interdisciplinaire attitude hebben 

 Medewerkers moeten gefaciliteerd worden in de vorm van uren (fte) 

 De rol van de tutor is cruciaal. Tutoren moeten studenten goed kunnen begeleiden.  

 Studenten moeten naast hun tutor ook andere experts kunnen raadplegen 

 Lectoraten moeten een belangrijke rol spelen in het Smart Solutions Semester. De lectoraten 

kunnen opdrachten vanuit het werkveld binnenhalen, de schakel zijn tussen het onderwijs en het 

werkveld.  
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Begrijpen en ontwikkelen van mensen 

 Ruimte en vertrouwen geven aan mensen.  

 Mensen moeten bij ontwikkelingen in het semester betrokken worden.  

 Tutoren niet controleren op hoe ze de studenten begeleiden. 

 Tutoren hebben een training gevolgd. De training moet verder uitgebreid worden. En meer 

intervisie tussen tutoren stimuleren.  

 

 

Bevindingen over het sociale netwerk (samenwerking) in het Smart Solutions Semester en uitdagingen 

voor de samenwerking in het semester  

 

 De projectleider staat centraal in het tweede sociale netwerk (figuur 2) 

 In het eerste sociale netwerk, binnen LED, lijken meer mensen centraal te staan (figuur) 

 In het tweede sociale netwerk lijkt de onderwijskundige een informele leidinggevende rol te 

vervullen 

 De verbinding met de lectoraten in het tweede sociale netwerk wordt niet genoemd.  
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5 Deel 2: Theoretische verdieping 

5.1 Theoretische verdieping 

De kern van dit project ‘leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs’ is uit te splitsen 

in drie onderdelen: interdisciplinair onderwijs (invoering en invulling), geïntegreerd onderwijskundig 

leiderschap (leiderschapspraktijken) en sociaal netwerk (samenwerking opleidingen, lectoraten en 

werkveld). De theoretische verdieping richt zich met name op het eerste onderdeel de invoering en 

invulling (in termen van vormgeving) van interdisciplinair onderwijs. Het doel van de theoretische 

verdieping is om nader te conceptualiseren: hoe interdisciplinair onderwijs het beste vormgegeven kan 

worden, en hoe kan hier vervolgens leiding aan gegeven worden aansluitend bij de gewenste vormgeving 

van interdisciplinair onderwijs. De twee hoofdvragen bij deze theoretische verdieping zijn:  

1. Hoe kan interdisciplinair onderwijs het beste vormgegeven worden?  

2. Wat zijn de (theoretische) implicaties van deze vormgeving, met andere woorden: hoe kan 

optimaal leidinggegeven worden aan interdisciplinair onderwijs.  

In algemene zin is het opvallend dat er nog weinig kennis over en ervaring is met de vraag hoe 

interdisciplinariteit in bèta hoger onderwijs daadwerkelijk gerealiseerd kan worden (Borrego & Cutler, 

2010; Stentoft, 2017). In dit deel wordt een korte verkenning van de theoretische inzichten op het gebied 

van interdisciplinair onderwijs en leidinggeven aan interdisciplinair onderwijs gepresenteerd. Onder 

interdisciplinariteit in het onderwijs verstaan we in dit onderzoek: onderwijs gegeven door teams of 

individuen waarin informatie, data, technieken, methoden, perspectieven, concepten en theorieën vanuit 

twee of meer disciplines of onderwijsvelden toegepast en geïntegreerd worden, met het doel praktische 

of theoretische problemen te adresseren waarvan de oplossing buiten het bereik ligt van één discipline 

(Jonge Akademie, 2018, p. 6). De definitie van de Jonge Akademie is lijn met de definitie van Stentoft 

(2017) zoals eerder besproken in dit rapport, zie hoofdstuk 2.  

De vormgeving van interdisciplinair onderwijs  

Een interessant recent onderzoek van Klaassen (2018) naar de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs 

laat zien dat inzicht in de aard van het interdisciplinair vraagstuk kan helpen bij het ontwerpen van het 

onderwijs. De aard van een typisch interdisciplinair vraagstuk is meestal een complex probleem dat 

voortkomt uit het werkveld. Complexe problemen die vragen om oplossingen die nog niet bekend zijn. 

Klaassen bespreekt in haar onderzoek twee modellen die kunnen helpen bij het vormgeven van het 

interdisciplinair onderwijs. Ten eerste een inductief model van Repko en Welch (2005) waarbij bij het 

ontwerpen van het onderwijs alle elementen van een probleem bekend zijn, alle elementen uit elke 

discipline. Ten tweede wordt een abductief model van Drost (2013) gepresenteerd als bruikbaar model 

voor het ontwerpen van onderwijs, waarbij alleen de probleemstelling van het interdisciplinaire vraagstuk 

bekend is. Het model onderstreept het belang van de rol van de docent als coach, mede doordat er vaak 

weinig bekend is over de afbakening van het probleem. Het formuleren van een goede probleemstelling 

en afbakening van de disciplines moeten goed gefaciliteerd worden door een coach. Daarnaast benadrukt 
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Klaassen in haar werk het belang van zo vroeg mogelijk beginnen met interdisciplinair onderwijs. Eenmaal 

goed geworteld in een bepaalde discipline is het moelijker om over de grenzen van de eigen discipline 

heen te kijken. Daarnaast geeft ze vanuit het werk van Wachter (2012) het belang aan van studenten 

specifiek bevragen naar hoe hun discipline kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Op deze 

manier wordt het zelfbewustzijn van de studenten in de sterke en zwakke punten van hun disciplinaire 

achtergrond versterkt.  

 

Boon en van Baalen (2019) benadrukken in hun werk dat er in de onderwijspraktijk vaak geprobeerd wordt 

om interdisciplinair onderwijs en onderzoek te bevorderen,  maar dat het veelal niet leidt tot de gewenste 

resultaten. De auteurs stellen dat veel studies zich richten op organisatorische en institutionele factoren 

voor de vormgeving van interdisciplinair onderwijs maar zelden op de meer kennis en cognitieve factoren. 

Terwijl de kern van interdisciplinair onderwijs de integratie van kennis is. Maar een dergelijke integratie 

is waarschijnlijk ook meteen het moeilijkste deel van interdisciplinair onderwijs. Boon en van Baalen 

benadrukken in hun werk het belang van reflectie en metacognitieve vaardigheden om elkaars concepten 

uit de verschillende disciplines te begrijpen. Daarnaast merken de auteurs op dat de nadruk vaak ligt op 

het enkel begeleiden van studenten (en docenten) in samenwerken en communicatieve vaardigheden. 

Terwijl studenten begeleid zouden moeten worden in het aanleren van metacognitieve vaardigheden om 

elkaars kennis uit de verschillende disciplines te integreren, aldus Boon en van Baalen (2019). De auteurs 

benadrukken dat niet het integreren van kennis uit verschillende disciplines de eerste stap is maar het 

verduidelijken van specifieke disciplines en de manier waarop ‘kennis’ tot stand komt in de specifieke 

discipline. Hierin zouden studenten in het interdisciplinair onderwijs begeleid moeten worden.  

 

 
 

Jan van Eijk (2013): ‘Je kunt een muis op heel veel verschillende manieren vangen. De truc is dat je moet 

communiceren met andere vakgebieden om tot een optimum te komen.”  (Mechatronicamachinebouw, 2012) 

 

Rientjes en Héliot (2018) benadrukken in hun werk dat de opbrengsten van interdisciplinaire programma’s 

niet of nauwelijks worden geanalyseerd. Rientjes en Héliot analyseren zelf in hun studie de sociale 

netwerken tussen studenten die er kunnen ontstaan in interdisciplinaire programma’s. De auteurs komen 

echter tot de conclusie dat hoewel er meer interdisciplinaire verbanden ontstaan tussen studenten in 

interdisciplinaire programma’s, de studenten voornamelijk leren van studenten met dezelfde 
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achtergrond. Busscher laat in haar onderzoek naar interdisciplinaire samenwerkingen binnen het Smart 

Solutions Semester van Saxion zien dat dit ook voor docenten geldt (2018, p. 35): “verschillende disciplines 

bij elkaar is nog geen garantie dat er ook wordt samengewerkt’. Het blijkt dat dit ook voor zowel docenten 

als management een uitdaging is (Busscher, 2018). Zo zegt een docent: Dat is best…best lastig hoor. Nou 

ja en daar moeten we misschien…voor opgeleid worden” (p.39). en geeft een andere respondent aan: “Ik 

heb daar weleens wat discussie over gehad ook met de directeur van de academie. Dat ik zeg van: ja, maar 

waarom laat je dat niet bij de projectgroep liggen? Of: Ja, maar ik wil het eerst via mijn teamleiders doen” 

(p.42). Hoewel studenten binnen Smart Solutions Semester de meerwaarde zien, blijkt ook dat 

respondenten van mening verschillen als het gaat om ‘multidisciplinair’, ‘onderzoek’ en ‘beoordeling’. 

Medewerkers zijn ook onzeker over de verschillende rollen, zoals coach, expert, of tutor (Busscher, 2018); 

vooral de tutoren werken nog weinig interdisciplinair samen.  

 

In het TOM-onderwijs (UT) waarderen studenten de integratie van verschillende gebieden relatief hoog, 

maar is de score van modulecoördinatoren op de vraag ‘Mijn module is 1 groot vak’ versus ‘mijn module 

is een samenstelling van vakken met enigszins thematische samenhang’ voor verbetering vatbaar 

(gemiddeld 3 op een schaal van 1-6,  waarbij 1 de hoogste score is; TOM kwartaalrapportage 2016-2017). 

Ook worden de verschillende onderdelen van de module vaak nog apart getoetst. Er worden binnen de 

UT positieve resultaten op het gebied van echte interdisciplinaire interactie tussen studenten 

gerapporteerd (Macleod & Van der Veen, ingediend), maar dit lukt niet altijd. Voor studenten van 

verschillende opleidingen kunnen verschillende eisen gelden wat betreft dezelfde vakgebieden (bijv. 

docenten vinden dat wiskundestudenten de wiskunde in een bepaalde module op een hoger niveau 

moeten beheersen dan dat de informatica-docenten voor hun studenten vinden). Macleod en Van der 

Veen (ingediend) beschrijven de casus van een module waarbij de interactie tussen studenten van 

verschillende disciplines daardoor pas in het eindproject van de module plaatsvindt: “een meer open 

project met echte probleemeigenaren vanuit de buitenwereld zou meer uitdagingen wat betreft 

creativiteit met zich meebrengen en meer ruimte geven aan diversiteit van oplossingen” (Macleod & Van 

der Veen, ingediend, p. 25). 

 

In algemene zin laten McDonald, West, Rich en Pfleger (2018) in hun studie zien dat het hebben van een 

gemeenschappelijke visie vanaf de start van het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs van belang is. 

West (2014) benadrukt in zijn werk hoe belangrijk het is om een heel gericht en doelbewust bezig te zijn 

met de ontwikkeling van onderwijs. Het is van belang dat de visie duidelijk en begrijpelijk is en gedeeld 

wordt door de docenten in een team. Daarnaast moet de visie haalbaar zijn zodat de visie niet 

demotiverend werkt. Ook zijn de persoonlijke relaties tussen docenten van curciaal belang voor het doen 

slagen van interdisciplinair onderwijs en het iteratieve proces van het continue verbeteren van het 

interdisciplinaire onderwijs (McDonald, West, Rich & Pfleger, 2018). Echter geven McDonald et al. aan dat 

het een uitdaging is om docenten met verschillende interesses en achtergronden op een lijn te krijgen. 

Ook institutionele belangen spelen een rol. Universiteiten en hogescholen zijn grote complexe 

organisaties met vele afdelingen en faculteiten. Het opzetten van interdisciplinair onderwijs vereist van 

meerdere leidinggevenden op meedere niveaus goedkeuring.  De formele organisatiestructuur kan een 
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mogelijk struikelblok zijn voor het organiseren van interdisciplinair onderwijs. Daarnaast benadrukt de 

Jonge Academie, een platform van onderzoekers, dat er vaak ook letterlijk afstanden overbrugd moeten 

worden om elkaar te ontmoeten, omdat de gebouwen vaak niet naast elkaar liggen. De Jonge Akademie 

laat in de verkenning zien dat ze de meerwaarde van interdisciplinair onderwijs erkennen maar 

tegelijkertijd benadrukken ze dat basiskennis van een bepaalde discipline een vereiste is voor een 

succesvolle (wetenschappelijke) ontwikkeling. ‘Van smal naar breed dus. Voor interdisciplinariteit heb je 

een basis nodig, en die basiskennis ligt in je hoofddiscipline. Je moet wel íéts weten.’ (p.15). Tegelijkertijd 

geven ze aan dat dit principe haaks staat op veel brede bacheloropleidingen, zoals bijvoorbeeld de brede 

opleiding Biomedische Technologie waarin eerst de basis aangeleerd wordt vanuit een aantal disciplines 

zoals informatica, scheikunde, werktuigbouwkunde en biologie. Daarnaast benadrukken ze dat er 

tegenwoordig steeds meer disciplinaire opleidingen kiezen voor een verbredend ‘kerncurriculum’, waarin 

algemene academische vaardigheden worden gegeven zoals ethiek. De Jonge Akademie stelt zichzelf 

daarom ook de vraag welke mate van disciplinariteit vereist is voor een goede basiskennis. Ze 

benadrukken dat deze vraag zich niet in algemene zin laat beantwoorden maar per vakgebied verschillend 

is. Daarnaast proberen ze antwoord te vinden op de vraag in welke fase interdisciplinair onderwijs het 

beste gegeven kan worden. Ook deze vraag kan niet in algemene zin beantwoord worden, wat wenselijk 

is, verschilt per vakgebied.  De Jonge Akademie benadrukt tot slot dat het van belang is om te blijven 

reflecteren op de vraag hoe interdisciplinariteit het beste kan worden opgenomen in het onderwijs.  

5.2 Conclusie theoretische verdieping 

De twee kernvragen van deze theoretische verdieping waren: 1) hoe kan interdisciplinair onderwijs het 

beste vormgegeven worden, en 2) wat zijn de (theoretische) implicaties van deze vormgeving, met andere 

woorden: hoe kan optimaal leidinggegeven worden aan interdisciplinair onderwijs. In dit deel van de 

theoretische verdieping worden conclusies getrokken uit de literatuur. Waar mogelijk worden concrete 

aanbevelingen gedaan op basis van bestaand onderzoek.  

 

Bevindingen over de vormgeving van interdisciplinair onderwijs 

 

 Een belangrijke eerste stap in interdisciplinair onderwijs is het leren kennen van elkaars disciplines 

en de kennis en de opbouw van kennis in elkaars disciplines. Een stap die vaak niet genomen 

wordt en waarin studenten niet begeleid worden. 

 De docent als coach is erg belangrijk in het leerproces in het interdisciplinaire onderwijs omdat 

de docent dingen kan bevragen, faciliteren en afbakenen.  
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Uitdagingen voor leidinggeven aan interdisciplinair onderwijs  

 Docenten en studenten werken nog onvoldoende inhoudelijk samen met docenten en studenten 

van verschillende disciplines  

 Persoonlijke relaties tussen docenten zijn van cruciaal belang voor het doen slagen van 

interdisciplinair onderwijs, terwijl het niet vanzelfsprekend is dat docenten elkaar ontmoeten  

 Docenten zijn onzeker over de verschillende rollen, zoals coach, expert of tutor.  

 Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen vanaf de start van het interdisciplinair onderwijs 

 De formele orgnanisatiestructuur kan een mogelijk struikelblok zijn voor het organiseren van 

interdisciplinair onderwijs 

 Welke fase en in welke mate interdisciplinair onderwijs het beste gegeven kan worden verschilt 

per vakgebied, is maatwerk.  

 Het is van belang om te blijven reflecteren op de vraag hoe interdisciplinariteit het beste kan 

worden opgenomen in het onderwijs 
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6 Slotbeschouwing 

 

Het doel van deze verkenning in praktijk en literatuur is om te leren hoe de praktijk van leidinggeven aan 

interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs er op dit moment uitziet én te onderzoeken welke 

bijdrage de literatuur aan praktijkontwikkelingen kan leveren. In de literatuurverkenning zijn daarom 

suggesties voor de praktijk gedaan.  

 

In dit hoofdstuk worden literatuur- en praktijkbevindingen vanuit de volgende vragen vergeleken: In 

welke mate zijn de suggesties uit de literatuur terug te vinden in de praktijk van de onderzochte academie 

LED? Welke aanbevelingen zijn niet terug te vinden en hebben mogelijk meer aandacht nodig van de 

praktijk? Welke bevindingen uit de praktijk zijn niet te verbinden met de literatuur en zouden aandacht 

verdienen? Op basis van deze vergelijking worden suggesties gedaan voor de verdere ontwikkeling van de 

praktijk en voor onderzoek naar leidinggeven aan interdisciplinair onderwijs.  

Thema 1: Interdisciplinair onderwijs 

In de literatuur wordt onder interdisciplinair onderwijs verstaan dat ‘onderwijs gegeven door teams of 

individuen waarin informatie, data, technieken, methoden, perspectieven, concepten en theorieën vanuit 

twee of meer disciplines of onderwijsvelden toegepast en geïntegreerd worden, met het doel praktische 

of theoretische problemen te adresseren waarvan de oplossing buiten het bereik ligt van één discipline’ 

(Jonge Akademie, 2018, p. 6). In de praktijkverkenning blijkt de focus van het interdisciplinaire onderwijs 

te liggen op het leren kennen van elkaars discipline en het goed leren samenwerken met andere 

disciplines. We kunnen op grond van onze praktijkverkenning niet beoordelen of de onderwijsactiviteiten 

binnen het Smart Solutions Semester van Saxion eerder een multidisciplinair karakter hebben dan een 

interdisciplinair karakter. Wel kunnen we op basis van de literatuur concluderen dat studenten in 

interdisciplinair onderwijs uitgedaagd moeten worden om daadwerkelijk verschillende concepten uit 

elkaars discipline te integreren. Een goede begeleiding is een grondvoorwaarde voor het slagen van 

interdisciplinair onderwijs. De docent als coach is belangrijk voor het leerproces van studenten in het 

interdisciplinaire onderwijs omdat de docent dingen kan bevragen, faciliteren en afbakenen. De coach 

kan ervoor zorgen dat er zinvolle vormen van samenwerking ontstaan en een veilige sfeer ontstaat in de 

groep. Daarnaast kan de coach zorgen voor verbinding tussen de disciplines. Een belangrijke eerste stap 

in de begeleiding van studenten is volgens de literatuur het leren kennen van elkaars disciplines en de 

kennis en de opbouw van kennis in elkaars disciplines. Een stap die vaak niet expliciet genomen wordt en 

waarin studenten niet begeleid worden. Vervolgens zouden studenten begeleid moeten worden in het op 

zoek gaan naar het integreren van kennis uit elkaars disciplines en de toepassing hiervan in de praktijk. 

Tot slot blijkt uit de praktijkverkenning dat er onrust en onzekerheid heerst rondom de beoordeling van 

het interdisciplinaire onderwijs. De praktijkverkenning laat zien dat het niet mee valt om goed 

interdisciplinair te beoordelen. De beoordeling van het interdisciplinair onderwijs moet verder 

doorontwikkeld worden.  
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Thema 2: Onderwijskundig leiderschap 

In dit onderzoek hebben we vanuit het kader van Muilenberg et al. (in voorbereiding) gekeken naar 

(geïntegreerd) onderwijskundig leiderschap (zie tabel 1). De kernfuncties van onderwijskundig leiderschap 

zijn: het managen van het programma met betrekking tot het lesgeven en leren, het opnieuw vormen van 

de organisatie en het begrijpen en ontwikkelen van mensen. In de praktijkverkenning komen alle drie de 

leiderschapspraktijken naar voren. De praktijkverkenning laat zien dat het samen vormgeven en 

ontwikkelen van een visie, bottom-up, van belang is voor de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs. 

Dit is in lijn met de bevindingen van McDonald, West, Rich en Pfleger (2018). De auteurs laten in hun 

studie zien dat een gemeenschappelijke visie vanaf de start van het ontwerpen van interdisciplinair 

onderwijs van belang is. Het is van belang dat de visie duidelijk en begrijpelijk is en gedeeld wordt door 

de docenten in een team (West, 2014). Daarnaast moet de visie haalbaar zijn. De praktijkverkenning laat 

zien dat de visie in het begin bij LED samen is vormgegeven en ontstaan is vanuit een bottom-up initiatief. 

Nu het interdisciplinaire onderwijs Saxion breed is vormgegeven en het lectoraat Innovatief en Effectief 

Onderwijs de visie verder uitgewerkt heeft op papier, is het van belang om docenten te blijven betrekken 

bij de visie van het Smart Solutions Semester en de doorontwikkeling van deze visie. Daarnaast lijkt het 

ook voor de verduurzaming van interdisciplinair onderwijs van belang om continue aandacht te blijven 

besteden aan het samen verder vormgeven en uitwerken van de visie.  

 

De literatuurverkenning laat ook zien dat het voor docenten vaak lastig is om academieoverstijgend 

onderwijs te geven omdat de organisatiestructuur een mogelijk struikelblok kan zijn. De 

praktijkverkenning laat zien dat er afspraken zijn gemaakt over de inzet van docenten. Tegelijkertijd geven 

de geïnterviewden ook aan dat er weinig tijd is in het semester om te investeren in de doorontwikkeling 

van het interdisciplinaire onderwijs. Daarnaast wordt in de praktijkverkenning benoemd dat het niet 

vanzelfsprekend is dat docenten elkaar ontmoeten en dat het ook een uitdaging is om docenten met 

verschillende interesses en achtergronden met elkaar in overeenstemming te brengen. Voor 

interdisciplinair onderwijs is het van belang dat er samenwerkingsverbanden tussen docenten ontstaan. 

Docenten moeten gestimuleerd worden samen te werken aan de vormgeving van het onderwijs. 

Daarnaast zal de onderwijskundig leider vanaf het begin duidelijke doelen moeten stellen om de 

samenwerking op gang te krijgen. De onderwijskundig leider zal het belang van interdisciplinair onderwijs 

moeten uitdragen. De praktijkverkenning laat ook zien dat de professionele ontwikkeling van docenten 

van belang is om interdisciplinair onderwijs vorm te geven. Aandacht voor de professionele ontwikkeling 

van docenten zou zich moeten richten op de coachende rol van de docent. Docenten hebben een kort 

trainingsprogramma aangeboden gekregen, maar er is meer begeleiding en training nodig om docenten 

verder te helpen. Met het oog op het verbeteren van interdisciplinair onderwijs zouden docenten hun 

functioneren als coach in het interdisciplinaire onderwijs open moeten stellen voor de onderwijskundig 

leider, zodat mogelijkheden ontstaan voor reflectie en verbetering.   
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Thema 3: Sociaal netwerk 

In dit onderzoek hebben we geprobeerd om op basis van het analyseren van het sociale netwerk binnen 

het Smart Solutions Semester de samenwerkingsrelaties tussen medewerkers inzichtelijk te maken. Eén 

van de manieren waarop interdisciplinair onderwijs versterkt kan worden is samenwerken. Het eerste 

netwerk binnen de academie LED bestaat uit minder actoren dan het tweede netwerk binnen het Smart 

Solutions Semester. Het eerste netwerk lijkt een hecht netwerk te zijn, iedereen kent elkaar en iedereen 

werkt samen met elkaar. Het interdisciplinaire onderwijs is binnen LED ontstaan vanuit bestaande 

samenwerkingsverbanden. Docenten die al met elkaar in onderzoek samenwerkten vanuit bijvoorbeeld 

de lectoraten. Dit is een losse vorm van een sociaal netwerk, gericht op het verbinden en herkennen van 

elkaars interesses en uitdagingen in het onderwijs. De nadruk ligt hierbij op een bottom-up gestuurde 

aanpak. Het tweede netwerk is meer opdracht gestuurd ontstaan waarbij de projectleider binnen het 

netwerk enthousiast de vraag heeft uitgezet wie wil deelnemen in het team. In het tweede netwerk lijkt 

de projectleider ook centraal te staan. In tegenstelling tot het eerste netwerk waarin meerdere 

leidinggevenden centraal staan. Het tweede netwerk lijkt een stevige plek binnen Saxion te hebben. 

Uitgaande van een diversiteit aan behoeften in het tweede netwerk is het van belang om in subgroepen 

gericht samen te werken aan de (door)ontwikkeling van het interdisciplinaire onderwijs.  
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Bijlagen  

Interview leidraad  

Algemene gegevens  

Naam geïnterviewde:  

E-mailadres:  

Functie:  

Aantal jaren werkervaring Saxion:  

Datum: 

 

Ik heb begrepen dat je al enkele jaren geleden begonnen bent met interdisciplinair onderwijs in het 

Smart Solutions Semester van Saxion. Ik ben nieuwsgierig naar het verloop van dit onderwijs en wat 

jouw rol en de rol van jouw leidinggevende hierin is geweest.  

 

Het gesprek heeft een open karakter, jouw verhaal zal vooral centraal staan. Daarnaast wil ik enkele 

gerichte vragen stellen vanuit verschillende perspectieven van leiderschap, namelijk het leidinggeven 

aan onderwijs, organisatie en mensen. Ook wil ik een aantal vragen stellen over de samenwerking met 

het werkveld, andere academies en lectoraten binnen het smart solutions semester.  

 

Ik verwacht dat ons gesprek maximaal één uur in beslag neemt. Ik wil het gesprek graag opnemen. 

Akkoord? (zie ook informed consent) 

 

Interdisciplinair onderwijs (vragen zelf opgesteld, gezocht naar bestaande set voor 

interdisciplinariteitscontinuüm maar op basis van ‘inlezen’ zelf vragen opgesteld)  

 

Wij zijn geïnteresseerd in onderdelen of factoren die belangrijk zijn voor het interdisciplinair onderwijs 

en het invoeren daarvan binnen Saxion. De komende vragen gaan hierover.  

1 Allereerst zijn we benieuwd naar wat jij verstaat onder ‘interdisciplinair onderwijs’?  
2 Allereerst zijn we benieuwd naar je reden om vanaf het begin betrokken te zijn bij het smart 

solutions semester? Doorvragen op ‘why’, beoogde doelen, beoogde effecten? 
3 Hoe ben je in de gelegenheid gesteld om het smart solutions semester in te voeren?  
4 Hoe ziet het smart solutions semester eruit? Doorvragen– zijn de verschillende disciplines goed 

vertegenwoordigd, en hoe zijn ze vertegenwoordigd? Welke bestaande leerinhouden kun je in 
het semester kwijt? Welke relevante thema’s behandel je en komen de verschillende disciplines 
hier goed aan bod? Ligt de basis in één discipline? Welke resultaten verwacht je?  

5 Welke onderdelen of factoren zijn volgens jou belangrijk? Je kunt denken aan onderdelen of 
factoren in de samenwerking tussen docenten, studenten, de opdracht, de beoordeling.  

6 Waarom zijn deze onderdelen of factoren volgens jou belangrijk?  
7 Hoe en waarin worden ze zichtbaar in het semester?  
8 Hoe kunnen de door jou genoemde onderdelen of factoren volgens jou het meest succesvol 

worden vormgegeven of ingevoerd? En wie stuurt dit aan of bepaalt dat?  
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Per onderdeel/factor, waarom belangrijk? Uitingsvormen in de praktijk, Betrokkenen.  

 

Leiderschap (vragen gebaseerd op leiderschapspraktijken) 

 
 

Ik heb enkele algemene vragen ten aanzien van het leiderschap in smart solutions semester: 

 

I  Wie waren de formele leiders tijdens de invoering van het smart solutions semester? Waarom? 

Wat zag je hen doen? 

II Wie waren volgens jou de informele leiders tijdens de invoering? Waarom noem je deze 

personen? Wat zag je hen doen? 

 

Leidinggeven aan het onderwijsprogramma  

Het eerste perspectief dat we willen belichten is onderwijs.  Hoe heb jij of je leidinggevende ervoor 

gezorgd dat de studenten aan de slag kunnen met het smart solutions semester.  

1. Wat heb jij/of je leidinggevende gedaan om docenten te ondersteunen om het smart solutions 
semester in te voeren in de dagelijkse praktijk?  

2. Welke aanpassingen heb jij/ of je leidinggevende in het curriculum gedaan om dit mogelijk te 
maken? (ook vragen naar vormgeving en uitvoering toetsing, didactiek en doorlopende leerlijn) 

3. Welke didactische middelen heb je ontworpen?  
4. Hoe monitor jij of je leidinggevende de voortgang van het semester? Hoe krijgen jij of je 

leidinggevende informatie over wat er gebeurt in het semester? Hoe weet je of er daadwerkelijk 
interdisciplinair onderwijs wordt verzorgd.  
 

Het tweede perspectief noemen we organisatie. Hiermee doelen we vooral op de wijze waarop het 

samenwerken binnen het semester nu georganiseerd is en past bij het semester en hoe jullie een visie 

hebben ontwikkeld.  

1. Hoe heb jij of je leidinggevende het team begeleid om tot een gedeelde visie op het semester te 
komen?  

2. Hoe heb jij of je leidinggevende verwachtingen uitgedragen ten aanzien van het smart solutions 
semester?  
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3. Hoe beschrijf je de cultuur binnen het semester als het gaat om samenwerken? Heb jij of je 
leidinggevende hier nog speciale aandacht aan besteed tijdens de invoering van het semester? 

4. Hoe was ‘het werk’ verdeeld tijdens deze invoering van het semester? Waren hier nog 
aanpassingen in nodig? Welke? 

5. In hoeverre was de bestaande overlegstructuur geschikt? Waren hier nog aanpassingen in 
nodig? Welke? 
 

Nu wil ik graag starten met het derde perspectief ontwikkelen van docenten.  

1. Heb jij of je leidinggevende docenten individueel hulp en begeleiding gegeven tijdens de 
invoering van het smart solutions semester? Wat maakt dat jij of je leidinggevende dit wel/niet 
hebt gedaan? (denk ook aan voorbereidingstijd, ontwikkeltijd en ondersteuning) 

2. Hoe laat jij of je leidinggevende docenten blijken dat ze met vragen en problemen bij jullie 
terecht kunnen? Zo ja, hoe heb je dit gedaan? En is daar gebruik van gemaakt?  

3. Hoe heb jij of je leidinggevende de kennis van docenten over het smart solutions semester 
gestimuleerd.  

4. Smart solutions semester is gekozen en ingevoerd op basis van toegevoegde waarden voor het 
onderwijs binnen Saxion. Hoe heb jij of je leidinggevende deze waarden voorgeleefd en op 
welke momenten laat jij dit zien? (positieve attitude ten aanzien van interdisciplinair onderwijs) 
 

  



Sociaal netwerk (samenwerken) Slot  

Kun je jouw contacten in het Smart Solutions Semester uitwerken:  

 Contact 

 Geslacht 

 Leeftijd 

 Bevindt deze persoon zich binnen je eigen opleiding of een andere opleiding lectoraat, binnen of 

buiten Saxion of werkveld?  

 Functie 

 Hoe vaak heb je met deze persoon gesproken over het semester, in het laatste half jaar?  

 In welke mate is deze persoon toegankelijk voor jou?  

 In welke mate voel je je verbonden met deze persoon?  

 Hoe belangrijk is deze persoon voor het Smart Solutions Semester?   
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Informed Consent 

 

    
 

 
Informed Consent  

Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs 
 
Fijn dat je mee wilt werken aan dit onderzoek. In dit onderzoek wordt ingegaan op de vragen: (1) op welke 
manier wordt het interdisciplinair onderwijs binnen het Saxion Smart Solutions Semester ingevoerd, (2) hoe 
wordt er leiding gegeven aan het interdisciplinaire onderwijs en (3) hoe ziet de samenwerking tussen de 
opleidingen, lectoraat en het werkveld er binnen het interdisciplinaire onderwijs uit.  
 

Dit onderzoek is gefinancierd door Tech Your Future. De uitvoering gebeurt door het lectoraat Innovatief en 

Effectief Onderwijs van Saxion en de Universiteit Twente. Irene Visscher-Voerman, Cindy Poortman en Karin 

Brouwer-Truijen zijn verantwoordelijk voor het project.  

 
Contactgegevens 
Mevr. Karin Brouwer – Truijen  – k.j.p.truijen@saxion.nl – 06 82 47 22 58  

 
 
In te vullen door de deelnemer  

 Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en belasting 
van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en 
vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 
beantwoord.  

 Ik begrijp dat audio opnames, en eventueel film-, foto, en videomateriaal of bewerking daarvan 
uitsluitend voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zullen  worden gebruikt.  

 Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op 
elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

 
Naam deelnemer: 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
Datum: ………………………………  Handtekening deelnemer: 
…...……………………………………………………..  
 
 
In te vullen door de uitvoerende onderzoeker  

mailto:k.j.p.truijen@saxion.nl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Zbygsjn1&id=4622B4667F8A6255CB19E2C95CF21FEE588A5362&thid=OIP.Zbygsjn1XbW2AMDIWqAasQAAAA&mediaurl=https://partyflock.nl/images/location/173_408x400_402708/Universiteit-Twente.png&exph=400&expw=408&q=universiteit+twente&simid=607993773541166563&selectedIndex=2
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 Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen 
over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige 
beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.  

 
Naam onderzoeker: 
…………………………………………………………………………………..…………………………….. 
 

Datum: ……………………………….  Handtekening onderzoeker: ...……………………………………………………. 

 


