Ontdek je leidende principes.
Praktijkonderzoek van een blended learning experiment.
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Achtergrondinformatie/ aanleiding tot het
onderzoek
De Zuyd opleiding Financieel management werkt op dit moment aan een
herziening van het curriculum. Een brondocument voor die herziening is
het Visiedocument over het beroep van de financieel professional. (NBA,
2014) Het visiedocument bevat een model dat de uitdagingen van de
financieel professional zichtbaar maakt. Uit hun interviews blijkt dat, naast
een degelijke vakinhoudelijke basis, de wijze waarop de financieel
professional invulling geeft aan beroep en loopbaan direct impact heeft op
zijn effectiviteit. Dit gaat over soft skills, manier van werken, houding en
gedrag. Daartoe zijn in het model vijf persoonlijkheidsgebieden
opgenomen. Zij vormen de feitelijke uitdaging voor de professional voor
de komende tijd en zijn een belangrijke leidraad voor zijn verdere
ontwikkeling.
Voorheen was in het hoger onderwijs vooral een gedegen vakinhoudelijke
basis belangrijk. Momenteel vind er een trendverschuiving plaats van
"Ausbildung naar Bildung" (Sluijsmans, 2013). Ook gericht aandacht
besteden aan de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de
bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. (Art.
1.3, vijfde lid, Wet Hoger Onderwijs). Het blijkt lastig om daar in het
curriculum van het hoger onderwijs invulling aan te geven.
Studenten en docenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van
Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben daarom de Bildung
Academie opgericht . Studenten van Avans doen op dit moment hetzelfde
met Ucademy met als reden: "Voor persoonlijke levensvaardigheden die
je iedere dag toepast, is te weinig aandacht voor en daarom richten wij
onze eigen academie op." (Ucademy, 2016) Beide zijn aanvullende
platforms, geen onderdeel van het curriculum.
Een mogelijke reden dat er weinig aandacht is voor persoonlijke
ontplooiing is in het curriculum, is de creditverdeling. De tijd die
beschikbaar is om een leerlijn/module/vak te onderwijzen, wordt mede
gestuurd door de credits die ermee te behalen zijn. Ook in de nieuwe
eindtermen, een ander brondocument voor de curriculumontwerpgroep,
worden credits nog voornamelijk toegekend voor de gedegen
vakinhoudelijke basis. Het gevolg daarvan is dat het niet vanzelfsprekend
is om veel onderwijstijd vrij te maken voor de persoonlijke ontplooiing van
de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef.
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Daar komt nog bij dat het relatief dure onderwijs/contacttijd is. Trainers
persoonlijke ontwikkeling geven de voorkeur aan training aan groepen
van maximaal 12 mensen, coaches verkiezen 1 op 1 gesprekken.
Door de curriculumontwerpgroep wordt gezocht naar mogelijkheden om in
het curriculum gericht en betaalbaar aandacht te besteden aan de
persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Om invulling te geven aan
het ontwikkelen van de vijf persoonlijkheidsgebieden.
Een optie om met een eenmalige investering de hoeveelheid
leeractiviteiten fors te doen toenemen, is het aanbieden van online
leeractiviteiten. Dat zou tevens de mogelijkheid bieden om met behulp
van learning analytics de voortgang van de student te monitoren, de
kwaliteit van het onderwijsmateriaal te bewaken en interactie te
faciliteren.
Omdat meerdere opleidingen van Zuyd zoekende zijn om die gerichte
aandacht een plek te geven zou het wenselijk zijn om die eenmalige
investering samen te doen. Dat kan door de leerlijn te veralgemenen tot
"het ontwikkelen van je professionele identiteit".
Vooruitlopend op dat traject dat veel afstemming/fondsen vereist zal met
een experiment onderzocht worden of het werkt. Een praktijkonderzoek
dat een nieuwe vorm van onderwijs ontwerpt en ontwikkelt en nagaat of
het de verwachte resultaten oplevert.

Afbakening van het onderzoek
Doelstelling
Een docententeam wil met het experiment in dit onderzoek gericht
uitproberen of het ontwikkelen van de professionele identiteit van
accountant en bedrijfseconomen mogelijk is met inzet van blended
learning.
Dat experiment zal zich concentreren op een onderdeel van het
ontwikkelen van de professionele identiteit: "Ontdek je leidende
principes/waardes".
In een matrix zullen 10 leeractiviteiten worden weergegeven. Van deze zal
worden benoemd of het in groepsverband of online wordt aangeboden.
Daarnaast worden per leeractiviteit de verwachte leeropbrengsten
geformuleerd.
Vervolgens wordt een online-tool gekozen waarmee de studenten de
leeractiviteiten aangeboden krijgen. De tool moet het mede mogelijk
maken om te toetsen in hoeverre de werkelijke leeropbrengsten van de
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leeractiviteit aansluiten bij de de verwachtingen. En of de student de
activiteit als betekenisvol en effectief ervaart.
Daarna worden de activiteiten ontworpen en aangeboden aan een groep
studenten.
De analyse van de gegevens in de tool over leeropbrengst, betekenisvol
en effectief, aangevuld met informatie uit groepsreflecties met studenten,
zal inzicht geven in de effectiviteit van het inzetten van blended learning
voor het ontwikkelen van de professionele identiteit.
De tijdsinvestering van de betrokken docenten zal inzicht geven in de te
verwachten investering voor de volledige module.

Probleemstelling inclusief deelvragen
Welke inzichten in de tijdsinvestering en de effectiviteit van het inzetten
van blended learning voor het ontwikkelen van de professionele identiteit
biedt het experiment "Ontdek je leidende principes/waarden" de docenten
van de opleiding Financieel Management?
•
•

•
•

•

Wat zijn de verwachte leeropbrengsten voor de student van de 10
leeractiviteiten die in groepsverband of online worden aangeboden?
Welke online tool is geschikt om de leeractiviteiten online aan te
bieden en de student feedback te laten geven op leeropbrengst, het
betekenisvol en effectief zijn?
Hoe wordt de uitvoering van het experiment georganiseerd?
Welke inzichten in de effectiviteit van blended learning voor het
ontwikkelen van de professionele identiteit biedt het analyseren van
de feedbackdata?
Welke inzichten in de tijdsinvestering voor de totale module "het
ontwikkelen van de professionele identiteit" biedt het analyseren
van de tijdsinvestering van de docenten betrokken bij het
experiment?
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Onderzoeksaanpak
Omdat het een diepgravend onderzoek over een experiment betreft,
kiezen we voor een case study als methode van onderzoek.
De betrouwbaarheid en interne validiteit van het onderzoek worden
geborgd door:
•
•

traingulatie, Triangulatie wordt bereikt door naast de literatuur te
kiezen voor verschillende technieken en bronnen (personen)
het bijhouden van een logboek om alle notities die met het proces
en de inhoud van het onderzoek te maken hebben vast te leggen.

Per deelvraag wordt de gekozen methode/techniek toegelicht.
•

Wat zijn de verwachte leeropbrengsten voor de student van de 10
leeractiviteiten die in groepsverband of online worden aangeboden?
Via literatuuronderzoek en bronnenstudie wordt gezocht naar 10
leeractiviteiten die naar verwachting effectief zijn voor het
ontwikkelen van dit onderdeel van professionele identiteit.
Met peer consultation wordt onderbouwd gekozen of deze
leeractiviteiten in groepsverband of online zullen worden
aangeboden.
Vervolgens wordt met behulp van literatuuronderzoek en
bronnenstudie de verwachtte leeropbrengsten benoemd.

•

Welke online tool is geschikt om de leeractiviteiten online aan te
bieden en de student feedback te laten geven op leeropbrengst, het
betekenisvol en effectief zijn?
Om deze keuze te kunnen maken zullen de onderzoekers na een
beperkt literatuuronderzoek en bronnenstudie 3 ongestructureerde
expert interviews houden.

•

Hoe wordt de uitvoering van het experiment georganiseerd?
Omdat het nog geen onderdeel is van het curriculum zal gezocht
worden naar een groep studenten die als onderzoeksgroep kunnen
fungeren. Het onderzoek zal minimaal een groep van 25 studenten
betreffen. 25 studenten vertegenwoordigen ¼ van een
studentencohort. Het mag geen vrijwillige deelname zijn. Studenten
die vrijwillig deelnemen zullen eerder geneigd zijn de activiteiten als
betekenisvol te markeren.
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Daarnaast zullen bij het ontwikkelen van de 10 leeractiviteiten
meetinstrumenten en procedures ingebouwd worden om de
gewenste gegevens te verzamelen. Daarna worden de activiteiten
aangeboden aan de studenten.
•

Welke inzichten in de effectiviteit van blended learning voor het
ontwikkelen van de professionele identiteit biedt het analyseren van
de feedbackdata?
De analyse van de meetgegevens in de tool over leeropbrengst,
betekenisvol en effectief, aangevuld met informatie uit
groepsreflecties met studenten, zal inzicht geven in de effectiviteit
van het inzetten van blended learning voor het ontwikkelen van de
professionele identiteit.

•

Welke inzichten in de tijdsinvestering voor de totale module "het
ontwikkelen van de professionele identiteit" biedt het analyseren
van de tijdsinvestering van de docenten betrokken bij het
experiment?

De analyse van de gemeten tijdsinvestering van de betrokken
docenten, zal inzicht geven in de te verwachten investering voor de
volledige module.
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Theoretisch kader
Professionele identiteit
Rondom het ontwikkelen van professionele identiteit worden G.
Kelchtermans en Manon Ruijters ea bij expertinterviews genoemd als
interessante bronnen. In dit onderzoek is gekozen voor Manon Ruijters ea
(Ruijters, et al., 2015). Dit omdat het zich niet beperkt tot professionele
identiteit van docenten zoals Kelchtermans dat wel doet. Deze theorie
gaat over professionele identiteit van alle professionals, dus ook van onze
financials. Er wordt bovendien een onderverdeling gemaakt gebaseerd op
fases in de loopbaan, een ervan is de beginnend professional. Bovendien
geeft het handvatten over het ontwikkelen ervan en zijn er leeractiviteiten
beschikbaar.
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Daarnaast biedt het PI-model een handvat voor het afbakenen van het
experiment. Uit het hele model nemen we het onderdeel spirituele zelf en
daarbinnen de leidende principes/waardes.

Leeractiviteiten en leeropbrengsten
Bij het bepalen van geschikte leeractiviteiten en het vaststellen van
mogelijke leeropbrengsten zal gebruik gemaakt worden van de inzichten
uit een onderzoek naar hoe docenten leren, met daarin categorieën van
leeractiviteiten en leeropbrengsten. (Bakkenes, Vermunt, & Wubbels,
2010).
Bakkenes et al. (2010) omschrijft de volgende zes leeractiviteiten: (1)
leren door het ervaren van frictie, (2) proberen niet in oude gewoontes te
hervallen, (3) leren door te experimenteren, (4) leren door ideeën op te
doen van anderen door bijvoorbeeld observatie, boeken lezen en
seminaries volgen, (5) leren door na te denken over de eigen lespraktijk
(reflectie) en (6) leergedrag vermijden. (Bakkenes et al., 2010).
Leeropbrengsten zijn de veranderingen die voortkomen uit de
bovenvermelde leeractiviteiten. Bakkenes et al. (2010) onderscheiden vier
categorieën. (1) verandering in kennis en geloof, (2) verandering in
werkwijze, (3) verandering in emoties en (4) intentie tot beoefening.
Deze indeling wordt gebruikt om de matrix in stap 1 van het onderzoek
vorm te geven.

Learning analytics
De studenten gaan tijdens dit onderzoek feedback geven over de
leeropbrengst, het betekenisvol zijn en het effectief zijn van de
leeractiviteiten. Deze feedback kan “ongewogen” gebruikt worden voor de
analyse.
Het heeft de voorkeur om data te verzamelen over hun participatie en dat
laten meewegen in de analyse. Dat verzamelen van data over hun
participatie is onderdeel van learning analytics. Learning analytics is een
breed nieuw concept waarin 6 dimensies worden onderscheiden. (Greller
& Drachsler, 2013). Als we die data gaan verzamelen en analyseren dan
dienen we de 6 dimensies te onderkennen. (1) Stakeholders, (2)
Doelstelling, (3) Studiedata, (4) Technologie, (5) Restricties, (6)
Competenties.

Praktijkonderzoek
Omdat het hier een praktijkonderzoek betreft wordt naast de literatuur
van Nel Verhoeven (Verhoeven, 2014) ook nog gebruik gemaakt van de
inzichten in het boek Onderwijs en onderzoek van eigen makelij (Ponte,
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2012) en in de uitgave Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in
onderwijs en opleiding (Bolhuis & Kools, 2012).
Het doel van praktijkonderzoek is met meer inzicht en begrip handelen in
de specifieke eigen context. Praktijkonderzoek is daarbij zelf een
interventie. Bij praktijkonderzoek zijn de belangen, posities en onderlinge
relaties van de betrokken partijen anders dan bij andere vormen van
onderzoek. Docenten als onderzoekers van eigen praktijk zijn onderdeel
van wat zij onderzoeken. Het rapport geeft ook inzicht in de persoonlijke
kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het doen van
praktijkonderzoek. (Bolhuis & Kools, 2012)
Het toepassen van de aanbevelingen uit beide studies gaan de kwaliteit en
betrouwbaarheid van dit onderzoek mee borgen.
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