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Korte samenvatting
Het ontwikkelen van geïntegreerde curricula waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk
samenkomen, vraagt om het bijeenbrengen van expertise op elk van deze vlakken. Binnen het
Comenius Leadership Project To Create Tomorrow Together ontwerpen teams van docenten,
onderzoekers en studenten in co-creatie geïntegreerde curricula. Deze posterpresentatie richt zich op
de ervaringen van elk van de drie groepen deelnemers met de samenwerking in het co-creatieproces.
De resultaten volgen uit een kwalitatieve analyse van semi-gestructureerde interviews met vier teams
(N=23). De overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van deze groepen belichten obstakels én
kansen in dit type samenwerking. Deze kennis kan handvatten bieden voor het effectief opzetten en
ondersteunen van co-creatieprocessen. Implicaties voor het faciliteren van dit type samenwerking
worden besproken.
Trefwoorden die de inhoud van de bijdrage beschrijven
Curriculumontwerp, co-creatie, students-as-partners, hoger onderwijs, research-teaching-nexus

Inleiding, onderzoeksdoel en context
Bij het ontwerpen van curricula waarin onderzoek en beroepspraktijk worden samengebracht, is
brede expertise benodigd, die gevonden wordt in verschillende groepen. In hogescholen zijn
onderwijs en onderzoek meer gescheiden, waardoor de onderzoekskennis meer bij onderzoekers
verwacht kan worden, terwijl docenten meer de pedagogische en inhoudsexperts zijn (Griffioen,
2018). Studenten op hun beurt hebben niet alleen directe en recente ervaring als leerders, maar
brengen ook hun eigen perspectief mee als toekomstige professionals (Bovill, Cook-Sather, & Felten,
2011). Binnen het Comenius Leadership Project To Create Tomorrow Together (NRO, 2019; HERI,
2021) ondersteunen we teams van docenten, onderzoekers en studenten bij het in co-creatie
(her)ontwerpen van delen van hun eigen curricula. Het ontwerpproces wordt via verschillende
instrumenten systematisch onderzocht. Deze poster rapporteert over de voor- en nadelen van de
samenwerking die de betrokkenen ervaren, zoals verzameld via semi-gestructureerde interviews.
Theoretisch kader
Co-creatie kan worden gedefinieerd als een wederzijds collaboratief proces waarbinnen alle partners
de mogelijkheid hebben om in gelijke mate bij te dragen, hoewel niet noodzakelijkerwijs op dezelfde
manier (Cook-Sather, Bovill & Felten, 2014). Het ontwerpen van curricula in co-creatie door studenten
en stafleden krijgt veel aandacht binnen de onderzoeksliteratuur (cf., Bovill & Woolmer, 2019). Deze
samenwerking is relevant omdat het bestaande denkwijzen over onderwijs ter discussie kan stellen
en zo het leren, de motivatie en de betrokkenheid van zowel studenten als stafleden kan bevorderen
(Bovill, Cook-Sather, & Felten, 2011). Tegelijkertijd kent het proces van co-creatie ook uitdagingen,
bijvoorbeeld rondom de veranderende verhoudingen die optreden tussen studenten en stafleden
(Bovill, Cook-Sather, Felten, Millard, & Moore-Cherry, 2016; Marquis, Black & Healey, 2017). Deze
posterpresentatie onderzoekt de voor- en nadelen van het co-creatieproces die elk van de betrokken
groepen ervaart en geeft zo inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen docenten,
onderzoekers en studenten op dit vlak.
Onderzoeksvraag
Welke voor- en nadelen ervaren docenten, onderzoekers en studenten in hun samenwerking bij de
co-creatie van geïntegreerde curricula?
Methode van onderzoek
Semi-gestructureerde interviews worden bij alle teamleden afgenomen aan de start, halverwege en
aan het eind van het ontwikkelproces. Voor deze presentatie worden de interviews van vier
ontwerpteams (N = 23, 5 à 6 interviews per team) die halverwege zijn afgenomen, onderzocht. Deze
interviews geven inzicht in de ervaringen van de teamleden gedurende het co-creatieproces. De data
worden kwalitatief geanalyseerd door middel van grounded coding in Atlas.ti.
Wetenschappelijke en praktische betekenis van de bijdrage
Deze studie biedt inzicht in het proces van co-creatie van curricula door docenten, onderzoekers en
studenten. De overeenkomsten en verschillen in de ervaringen van deze groepen belichten potentiële
obstakels én kansen in dit type samenwerking. Deze kennis kan handvatten bieden voor het effectief
opzetten en ondersteunen van co-creatieprocessen.
Aansluiting bij het congresthema of divisie
Interactie tussen docenten, onderzoekers en studenten in het hoger onderwijs staat centraal in dit
onderzoek.

2

Interactie
De posterpresentatie zal gerichte discussiepunten over de resultaten bevatten om het gesprek tussen
de congresdeelnemers te stimuleren en richting te geven.
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