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DE KERN VAN DE VISIE

• Studentnabij

• Vast team

• Blended onderwijs

• Beroepsopdrachten

• Feedback, formatief handelen en 

summatief toetsen

• Leeruitkomsten centraal

• Studeerbaar & robuust curriculum

VERDIEPING

• Contacttijd

• Professionele leergemeenschap

• Studentnabij onderwijs

• Blended onderwijs

• De beroepsopdracht

• Onderzoekende houding & 

praktijkgericht onderwijs

• Robuust curriculum

• Evenwichtig toetsprogramma
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Introductie: 

De situatie

• De opleidingen van de Faculteit Techniek werken toe 

naar de realisatie van de faculteitsvisie op onderwijs & 

onderzoek.

• De opleidingen ontwikkelen zich daarbij vanuit hun eigen 

kenmerken, vanuit een eigen proces, naar de gedeelde 

visie.

• De Faculteit Techniek gaat 1 augustus 2022 verhuizen 

naar de nieuwbouw aan de HvA-Campus.



De ambities van de HvAIntroductie:

De Faculteit Techniek 
zet de student centraal
in communities

ons antwoord op de ambities van de HvA



Leerjaar 3 & 4 gaan werken vanuit Communities of Practice.

De eerste twee leerjaren gaan we organiseren vanuit Communities of 
Learners (CoL). Dit document heeft betrekking op de ontwikkeling van 
CoL-onderwijs.

Introductie:

Onderwijs 
vanuit communities georganiseerd:
de student centraal



WHY, HOW, WHAT?
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WHY? 

STUDENTSUCCES:
Wij willen dat élke student 
de kans en stimulans krijgt om 
talenten maximaal te ontplooien.
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HOW? 

1. De student staat centraal

2. Waardevolle & verbindende 
leerprocessen
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WHAT?

1. De student staat centraal

• Studentnabij: kennen en gekend worden
• Vast team
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WHAT?

2. Waardevolle & verbindende leerprocessen

• Blended onderwijs

• Leeruitkomsten centraal
• Feedback, formatief handelen & 

summatief toetsen
• Beroepsopdrachten
• Studeerbaar & robuust curriculum
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SUCCESINDICATOREN VAN COMMUNITIES OF LEARNERS:

SUCCESINDICATOREN VAN STUDENTSUCCES

SUCCESINDICATOREN:

o Persoonlijke ontwikkeling op kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie. Biesta (2018) 

o Het welzijn en welbevinden van studenten
o Toewerken naar aansluiting op de CoP’s > 

de arbeidsmarkt
o Rendement: minder uitval van studenten, 

minder langstudeerders. Klatter (2019)

MEETINSTRUMENTEN:

o Onderwijsevaluaties
o HvA enquêtes
o NSE, HBO monitor, 100 dagen monitor
o Jaarverslagen
o Rendementcijfers, instroomcijfers
o Werkveldoverleg

ONDERWIJSORGANISATIE & 

LEERACTIVITEITEN



Hoe werk ik als
student in een CoL?
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“Ik voelde me al heel snel thuis hier. Ik heb 

een paar leuke vrienden en de docenten 

spreek ik ook heel vaak. Dat gaat over de 

opdrachten, maar ze zijn ook echt 

nieuwsgierig naar mij. Ondertussen snap ik 

ook steeds beter waartoe ik word opgeleid. 

Mijn moeder zei pas dat ik nu zo vaak vrolijk 

ben, maar ik heb het echt naar mijn zin!"



1. De student staat centraal

STUDENTNABIJ:
KENNEN EN GEKEND 

WORDEN
GERICHT OP SOCIALE & 

PROFESSIONELE BINDING

VAST TEAM

DOCENT IS ROLMODEL: LEVEN LANG LEREN

HERKENBAAR, 
(DEELS) VAST DOCENTENTEAM

TEAM VAN ± 6
JAARGROEP

COMMUNITY VAN ± 64

STUDIEBEGELEIDING:
PERSOONLIJK, INTENSIEF, 

PRO-ACTIEF

INCLUSIEF ONDERWIJS



2. Waardevolle & verbindende leerprocessen

FEEDBACK,
FORMATIEF HANDELEN &

SUMMATIEF TOETSEN

BEROEPSOPDRACHTEN 

BLENDED ONDERWIJS
LEERUITKOMSTEN

CENTRAAL

STUDEERBAAR &
ROBUUST CURRICULUM

EVENWICHTIG TOETSPROGRAMMA

ACTIVERENDE 
WERKVORMEN

STUDENTEN HEBBEN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING
EN VOEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK UIT



Een schets van een voorbeeldweek van een student in leerjaar 1
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INDIVIDUEEL, 
THUIS:
voorbereidende 
kennisvergaring: 
kennisclips, leeswerk

COMMUNITY VAN 64, 
OP LOCATIE,
OPEN FLEX ZONE:
kick-off, weekstart, 
instructie, masterclass

COMMUNITY VAN 64, 
OP LOCATIE:
weekafsluiting en 
vooruitblik

JAARGROEP, 
OP LOCATIE,
LOKAAL/ WERKPLAATS:
flankerend onderwijs

TEAM VAN 6, 
OP LOCATIE,
OPEN FLEX ZONE:
samenwerken aan 
teamopdracht

TEAM MET COACH, 
OP LOCATIE,
KAMER:
coaching/ intervisie

JAARGROEP, 
OP LOCATIE,
OPEN FLEX ZONE:
presentaties

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
studeren, opdrachten 
maken

JAARGROEP, 
THUIS:
online dagstart

TEAM VAN 6, 
OP LOCATIE,
OPEN FLEX ZONE:
samenwerken aan 
teamopdracht

TEAM VAN 6, 
OP LOCATIE: 
THUIS:
samenwerken aan 
teamopdracht met 
studentmentor

TEAM VAN 6, 
THUIS:
online samenwerken
en dag afsluiten

COMMUNITY VAN 64, 
THUIS:
online les

JAARGROEP, 
THUIS:
online les, 
keuzeonderwijs

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
studeren, opdrachten 
maken

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
studeren, opdrachten 
maken

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

INDIVIDUEEL
TEAM VAN MAX 6
JAARGROEP
COMMUNITY VAN ±64

OP LOCATIE

‘THUIS’: ON- OF OFFLINE



Hoe werk ik als
docent-onderzoeker
in een CoL?
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“Ik werk in sterke verbinding met studenten 

en collega’s: we doen het echt samen. 

We gaan uit van het doel dat we willen 

bereiken en via backwards engineering 

geven we het onderwijs invulling. 

De centrale vraag is ‘hoe zorgen we voor 

studentsucces?’. 

Dus hebben we iedere student in beeld en 

hoe bieden we ze de volgende stap?”
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1. (in)gericht op: ‘de student centraal’

COMMUNITIES VAN 64

TEAMS VAN 6

JAARGROEPEN

OUDEREJAARS
STUDENTMENTOREN

PERIODETEAMS VAN
DOCENT-ONDERZOEKERS

CASEMANAGER
DECAAN

INDIVIDUELE STUDENT

WERKVELD

ONDERSTEUNING

SLB’ERS



Samenwerking is noodzakelijk om kwaliteit 

van de leeromgeving te realiseren:

o expertise van het vakgebied; 

o bekwaam in onderzoek;

o bekwaam in het begeleiden en beoordelen 

van een groep, individuele studenten;

o zichtbare ontwikkeling van de eigen expertise;

o samen werken & samen leren.
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Resultaatverantwoordelijke docententeams 



Model voor formatief handelen*
(didactische aanpak)

Grote onderwijseenheden

Blended onderwijs

Resultaatgerichte docententeams
Differentiatie

WAAROM:
• Leren met en van collega’s
• Gedeeld inzicht en handelen op wat de 

individuele student nodig heeft

WAAROM:
Kunnen bieden wat de individuele
student nodig heeft, vanuit de diversiteit
die de praktijk vraagt.

Beperkte summatieve toetsing
(beoordelen)

WAAROM:
• Heeft een beperkt leerresultaat
• Kan de docent veel tijd kosten
• Nodig op beslismomenten

Werken met leeruitkomsten

WAAROM:
Ruimte voor een eigen profiel 
vanuit een langere leerperiode 
en meer holistische beoordeling

WAAROM:
• Tijd om te mogen leren
• Een optimaal leerresultaat 
(i.p.v. een toetsresultaat)

• Toetsconcurrentie voorkomen
• Tijd om de student te leren kennen

o.a. in zijn/haar leerbehoeften

WAAROM:
Docenten werken samen aan een 
optimaal leerresultaat van een groep, 
individuele studenten

WAAROM:
Een blend van leeractiviteiten t.b.v. een
optimaal, gedifferentieerd leerresultaat

Docentprofessionalisering on the job
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* Kneyber, R., Sluijsmans, D., Devid, V. & Wilde Lopez, B. 
(2021, 20 mei). Ons model voor formatief handelen. 
Toetsrevolutie. https://toetsrevolutie.nl/?p=1869
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Zone van invloed van de docent-onderzoeker 

INVLOED

BETROKKENHEID

Leer- & toetsactiviteiten blended, vanuit de visie van de faculteit 
en de didactische aanpak van de 
opleiding

Didactische begeleiding leeractiviteiten, formatief handelen, 
coaching, peercoaching, mentoring door 
opdrachtgevers, toetsen

Pedagogische begeleiding studentnabij, wat kun jij deze student(en) 
bieden in de volgende stap van zijn, haar 
of hun ontwikkeling, 
contact maken met het individu vanuit 
interesse en zonder oordeel

Systemen inrichting van de digitale leeromgeving

Didactisch concept didactische principes van de opleiding/ faculteit
Systemen rooster, fysieke ruimte, keuze van de digitale 

leeromgeving, leerplanschema, toetsprogramma
Leerdoelen benoemd op opleidingsniveau

Afhankelijk van de rol en taak van de docent, is er een zone van invloed, 
én een zone van betrokkenheid zonder (veel) invloed.



Een schets van een voorbeeldweek van een docent-onderzoeker in (o.a.) CoL’s:
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PERIODETEAM,
OP LOCATIE:
voorbereidende 
bijeenkomst zonder 
studenten

PERIODETEAM,
OP LOCATIE:
kick-off, weekstart, 
instructie, masterclass

PERIODETEAM, 
OP LOCATIE:
reflectie, intervisie met 
docententeam

INDIVIDUEEL, 
OP LOCATIE:
ruimte voor 
ontmoeting/ taken/ 
overig

INDIVIDUEEL, 
OP LOCATIE:
coaching van 
student(groepen)

PERIODETEAM, 
OP LOCATIE:
begeleiding en 
weekafsluiting met 
studenten

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
online instructie/ 
studenten begeleiden

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
online dagstart met 
studenten

PERIODETEAM, 
OP LOCATIE:
studentinstructie/ -
begeleiding

OPLEIDINGSTEAM, 
THUIS:
online overleg

PERIODETEAM, 
THUIS:
met collega’s 
voorbereiden van 
leeractiviteiten

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
online overleg met 
docenten van andere 
opleidingen/ 
netwerken

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

INDIVIDUELE DOCENT
PERIODE-DOCENTENTEAM, PER LEERJAAR
DOCENTEN-OPLEIDINGSTEAM
TUSSEN OPLEIDINGEN, GELIJKE DOCENTTAAK

OP LOCATIE

‘THUIS’: ON- EN OFFLINE

PERIODETEAM,
OP LOCATIE:
korte nabespreking 
met docententeam

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
online instructie/ 
studenten begeleiden

INDIVIDUEEL, 
THUIS:
online dagstart met 
studenten

PERIODETEAM, 
OP LOCATIE:
studentinstructie/ -
begeleiding

PERIODETEAM,
OP LOCATIE:
korte nabespreking 
met docententeam



DE KERN
van de onderwijs- en onderzoeksvisie
van de Faculteit Techniek
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COMMUNITY OF LEARNERS:
DE STUDENT STAAT CENTRAAL IN WAARDEVOLLE & VERBINDENDE LEERPROCESSEN

VAST TEAM

DOCENT IS ROLMODEL: LEVEN LANG LEREN

HERKENBAAR, 
(DEELS) VAST DOCENTENTEAM

TEAM VAN ± 6
JAARGROEP

COMMUNITY VAN ± 64

STUDENTNABIJ:
KENNEN EN GEKEND WORDEN

GERICHT OP SOCIALE & 
PROFESSIONELE BINDING

STUDIEBEGELEIDING:
PERSOONLIJK, INTENSIEF, 

PRO-ACTIEF

INCLUSIEF ONDERWIJS

FEEDBACK,
FORMATIEF HANDELEN &

SUMMATIEF TOETSEN

BEROEPSOPDRACHTEN 

BLENDED ONDERWIJS

LEERUITKOMSTEN
CENTRAAL

STUDEERBAAR &
ROBUUST CURRICULUM

EVENWICHTIG TOETSPROGRAMMA

ACTIVERENDE 
WERKVORMEN

STUDENTEN HEBBEN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING
EN VOEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK UIT



Iedere opleiding werkt toe naar:
studentnabij onderwijs
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STUDENTNABIJ:
KENNEN EN GEKEND WORDEN

GERICHT OP SOCIALE & 
PROFESSIONELE BINDING

STUDIEBEGELEIDING:
PERSOONLIJK, INTENSIEF, 

PRO-ACTIEF

INCLUSIEF ONDERWIJS

o Studenten hebben een thuishaven. Rijke, blended, inclusieve leeromgeving waarbij fysiek 

en digitaal onderwijs elkaar versterken. Op de campus, digitaal en in de stad (MRA).
o Kennen en gekend worden in een vertrouwde, veilige en kleinschalige thuishaven met 

veelvuldig contact tussen docent en student waarbij docenten hun studenten persoonlijk 

kennen.

o De sfeer en uitstraling passen bij de identiteit en unieke kenmerken van de opleiding.

o Intensieve persoonsgerichte pro-actieve begeleiding, geïntegreerd in het curriculum. 

De begeleiding is zowel vakinhoudelijk, als gericht op binding, studentsucces, 

beroepsoriëntatie, studentvaardigheden.
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Iedere opleiding werkt toe naar:
een vast team
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o Richtlijn voor max grootte community 64 studenten (i.v.m. capaciteit ruimtes 

gebouwen).
o Afhankelijk van de aard en omvang van de opleiding wordt voldaan aan een 

herkenbare kleinschaligheid met vaste jaargroepen studenten en een (deels) 

vaste groep docenten.

VAST TEAM

HERKENBAAR, 
(DEELS) VAST DOCENTENTEAM

TEAM VAN ± 6
JAARGROEP

COMMUNITY VAN ± 64
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DOCENT IS ROLMODEL: LEVEN LANG LEREN



Iedere opleiding werkt toe naar:
blended onderwijs
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o Het studiejaar is gebaseerd op een studiebelasting van 1680 uur.

o Community heeft een vast jaarrooster, met een duidelijk en herkenbaar ritme. 
o HvA-onderwijsjaarrooster wordt gevolgd (invulling van onderwijsactiviteiten kan per opleiding 

verschillen).

o Contactmomenten worden voor het hele studiejaar ingeroosterd. Deze momenten en 

onderwijsactiviteiten worden door de resultaatverantwoordelijke teams van een opleiding 

ingevuld.

BLENDED ONDERWIJS

ACTIVERENDE 
WERKVORMEN

GERICHT OP MOTIVATIE
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Iedere opleiding werkt toe naar:
inzet van beroepsopdrachten
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o Beroepsopdrachten (toenemend in complexiteit en integraliteit) resulterend 

in een of meerdere beroepsproduct(en).
o Naast onderwijs waarbij het beroepsproduct centraal staat, is er flankerend 

onderwijs mogelijk waar er gewerkt wordt aan fundamentele kennis, 

onderzoekend vermogen, vaardigheden en attitude (beroeps) -

houdingsaspecten.

BEROEPSOPDRACHTEN 

STUDENTEN HEBBEN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING
EN VOEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK UIT
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Iedere opleiding werkt toe naar:
veel feedback, formatief handelen & summatief toetsen
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o Opbouwend, betekenisvol, specifiek en toepasbaar integraal beoordelen, 

student in beeld, inzet feedback, daar waar nodig summatief.
o Inzet (peer-)feedback.

FEEDBACK,
FORMATIEF HANDELEN &

SUMMATIEF TOETSEN

EVENWICHTIG TOETSPROGRAMMA
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Iedere opleiding werkt toe naar:
leeruitkomsten centraal
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o De gewenste leeruitkomsten (van de opleidingsfase) sturen de didactiek, de begeleiding, 

de leeractiviteiten en de toetsvormen.
o Deze zijn met elkaar in lijn (constructive alignment).

o Grotendeels vooraf gestructureerd onderwijsprogramma.

o Regie vanuit de opleiding (aanbodgestuurd).

o Naarmate de opleiding vordert, leren studenten zelf meer verantwoordelijkheid te nemen 

voor hun leerproces en invulling te geven aan hun eigen onderwijsprogramma. 

Studenten worden voorbereid voor jaar 3 en 4, waarbij er sprake is van sturing naar 

zelfsturing (in CoP).

o We werken met een digitaal portfolio, die de ontwikkeling van de student op leeruitkomsten 

en studievoortgang zichtbaar maakt.

LEERUITKOMSTEN
CENTRAAL
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Iedere opleiding werkt toe naar:
studeerbaar & robuust curriculum
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o Norm onderwijseenheid 5 EC of veelvoud van 5. Per onderwijsblok 15 EC.

(robuustheid, studentsucces, modulair, organiseerbaarheid)
STUDEERBAAR &

ROBUUST CURRICULUM
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VERDIEPING
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CONTACTTIJD

De uitgangspunten bij het hanteren van contacttijd zijn:

o De opleiding draagt zorgt voor interactie tussen studenten en 

docenten met als doel binding van de student met de opleiding 

en de medestudenten;

o De inrichting van het onderwijs draagt bij aan de betrokkenheid 

(actieve inzet, participatie) van de student bij de opleiding;

o De opleiding verzorgt tijdens de contacttijd activerende 

werkvormen gericht op het ontwikkelen van kennis en 

vaardigheden bij studenten;

o De student ontvangt tijdige en adequate feedback op zijn/haar 

leerprestaties die hij/zij kan inzetten in het verdere leerproces.

Bron: A-Z lijst > contacttijd 
Beleid Contacttijd, Hogeschool van Amsterdam
Proceseigenaar: Beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 juli 2017

Contacttijd kan bestaan uit:

o Het aantal fysieke contacturen, waarbij er onderscheid wordt 

gemaakt tussen klein- en grootschalig contact en 

begeleidingsvormen;

o Aanbod van online begeleiding;

o Begeleiding gedurende stages en afstuderen;

o Aanbod van online leermiddelen (formatieve toetsen met 

feedback, peer feedback, discussiefora);

o De individuele feedback en begeleiding die studenten krijgen 

op hun resultaten;

o Het beroep kunnen doen op just-in-time begeleiding van de 

studenten, naar behoefte (dus niet voor iedereen 

gestandaardiseerd);

o Afspraken over bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

docenten/studentbegeleiders zijn een belangrijk aspect bij 

contacttijd.
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STUDENTNABIJ ONDERWIJS

Belangrijke punten studentnabij onderwijs:

o Persoonlijke aandacht, het vertrouwen in de student en een mensgerichte aanpak. Studenten worden gezien en gekend en worden 

persoonlijk benaderd.

o Elke student heeft recht op intensieve, (waar nodig) extra begeleiding en onderwijs van het moment van binnenkomst tot en met het 

afstudeeronderzoek.

o Aandacht voor bijzondere studenten. 

(Zoals studenten met functiebeperking, 1e generatiestudenten, topsporters etcetera.)

o Bindingsactiviteiten tussen studenten en met docenten.

o De studentbegeleiding is intensief, proactief en persoonsgericht en staat in dienst van de ontwikkeling en de te maken volgende stap van de 

student, gericht op: 

a. Studentsucces, ondersteund door een goed georganiseerde en continue terugkoppeling naar 

studenten op de geleverde prestaties en de gerealiseerde studievoortgang zodat de student het 

besef van de eigen bekwaamheid ontwikkelt.

b. Het ontwikkelen van een persoonlijk professioneel profiel en loopbaancompetenties.

c. De individuele ondersteuningsbehoefte.

o Naarmate de opleiding vordert, leren studenten zelf meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces. Sturing van het 

leerproces door de opleiding gaat geleidelijk over in een gezamenlijke sturing van dit leerproces, met als doel maximaal te voldoen aan de 

leeruitkomsten van de opleiding en de persoonlijke profilering van de student.

o In de basisfase van de opleiding is bovendien veel aandacht voor: 

a. Plaats van de opleiding in het leven van de student.

b. Effectief studeren (studieplanning, studievaardigheden, time management en studiehouding).

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 5
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PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP

o De docent is niet uitsluitend meer alleen een expert op een vakgebied. Maar ook 

bekwaam in onderzoek, bekwaam in het begeleiden en beoordelen van studenten.

o Ons onderwijsmodel stelt hoge eisen aan docenten en onderzoekers, zowel 

individueel als aan resultaatverantwoordelijke teams. 

o Ook voor docenten en onderzoekers is ‘leven lang ontwikkelen’ een feit.

o Samenwerking van onderwijsprofessionals (zoals opleidingsmanager, docenten, 

onderzoekers, onderwijskundigen en ict-medewerkers) is noodzakelijk om het niveau 

en de kwaliteit van de leeromgeving te realiseren.

o Als docenten laten zien dat zij steeds met de ontwikkeling van de eigen expertise 

bezig zijn stimuleren zij vanzelfsprekend ook studenten om met hun 

expertiseontwikkeling bezig te zijn.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 9
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BLENDED ONDERWIJS

o Blended learning is de standaard in ons onderwijs.

o Studenten zien technologie als een integraal onderdeel van hun leven en verwachten dat 

technologie overal in wordt verweven, in de manier waarop zij leren en onderwijs volgen en in 

hun fysieke leeromgeving. Leren is een continu proces van online en face-to-face leren met 

een weldoordachte variatie van synchrone en asynchrone activiteiten, individueel en in 

teamverband.

o Het is van belang dat het onderwijsprogramma zowel wat betreft inhoud als didactische 

werkvormen aansluit op het ingangsniveau van de studenten.

o Doel is nog niet dat studenten taken al perfect uitvoeren maar juist om studenten ruimte te 

geven in stevig begeleide, veilige leeromgevingen met veel contact met de docent te oefenen, 

te experimenteren en gecontroleerd fouten te maken.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 6,7
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DE BEROEPSOPDRACHT

o Om activerend en betekenisvol leren (met plezier leren, 
samenwerken, onderzoeken, probleem oplossen) te 
bevorderen bestaat het curriculum met name uit integrale 
beroepsopdrachten.

o In het begin van de opleiding staan integrale 
beroepsopdrachten centraal, die gericht zijn op een 
welomschreven probleem en kennis en geringer van omvang 
en complexiteit zijn.

o De vraagstukken (authentieke problemen, challenges, 
dilemma’s, cases) zijn aangedragen door de beroepspraktijk 
of een onderzoeksprogramma.

o De uitvoering van de integrale beroepsopdrachten is 
verbonden met flankerend onderwijs.

o Met het uitvoeren van de integrale beroepsopdracht vormt de 
integratie van onderwijs en praktijkgericht onderzoek de rode 
draad in het curriculum vanaf dag 1 tot en met het 
afstudeeronderzoek.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 6, 7

De integrale beroepsopdracht: 

A. Is actueel, relevant en representatief voor de 

beroepspraktijk (betekenisvol leren).

B. Sluit aan op de profilering van de Faculteit Techniek.

C. Doet een beroep op een onderzoekende houding, 

kennis, creativiteit, probleemoplossing, analytisch en 

onderzoekend vermogen, ethiek en samenwerken.

D. Zet aan tot het uitvoeren van een praktijkgericht 

onderzoek en toepassing van techniek.

E. Biedt voldoende variatie aan (contexten).

F. Biedt naarmate de opleiding vordert de student een 

mate van regie bij het ontwikkelen/uitvoeren van de 

opdracht en verantwoordelijkheid voor het 

eindresultaat.

G. Is bruikbaar: de resultaten voegen waarde toe aan de 

praktijk.
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ONDERZOEKENDE HOUDING & PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

Het niveau van onderzoekend vermogen verschilt en de complexiteit, methodologische 

grondigheid en reikwijdte neemt toe naarmate het praktijkgericht onderzoek plaatsvindt in de 

bachelor, master of kenniscentrum. 

Het voor de CoL relevante niveau binnen de faculteit Techniek in praktijkgericht onderzoek is:

4. Tussenniveau bachelor: 

Praktijkgericht onderzoek waarin studenten uit leerjaar 1 en 2 en associate degree participeren. 

Studenten tonen een onderzoekende houding en voeren praktijkgericht onderzoek binnen 

vastomlijnde kaders en welbeschreven taken uit.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 4
referentie naar: Faculteit Techniek: Praktijkgericht onderzoek en leerlijn onderzoekend vermogen, 2015
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ROBUUST CURRICULUM

o Binnen een door de opleiding aangegeven kader is er vrijheid voor keuzes in het curriculum 

(de weg, niveau, inhoud, het tempo en de volgorde) met als doel maximale leeruitkomsten te 

genereren.

o Onderwijseenheden en integrale beroepsopdrachten hebben een substantiële omvang, 

waarbij integrale beroepsopdrachten een looptijd hebben van 10 of 20 weken.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 6



41

EVENWICHTIG TOETSPROGRAMMA

o Het toetsprogramma (en onderwijsprogramma) beoordeelt of een student professionele taken 
kan uitvoeren en is daardoor met name gebaseerd op een set van authentieke 
beroepspraktijken. 

o In het toetsprogramma wordt rekening gehouden met de expertiseontwikkeling van de 
student.

o De opleiding kan uitleggen hoe de verschillende toetsmomenten met elkaar samenhangen. 

Een goed doordacht toetsprogramma maakt duidelijk hoe het cement tussen de afzonderlijke 
toetsen wordt geborgd door bij elke toets te werken aan ‘feed-forward’.

o Het aantal studieonderdelen dat summatief beoordeeld wordt, is beperkt.
o In de summatieve toetsing worden zowel het beroepsproduct en de verantwoording van het 

beroepsproduct beoordeeld.
o Onder integraal beoordelen verstaan we het meer holistisch beoordelen van een integrale 

beroepsopdracht door te kijken naar een combinatie van toepassing van kennis, vaardigheid 
en houding en de onderliggende processen.

Bron: Onderwijs- en Onderzoeksvisie Faculteit Techniek, pagina 9, 10
Referentie naar: Sluysmans,D: Verankerd in leren, 2013 
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