
HBO-I KIJKJE IN DE KEUKEN

ACADEMIE IT EN MEDIADESIGN

EVIDENCE INFORMED HBO-
ICT-ONDERWIJS
ONTWIKKELEN EN
UITVOEREN



DOELEN VAN DEZE SESSIE

Informeren over 
ons voornemen 

om modules 
vakdidactiek te 
ontwikkelen.

Toetsen van de 
haalbaarheid 
van het plan.

Mogelijkheden 
inventariseren 

voor 
samenwerking. 



AGENDA

Context
• DidactICA
• Uitgevoerde projecten
• Vakdidactiek
• Modules

Workshop
• Inhoud, haalbaarheid en 

samenwerking



START DIDACTICA

ICA 2017

Christian 
Köppe, 

Jeannette 
Danes en 

Elisa van Tuijl

Focus:
• Educational 

Patterns 
• Pedagogical 

Patterns



DIDACTICA NU

AIM 2022

Elisa van 
Tuijl, Tineke 
Jacobs en 

Rody 
Middelkoop

Focus
• Kennis delen over 
didactiek

• Het gesprek faciliteren
• Ontwikkeling van 
didactische 
vaardigheden ondersteun
en

• Draagvlak krijgen en 
houden



UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Organisatie studiedagen

Starten leesclubs

Schrijven van papers

Didactische 
ondersteuning 
curriculumontwikkeling
•Raadplegen experts
•Analyses, reviews 
•Onderbouwing van keuzes
•Gereedschappen
•Advisering

2019
7 Losse papers:

Lister, Schulte,Papert, 
Rich, Lye, Sjaniemi, 

Parsons 

2021
The Programmer’s 
Brain (Hermans)

2022 EuroPlop (ACM)
Supporting ICT-students to make the most out of their 

projects (Jacobs, van Heesch)



DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DIDACTIEK BIJ ONZE 
ACADEMIE

BDB: Basis 
Didactische 

Bekwaamhei
d

BKE: Basis 
Kwalificatie 

Examinering

Aanbod van 
HAN Academy 
(o.a. didactisch 

coachen, 
lesgeven met 

ICT, maken van 
kennisclips)

Studiedagen 
door 

DidactICA

Deskundighe
idsbevorderi

ng

Merendeel gericht op 
algemene didactiek. 



VakdidactiekDidactiek

VAKDIDACTIEK = DIDACTIEK + VAKKENNIS

• “Didactiek gaat over de empirische
wetenschap van het lesgeven; het 
ondersteunen van de student in zijn
of haar leerproces door 
wetenschappelijk effectieve en
bewezen instructiestrategieën toe 
te passen.” 
(https://www.scienceguide.nl/2019/
10/constructivisme-is-een-slechte-
didactische-raadgever/) 

• “Vakdidactiek betreft de kennis die 
docenten inzetten bij het 
ondersteunen van het leren van 
bepaalde leerinhouden, rekening
houdend met leerling- en
contextkenmerken. In vakdidactiek
smelten vakinhoudelijke kennis en
algemene didactische kennis als
het ware samen.” (https://wij-
leren.nl/verschillen-didactische-
vakinhoudelijke-bekwaamheden-
leraren-vo.php) 

https://www.scienceguide.nl/2019/10/constructivisme-is-een-slechte-didactische-raadgever/
https://wij-leren.nl/verschillen-didactische-vakinhoudelijke-bekwaamheden-leraren-vo.php


• PART 1 ON READING CODE BETTER
• 1 Decoding your confusion while coding
• 2 Speed reading for code
• 3 How to learn programming syntax quickly
• 4 How to read complex code
• PART 2 ON THINKING ABOUT CODE
• 5 Reaching a deeper understanding of code
• 6 Getting better at solving programming problems
• 7 Misconceptions: Bugs in thinking
• PART 3 ON WRITING BETTER CODE
• 8 How to get better at naming things
• 9 Avoiding bad code and cognitive load: Two frameworks
• 10 Getting better at solving complex problems
• PART 4 ON COLLABORATING ON CODE
• 11 The act of writing code
• 12 Designing and improving larger systems
• 13 How to onboard new developers

THE PROGRAMMERS’S BRAIN = VAKDIDACTIEK



SUPPORTING ICT-STUDENTS TO MAKE THE MOST OUT OF 
THEIR PROJECTS = VAKDIDACTIEK

• Introduction
• Characteristics of the projects in our 

university and how we observed the 
patterns

• Related patterns
• A noisy teaching environment
• Overall structure of the patterns
• Your routines
• Grip on the assignment
• From requirements to tasks
• Tracking progress
• Evaluations to learn from
• Effective product delivery meetings
• Challenging personal learning goals
• Conclusion/further work



VAKDIDACTIEK

• Aanleiding: Leesclub “The Programmer’s Brain” & 
Paper Jacobs/van Heesch.

• Probleem: Er is geen structureel vervolg op de BDB/BKE. 
• Oplossing: Ontwikkelen modules vakdidactiek.



VAKDIDACTIEK = HOE LEER JE HBO-STUDENTEN…

Programmeren
• The 

Programmers 
Brain

• Lister, 
Schulte,Papert, 
Rich, Lye, 
Sjaniemi, 
Parsons, etc. 

Requirements 
verzamelen

Onderzoeken Ontwerpen 
•Pattern 

Language for 
Teaching Design 
Patterns (Köppe)

In projecten 
werken

•Jacobs & van 
Heesch



WORKSHOP

Programmeren

•Welke bronnen 
zouden bruikbaar 
kunnen zijn?

•Wil/kun je 
meewerken aan 
deze module?

•Is deze module 
relevant voor jou 
en/of jouw 
collega’s? 

Requirements
verzamelen
•Welke bronnen 
zouden bruikbaar 
kunnen zijn?

•Wil/kun je 
meewerken aan 
deze module?

•Is deze module 
relevant voor jou 
en/of jouw 
collega’s? 

Onderzoeken

•Welke bronnen 
zouden bruikbaar 
kunnen zijn?

•Wil/kun je 
meewerken aan 
deze module?

•Is deze module 
relevant voor jou 
en/of jouw 
collega’s?

Ontwerpen

•Welke bronnen 
zouden bruikbaar 
kunnen zijn?

•Wil/kun je 
meewerken aan 
deze module?

•Is deze module 
relevant voor jou 
en/of jouw 
collega’s?

In projecten 
werken
•Welke bronnen 
zouden bruikbaar 
kunnen zijn?

•Wil/kun je 
meewerken aan 
deze module?

•Is deze module 
relevant voor jou 
en/of jouw 
collega’s?

Overig

•Welke andere 
modules zijn er 
denkbaar?

•Welke vragen, 
tips, suggesties 
heb je voor ons?

• Vind je dit overall 
een goed 
initiatief/idee en 
waarom wel/niet? 



BRONNEN

• Educational Patterns & Publications: https://hillside.net/eduplop/patterns-
publications/

• Supporting ICT-students to make the most out of their projects (2022, 
Jacobs, van Heesch) EuroPlop’22, ACM

• The Programmer’s Brain (Hermans)

https://hillside.net/eduplop/patterns-publications/
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