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LESGEVERS PROFESSIONALISEREN 
VOLGENS HET KAMELEON-MODEL

Leen Schelfhout werkt als adviseur taalbeleid en taalondersteuning. Gert Vanthournout 
is onderzoeker en werkt rond de studiemotivatie en leerstrategieën van eerstejaarsstudenten. 
Debbie Van Loo is adviseur gelijke onderwijskansen. Ann De Roover is adviseur didactische 
ondersteuning. Ze werken alle vier binnen de directie Onderwijs en Onderzoek van de Artesis 
Plantijn Hogeschool.

Lesgevers in het hoger onderwijs staan voor een stevige uitdaging: door de 
democratisering van het Vlaamse hoger onderwijs worden groepen groter en 
neemt de diversiteit onder studenten toe (Vlaams Ministerie voor Onderwijs en 
Vorming, 2018). Zowel op het vlak van voorkennis en studievaardigheden, talige 
achtergrond, persoonlijke kenmerken en thuissituaties, studiedoeleinden als 
motivatie zijn er grote verschillen tussen de studenten onderling (bijvoorbeeld 
Van Rooij et al., 2017). Deze situatie daagt lesgevers uit om verder te kijken dan 
hun leerinhoud en om een brede focus in lesgeven aan te nemen. Dit houdt 
in dat lesgevers niet alleen vakinhouden aanbrengen en specifieke leerdoelen 
bereiken, maar ook dat ze de ontwikkeling van een professionele en maatschap-
pelijke identiteit van elke individuele student doelbewust ondersteunen. Oog 
hebben voor taal- en communicatievaardigheden, motivatie, leerstrategieën, 
generieke beroepscompetenties en de persoonlijke ontwikkeling van studenten 
is daarbij noodzakelijk (Cornford, 2002). Een dergelijke brede focus vraagt vaak 
bijkomende professionele ontwikkeling en inspanningen van lesgevers, wat 
een frictie oplevert met de hoge werkdruk die lesgevers reeds ervaren. 

Het Kameleon-model, letterwoord voor ‘Kansen op meer leren in onderwijs’, 
tracht lesgevers te ondersteunen bij die uitdagingen (Schelfhout, Vanthournout,  
Van Loo & De Roover, 2016). Het woord is een verwijzing naar de kameleon die 
de lesgever vaak moet zijn: hij moet zich flexibel en snel kunnen aanpassen aan 
veranderingen en verwachtingen van buiten af. De grondvorm bestaat uit één 
uitgangspunt, de brede focus in lesgeven, en vier basispijlers: de lat hoog hou-
den, betekenisvolle context creëren, passende steun bieden en actie, interactie 
en coöperatief leren (zie Figuur 1). De veranderlijkheid zit in het feit dat lesge-
vers diezelfde basispijlers kunnen gebruiken om te werken aan taalcompeten-
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ties, leercompetenties, motivatie, inclusief onderwijs of een combinatie hiervan 
(Vanthournout, Schelfhout, Lochten, De Roover & Van Loo, 2018). Afhankelijk 
van de specifieke focus kleurt het model anders. 

De lesgever wordt met de vier basispijlers (Figuur 1) uitgedaagd om een krach-
tige leeromgeving te bouwen, waarin studenten meer kansen krijgen om de 
aangeboden leerstof diepgaand te verwerken.

Figuur 1  Kameleon-model: uitgangspunt en vier basispijlers

Vier theorieën als basis voor één model

Het Kameleon-model is organisch gegroeid vanuit een intense samenwerking 
tussen onderwijsondersteuners uit verschillende cellen binnen de directie 
Onderwijs en Onderzoek van de Artesis Plantijn Hogeschool (AP Hogeschool): 
de cel Studentgerichte Diensten, de cel Onderwijs en Innovatie en de cel Onder-
wijsonderzoek. Van bij de start leefde er immers een inhoudelijke en strate- 
gische nood om celoverschrijdend samen te werken. Binnen de drie cellen zijn 
vier collega’s verantwoordelijk voor het faciliteren en organiseren van pro-
fessionalisering en vorming, vanuit hun eigen expertisedomeinen en theore- 
tische kaders. De inhoudelijke overlap tussen de theoretische kaders bleek erg 
groot en met een éénduidig verhaal was het bereiken van gezamenlijke onder-
steuningsdoel makkelijker: lesgevers ondersteunen in hun reflectie over goed 
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onderwijs en hen stimuleren een brede focus aan te nemen en zo de leerkansen 
van studenten te verbeteren. 

Een literatuurverkenning leverde een overzicht op van (didactische) inzichten 
uit de vier theoretische kaders (Tabel 1). Uitgebreid overleg tussen de medewer-
kers herleidde deze inzichten tot vier basispijlers, die later nog geconcretiseerd 
werden in drie didactische suggesties per pijler (Tabel 2). 

Model Invalshoek Basisreferentie

Universal Design 
for Learning 

Verzorgen van inclusief 
onderwijs

Burgstahler & Cory, 2008 
Nelson, 2013

Taalgericht vakonderwijs Ontwikkelen van 
taalcompetenties

Hajer & Meestringa, 2004

Visible learning Verhogen van leerrendement Hattie, 2008

Zelfdeterminatietheorie 
(Basic Needs Theory)

Stimuleren van motivatie Vansteenkiste et al., 2006

Tabel 1 Modellen, invalshoeken en basisreferenties van het Kameleon-model

Universal Design for Learning (UDL, Nelson, 2013) biedt een kader om pro- 
actief bij curriculum- en lesontwerpen de gelijke leerkansen van studenten te 
realiseren. UDL vertrekt vanuit drie basisprincipes: (1) bied informatie op ver-
schillende manieren aan; (2) geef studenten de kans om zich op verschillende 
manieren uit te drukken; (3) zet op verschillende manieren in op betrokken-
heid en engagement. Die basisprincipes worden verder uitgewerkt in richt- 
lijnen voor lessen die de leerkansen van alle studenten moeten verhogen. Voor 
UDL is diversiteit binnen een studentengroep een gegeven, het is de rol van de 
lesgever om de toegankelijkheid van de aangeboden leerstof voor alle studenten 
te faciliteren.

Het idee binnen het Kameleon-model dat met een goed vormgegeven les en 
de juist gekozen werkvormen zowel vakspecifieke als generieke doelen zoals 
taalvaardigheid kunnen bereikt worden, is geïnspireerd op de definitie van taal-
gericht vakonderwijs door Hajer en Meestringa (2004, p.11): “Taalgericht vak-
onderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid 
expliciet is benoemd. Die doelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs 
dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de nodige 
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taalsteun geboden wordt.” De drie basiskenmerken van goed onderwijs in deze 
definitie, ‘context’, ‘steun’ en ‘interactie’, zijn alle drie terug te vinden in het 
Kameleon-model. 

In 2008 publiceerde John Hattie Visible Learning, een meta-analyse die alle fac-
toren die impact hebben op het studiesucces van studenten omvat. De factoren 
met hoog positief effect op de leeruitkomsten staan bovenaan in de rangschik-
king van Hattie. Lesgevers en scholen kunnen de lijst gebruiken om de kwali-
teit van hun lessen en de leeromgeving in het algemeen te verbeteren. Bovenaan 
in de lijsten van Hattie staan factoren als feedback, zelfregulerend leren, helder-
heid van de lesgever, verwachtingen formuleren enzovoort. 

De zelfdeterminatietheorie is een hedendaagse theorie over menselijke motiva-
tie (Deci & Ryan, 2000). Het raamwerk bestaat uit vijf delen waarvan één deel, 
de Basic Needs Theory, focust op hoe de psychologische basisnood aan autono-
mie, competenties en betrokkenheid een effect hebben op de motivatie 
(Sierens, Vansteenkiste, Goossens, Soenens & Dochy, 2009). De theorie geeft 
inzicht in hoe studiemotivatie van studenten in hoger onderwijs doelbewust 
gestimuleerd kan worden door lesgevers (Stroet, Opdenakker & Minnaert, 
2013). De nood aan autonomie kan bijvoorbeeld worden ingevuld door de rele-
vantie van inhoud te duiden of door persoonlijke inbreng van studenten moge-
lijk te maken. Studenten groeikansen geven en tussentijds feedback geven op 
het proces, vult onder meer de nood aan competentie in. Het gevoel van betrok-
kenheid bij de inhoud en het lesgebeuren, kunnen lesgevers creëren door onder 
andere voldoende steun te voorzien en door studenten te laten samenwerken. 

Uit deze vier theoretische kaders kwam de inhoud van het Kameleon-model: 
vier basispijlers, elk geconcretiseerd in drie didactische suggesties per pijler 
(Tabel 2). Het model geeft zo een overzicht van didactische suggesties die les-
gevers flexibel kunnen inzetten om een brede focus in hun leeromgeving te 
creëren. 

Inhoudelijk: wat is het Kameleon-model? 

Het Kameleon-model focust, net als de theoretische modellen waarop het geba-
seerd is, sterk op de actieve rol van de lesgever als facilitator van de krachtige 
leeromgeving. Wat lesgevers doen, doet er toe (Hattie 2008). De verantwoor-
delijkheid om de brede focus in leren te realiseren ligt bij hen. Door de juiste 
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werkvormen te kiezen, lokt de lesgever als het ware studiemotivatie en diep-
gaand leren uit. Om hem te ondersteunen in de keuze voor geschikte methodes 
werden de vier basispijlers in het Kameleon-model verder geconcretiseerd in 
twaalf didactische suggesties. 

De pijlers en didactische suggesties zijn niet enkelvoudig terug te brengen tot 
één specifieke theorie (zie hoger Tabel 1). Elke didactische suggestie wordt door 
minstens twee achterliggende theorieën naar voren geschoven. Bij de keuze 
voor deze suggesties werd geopteerd voor richtlijnen die zowel bij kleine als 
grote groepen studenten implementeerbaar zijn. Daarnaast betekenen ze voor 
alle studenten een meerwaarde en proberen ze een win-winsituatie te genere-
ren: zowel vakspecifieke en beroepsgerichte doelen als generieke doelen wor-
den bereikt. 

Pijler Didactische suggesties

Leg de lat hoog Stel hoge verwachtingen
Communiceer duidelijk over deze verwachtingen
Help studenten die verwachtingen te bereiken via 
leerroutes en differentiatie

Creëer een betekenisvolle context Benadruk de relevantie en waarde van 
leerinhouden en leeractiviteiten
Bied informatie op verschillende manieren aan
Besteed aandacht aan de transfer tussen 
onderdelen

Bied passende steun Geef feedback 
Demonstreer en geef voorbeelden
Bied hulpmiddelen aan

Zet in op actie, interactie en coöperatieve 
werkvormen

Werk aan gemeenschappelijke doelen voor 
groepen en bouw individuele aansprakelijkheid in
Run het spel van vraag en antwoord
Wissel het aanbieden van informatie en de 
verwerking ervan af

Tabel 2 Basispijlers en didactische suggesties van het Kameleon-model

Hoe wordt het Kameleon-model ingezet in de praktijk?

Zoals eerder gezegd is het doel van de professionalisering op AP Hogeschool 
reflectie over goed onderwijs stimuleren en via een brede focus in lesgeven de 
leerkansen van studenten verhogen. Het ontwikkelen van een model als Kame-
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leon ondersteunt dit proces, maar is geen doel op zich. Lesgevers die geïnte-
resseerd zijn in de achterliggende modellen of de ‘theorie’ rond Kameleon, zijn 
heel welkom om het materiaal te lezen, maar het gaat ons, als begeleiders, vooral 
om het aanbieden van concrete tools en handvatten die positieve effecten heb-
ben voor lesgevers en studenten. De ervaring leert dat lesgevers hier nood aan 
hebben.

Daarom wordt het model geïntegreerd in het didactisch ondersteuningsaanbod 
op AP Hogeschool. Het vormt de ruggengraat van zowel de inhoud als de aan-
pak van het professionaliseringsaanbod voor lesgevers. Om de kwaliteit van die 
professionalisering te optimaliseren, werkt dit aanbod op vier terreinen: cursus-
sen en workshops, zelfstudie met behulp van ondersteuningsfiches, coaching, 
en leren van collega’s binnen intervisie- en werkgroepen (interne en externe 
peers). De didactische suggesties en methodes van het Kameleon-model worden 
binnen deze terreinen geïntegreerd uitgedragen door de medewerkers van de 
directie Onderwijs en Onderzoek die met lesgevers en opleidingen aan de slag 
gaan. Om te illustreren hoe dit precies gebeurt, halen we twee voorbeelden uit 
het professioneliseringsaanbod aan.

• Cursussen en workshops: per academiejaar wordt een vormingsaanbod 
ontwikkeld rond thema’s als taalontwikkelend lesgeven, examenvragen 
formuleren, feedback geven aan grote groepen, opstellen van schrif-
telijke opdrachten, enzovoort. De workshops volgen de vier pijlers en 
suggesties van het model, zowel wat de gekozen werkvormen als wat de 
inhoud betreft. Omdat de workshops starten vanuit een probleemoplos-
sende invalshoek, verloopt elke sessie anders. Collega’s brengen concrete 
situaties mee, waardoor de sessies een andere kleur aannemen naargelang 
de thema’s die naar boven komen. Vooraf wordt er gepeild naar de ver-
wachtingen van deelnemers. De sessies spelen daar ook concreet op in 
door thema’s in de groep te gooien of door materiaal en good practices te 
bespreken.

Naast de inhoudelijke input, vormen de gekozen werkvormen ook doel-
bewust een gespreksonderwerp. Zowel de inhoud als de werkvormen 
worden tijdens de sessies zelf expliciet gekoppeld aan de pijlers. Het 
benoemen (of laten benoemen) van keuzes en het reflecteren over werk-
vormen geeft deelnemers inzicht in de manier van werken, maar zet hen 
ook aan tot zelfreflectie. Toch is het Kameleon-model nooit zelf de titel 
of het onderwerp van een sessie, wel telkens een instrument om aan 
oplossingen te werken. 
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• Coaching: ondersteuning kan ook vraaggestuurd. Wanneer opleidingen 
ondersteuning vragen, wordt een samenwerking tussen ondersteuners, 
het opleidingshoofd en de betrokken collega’s tot stand gebracht. Daar-
naast wordt het model in verschillende opleidingen structureel ingezet 
binnen teacher design teams: teams van lesgevers die samenwerken om 
een deel van hun curriculum te innoveren en zich daardoor tegelijker-
tijd ook professioneel ontwikkelen (Handelszalts, 2009). Ondersteuners 
nemen daarbij een begeleidende en coachende rol op. Omdat deze onder-
steuning rechtstreeks binnen de opleiding gebeurt, met collega’s uit het 
opleidingsteam, is de context betekenisvol en de samenwerking functio-
neel. De ondersteuning gebeurt verder zo Kameleon mogelijk: in samen-
werking worden doelen en verwachtingen bepaald, wordt er geleerd van 
elkaar of van externe goede voorbeelden en treden zowel de ondersteu-
ners als de collega’s zelf op als kritisch feedbackteam. 

Zet het Kameleon-model ook aan tot ‘meer leren’ bij 
lesgevers?

Creëert ons model ook meer leerkansen voor lesgevers? Om dit te onderzoe-
ken wordt het model gebruikt binnen het vierjarig PWO-project LeerKRACHT 
(2016-2020), een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat, onder meer, 
peilt naar hoe randvoorwaarden, ondersteuning en groepsprocessen een inno-
vatieproces beïnvloeden (Vanthournout, Hargreaves, Mommaerts, Van de Mos-
selaer & Maertens, 2018). Meer specifiek wordt in dit project nagegaan of, hoe 
en wanneer lesgevers gebruikmaken van studentendata enerzijds en het Kame-
leon-model anderzijds in hun innovatieproces. Lesgevers werken daarbij in tea-
cher design teams, groepen van twee of meer lesgevers die op regelmatige basis 
samenkomen om een deel van hun curriculum te (her)ontwerpen (Handelzalts, 
2009). In hun innovatieproces worden deze teams bijgestaan door een proces-
coach. Niet toevallig maken ook de auteurs van het Kameleon-model deel uit 
van het team van coaches. Op geregelde tijdstippen ontvangen de teams input 
voor hun innovatieproces via studentendata. Ook hierin speelt het Kameleon-
model een rol. Het model kreeg immers een vertaling in een vragenlijst aan de 

Het gaat ons, als begeleiders, vooral om het aanbieden 
van concrete tools en handvatten die positieve 
effecten hebben voor lesgevers en studenten. De 
ervaring leert dat lesgevers hier nood aan hebben.
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hand waarvan studenten feedback kunnen geven over de didactische kwaliteit 
(of het Kameleon-gehalte) van hun leeromgeving (Vanthournout, Schelfhout, 
Lochten, De Roover & Van Loo, 2018). Lectoren geven aan dat ze de informatie 
uit de vragenlijst zéér relevant vinden bij de voorbereiding van hun innovatie-
traject, op voorwaarde dat de vragenlijst voldoende specifiek naar de situatie 
van hun leeromgeving peilt (Vanthournout, Lochten, Hargreaves, Mommaerts 
& Maertens, 2018). Het Kameleon-model zelf wordt door de teams ingezet om 
richting te geven aan hun innovatie, hoewel het gebruik van het model impli-
ciet blijft en tot nog toe niet systematisch ingezet wordt als kwaliteitscontrole.

Beperkingen en groeikansen van het Kameleon-model

Het Kameleon-model is een nieuw model naast én gebaseerd op bestaande 
modellen. Voor collega’s trapt het soms open deuren in. Het model pretendeert 
echter niet om innovatief te zijn tegenover andere modellen. Als er iets ver-
nieuwend zou zijn, dan is het dat het over de grenzen van modellen kijkt en de 
gezamenlijke goede ideeën samenbrengt. Bovendien stimuleert het doelbewust 
de samenwerking over grenzen van ondersteunde diensten, expertisedomeinen 
en opleidingen heen en creëert het een eenduidige invalshoek. 

Toch zijn er ook een aantal beperkingen en valkuilen. Uit gebruik van het Kame-
leon-model in het PWO-project LeerKRACHT (Vanthournout et al., 2018) en in 
de nascholingsactiviteiten blijkt dat het model overheersend (meta)cognitief is. 
Suggesties om affectief-emotionele aspecten van leren te ondersteunen ontbre-
ken. Zo wordt het aspect van ‘betrokkenheid’ van de lesgever bij het leerproces 
van studenten naar ons huidige aanvoelen onderbelicht. Verder komen assess-
ment en summatieve toetsing in het model slechts summier aan bod. Enkel via 
feedback als didactische suggestie wordt hierop ingegaan. Dit zijn belangrijke 
opmerkingen waar de ondersteuners mee aan de slag zullen gaan. 

De twaalf didactische suggesties uit het Kameleon-model blijven nog steeds 
generiek. Ze vragen nog steeds een concretisering en vertaling naar een con-
crete context. Sommige lesgevers vinden het moeilijk om deze vertaalslag zelf-
standig te maken. Voor deze lesgevers biedt het model te weinig sturing. De 
algemeenheid van de principes maakt ook dat lesgevers zich makkelijk kunnen 
identificeren met de suggesties en al snel besluiten ‘dat ze dat al doen’. In dat 
opzicht is het model ‘conservatief’ te noemen. De suggesties mikken er eerder 
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op om een klassieke leeromgeving met contactmomenten te optimaliseren, eer-
der dan om de leeromgeving radicaal en verregaand te innoveren. 
Ten slotte roept de positie van het Kameleon-model binnen AP Hogeschool vra-
gen op: is de weg die we nu volgen de juiste weg of is het nodig om het model, 
met naam en toenaam, meer op de voorgrond te schuiven en explicieter uit te 

rollen binnen de hogeschool? Hoe wordt er vermeden dat lesgevers het model 
percipiëren als een strategie van de directie Onderwijs en Onderzoek om hen 
te zeggen hoe zij hun leeromgeving moeten vormgeven (top down)? Onszelf 
beschikbaar stellen voor begeleiding, luisteren naar feedback van gebruikers en 
het vraaggericht aanbieden van het model blijken tot nog toe de meest effici-
ente aanpak, eerder bottom-up dus. Die evaluatie-oefening zal in de toekomst 
echter op regelmatige basis moeten worden gemaakt, met alle betrokkenen, in 
functie van ons doel: reflecteren over goed onderwijs stimuleren en het creëren 
van een brede focus ondersteunen.

De toekomst brengt overigens een nieuwe samenwerking met de collega’s die 
werken rond digitalisering en blended learning. Heel wat digitale tools binnen 
en buiten onze elektronische leeromgeving kunnen de praktische toepassing 
van het model ondersteunen. Er wordt gewerkt aan ondersteuningsfiches voor 
lesgevers en workshops rond tools die binnen hoger onderwijs bruikbaar zijn. 
Bovendien blijft het Kameleon-model een instrument binnen toekomstige 
PWO-projecten en onderzoek en wordt het op meso-niveau ook praktisch 
ingezet bij de ondersteuning van de opleidingshoofden.

Dit is exact wat het Kameleon-model wil zijn: een flexibel en hanteerbaar prak-
tijkmodel dat een vereenvoudiging nastreeft van het kluwen van didactische 
suggesties die antwoorden zoeken op de uitdagingen van onderwijs in de 21ste 
eeuw. We erkennen met het model dat lesgevers in hoger onderwijs voor grote 
uitdagingen staan en bieden hen handvatten om een brede focus in lesgeven te 
realiseren. De praktische tips en toepassingen binnen de concrete lespraktijk 
staan daarbij centraal. 

Dit is exact wat het Kameleon-model wil zijn: een flexibel en 
hanteerbaar praktijkmodel dat een vereenvoudiging nastreeft 
van het kluwen van didactische suggesties die antwoorden 
zoeken op de uitdagingen van onderwijs in de 21ste eeuw. 
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