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1. Inleiding 

Iets langer dan 30 jaar geleden was ik op zoek naar een universitaire studie die goed 
bij me zou passen. Het was geen gemakkelijke keuze, want ik had vele interesses. 
Op een dag kreeg ik zomaar een voorlichtingsfoldertje in de brievenbus van de 
opleiding Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente, nog wel op 
naam verstuurd. Ik was verbaasd, maar wel nieuwsgierig, en heb de folder 
doorgelezen. Ik werd razend enthousiast en wist meteen dat dit de opleiding was 
die ik wilde gaan volgen. Toen ik ’s avonds mijn vriend -nu mijn man- belde om dit 
nieuws met hem te delen, werd duidelijk dat hij deze folder stiekem voor mij had 
aangevraagd. Hij zou aan de UT gaan studeren en het leek hem wel leuk als zijn 
vriendin ook naar de UT zou gaan. Maar bovenal had hij het idee dat deze opleiding 
bij mij paste en wilde hij mij zelf tot dat inzicht laten komen. 
De opleiding Toegepaste Onderwijskunde bleek een gouden greep, omdat deze 
aansloot bij een belangstelling voor leren en lesgeven die ik al heel lang had, maar 
waar ik me tot op dat moment niet van had gerealiseerd dat ik er mijn beroep van 
zou kunnen maken. Van jongs af aan speelde ik namelijk al schooltje met mijn 
broertjes, zusje en buurtkinderen, waarbij ik meestal de juf was. Onze zolder was 
ingericht met allerlei oude schoolspullen, vergelijkbaar met de inrichting van het 
schoolmuseum Educatorium in Ootmarsum. Als juf had ik een echte aanwijsstok, 
waarmee ik ook op de tafeltjes kon tikken wanneer de leerlingen niet aan het 
opletten waren. Er moest immers geleerd worden. Mijn lessen waren behoorlijk 
docent-gestuurd in die tijd.  
Toen ik iets ouder werd, plakte ik vele plakboeken vol met plaatjes en typte ik 
allerlei instructies over uiteenlopende thema’s op onze oude typemachine. In de 
bovenbouw van de lagere school bereidde ik met de grootste zorgvuldigheid 
spreekbeurten voor, waarbij ik goed nadacht over diegenen die naar mijn verhaal 
zouden luisteren. Hoe kon ik mijn verhaal nu het beste vertellen, op zo’n manier 
dat ze het niet alleen aanhoorden, maar er ook iets van zouden leren? Het werden 
dan ook niet alleen spreekbeurten, maar halve practica. Hoogtepunt was mijn 
spreekbeurt over baby’s, waarbij ik een tv-doos als wiegje had opgemaakt en mijn 
klasgenoten om de beurt liet oefenen met zijligging, buikligging en rugligging, 
flesjes geven, boertjes laten, etc. De hele middag ging op aan de spreekbeurt en de 
aansluitende vragen. Dat ik gebruik maakte van activerende werkvormen en mijn 
gedrag meer student-georiënteerd was geworden, kon ik toen nog niet benoemen.  
 
Mijn passie voor leren en anderen helpen leren zat al van jongs af aan in mijn bloed. 
Bij de studie Toegepaste Onderwijskunde werd die passie gevoed. De focus lag op 
het ontwerpen en onderzoeken van leertrajecten, voor zowel kinderen binnen een 
schoolcontext, als voor volwassenen in een werkcontext. De momenten waarop wij 
ons als studenten enorm uitgedaagd voelden waren tijdens de projecten waarin wij 
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-doorgaans door externe opdrachtgevers- een vraagstuk kregen voorgelegd, waar 
wij dan een oplossing voor ontwikkelden, uitvoerden of lieten uitvoeren en 
evalueerden. Ik herinner me het ontwerp van een muziekles voor de muziekschool, 
of de analyse en ontwikkeling van een cursus Nederlands als tweede taal.  
Ik had al snel door dat deze opleiding qua opleidingsconcept op vele fronten 
verschilde van andere opleidingen. We werkten in groepen aan authentieke 
vraagstukken en werden tijdens het projectwerk gestimuleerd om de verworven 
kennis in te zetten en uit te bouwen, en het ontwerp- of onderzoeksproces zelf 
vorm te geven. Daarbij werden we door docenten tijdens de opleiding gecoacht om 
steeds zelfstandiger op verantwoorde wijze goede onderwijskundige producten te 
ontwerpen, die niet alleen consistent in elkaar zaten, maar ook waren afgestemd 
op de behoeften van echte gebruikers en tot leerresultaten leidden.  
Het waren ingrediënten die destijds in mijn opleiding zaten en die logisch en 
natuurlijk voelden.  
 
Afgelopen jaren heb ik op basis van theorie en praktijk leren inzien hoe waardevol 
deze ingrediënten waren en hoe ze perfect aansluiten bij hedendaagse inzichten 
rondom goed, hoger onderwijs. De wereld om ons heen is in beweging, het 
werkveld verandert in rap tempo en we zien dat het hoger onderwijs op veel 
plaatsen veranderingen ondergaat, om studenten goed toe te kunnen blijven 
toerusten voor toekomstig werk. Om het onderwijs toekomstbestendig te maken 
zou er meer gewerkt kunnen worden met authentieke opdrachten -dat wil zeggen 
opdrachten in hun volle complexiteit, afkomstig uit de werkpraktijk- die niet alleen 
zijn gericht op de toepassing en ontwikkeling van kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om de opdracht uit te voeren, maar waarbij studenten ook worden geholpen 
om hun leervaardigheden ten volle te ontwikkelen.  
 
Ook Saxion is bezig om de afstemming tussen opleidingen en werkveld zo goed 
mogelijk invulling te blijven geven, waarbij ze het toekomstperspectief scherp voor 
ogen hebben. Wanneer je bij Saxion binnenkomt, heb je al snel in de gaten dat er 
met veel inzet en passie aan het onderwijs wordt gewerkt. Op beleidsniveau is er 
een grote diversiteit aan documenten over verschillende aspecten van het 
onderwijs. En er zijn mooie voorbeelden van opleidingen die in afstemming met of 
in aansluiting bij het werkveld aan curriculuminnovatie werken. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de Saxion Parttime School, waar docenten in docentontwikkel-
teams (DOTs) nieuwe modules hebben ontwikkeld en daarbij een nieuw 
onderwijsconcept hebben neergezet waarbinnen onder andere het werken aan 
beroepsproducten centraal staat. Om iets dichter bij huis te blijven, noem ik de 
vernieuwde deeltijdopleiding van de PABO waarbij het onderwijsaanbod binnen 
een kwartiel samenhangt met één centraal thema, en de studenten binnen ateliers 
aan een centrale opdracht werken, gekoppeld aan dat thema. Andere opleidingen 
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staan aan de vooravond van een grote curriculuminnovatie en zijn zoekende naar 
het wat en hoe. 
In ieder geval zijn er binnen Saxion velen die er van doordrongen zijn dat er 
 -kleinere of grotere- veranderingen nodig zijn op opleidings- of lesniveau om het 
onderwijs toekomstbestendig te maken.  
 
Met deze rede hoop ik voeding te geven aan dit ontwikkeltraject. Allereerst door 
inzichtelijk te maken welke veranderingen er in het werkveld gaande zijn en welke 
kennis, vaardigheden en attitudes er van toekomstige werknemers worden 
gevraagd. Daarna door een aantal onderwijsvormen te beschrijven waarbinnen 
deze kennis, vaardigheden en attitude tot ontwikkeling kunnen komen. En door stil 
te staan bij de vraag wat het voor docenten betekent om dit toekomstbestendig 
onderwijs te ontwerpen en geven, en hoe een hoger onderwijsorganisatie dit 
proces kan faciliteren. Aan het eind van mijn rede beschrijf ik op welke wijze ons 
lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs een bijdrage levert en wil blijven leveren 
aan onderwijsinnovatie binnen Saxion en daarbuiten.  
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2. Rationale voor toekomstbestendig onderwijs 

Er zijn op vele plekken binnen het onderwijs spannende initiatieven voor 
curriculuminnovatie te vinden, zowel binnen het basis-, voortgezet- als hoger 
onderwijs. Je kunt bijvoorbeeld denken aan technologische innovaties, zoals de 
digitalisering van het onderwijs, waardoor onderwijs meer gepersonaliseerd kan 
worden aangeboden, maar ook aan didactische veranderingen die er op gericht zijn 
om het leren van de student te ondersteunen of versterken, zoals samenwerkend 
leren. Er zijn relatief kleinschalige vernieuwingen binnen het kader van één vak of 
opleiding, of grootschalige innovaties die alle curricula binnen de hele instelling 
betreffen. Voorbeelden van dit laatste zijn het Twents Onderwijs Model (TOM) aan 
de Universiteit Twente, waar ik intensief bij betrokken was, of nu ook de beweging 
binnen Saxion naar één onderwijsvisie en onderwijsconcept, het Saxion Onderwijs 
Model (SOM).  
 
Als we spreken over ‘curriculuminnovatie’, waar hebben we het dan over? Laten 
we allereerst kijken naar het concept curriculum. Curriculum laat zich definiëren als 
‘een plan voor leren’ (Taba, 1962). Het gaat om het vaststellen van de algemene 
doelen en leerdoelen die je met het onderwijs wilt bereiken, het selecteren van de 
inhouden, het nadenken over werkvormen en het evalueren van de resultaten. 
Wanneer dit in samenhang en planmatig wordt vastgelegd, spreken we over 
curriculum. Dat kan op meerdere niveaus, van nanoniveau (het leerplan voor de 
individuele lerende) via micro- (les- of vakniveau), meso- (opleiding en 
instellingsniveau), macro- (landelijk niveau), tot supraniveau (de internationale 
afspraken en verdragen, zoals het Bolognaverdrag). In deze rede richt ik mij vooral 
op de tussenliggende niveaus, het mesoniveau (het plan voor leren op opleidings- 
en instellingsniveau) en het microniveau (de uitwerking van het plan voor leren op 
les- of vakniveau).  
 
Als tweede kijken we naar het concept innovatie. Het woord innovatie wordt 
tegenwoordig vaak in de mond genomen, soms lijkt het wel alsof innovatie een doel 
op zich is. Het woord heeft een associatie met iets écht nieuws. Maar wanneer en 
voor wie is iets innovatief of nieuw? Voor een docent die gewend is klassikaal 
onderwijs te geven is het invoeren van een flipped classroom concept waarschijnlijk 
behoorlijk innovatief, terwijl dat voor anderen al gesneden koek kan zijn. Volgens 
welke maatstaven beoordeel je dan innovativiteit? Volgens absolute maatstaven? 
Volgens contextgebonden maatstaven? Geschiedkundige Godin (2015) heeft een 
uitgebreide analyse uitgevoerd naar het ontstaan en de ontwikkeling van het 
woord innovatie die behulpzaam is bij het grip krijgen op dit concept. Hij beschrijft 
dat Latijnse schrijvers vanaf de vierde eeuw het woord in-novo gebruiken, in de zin 
van het terugkeren naar het origineel of de pure ziel, net zoals Christelijke schrijvers 
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en dichters spreken over wedergeboorte. In deze vorm is innovatie vooral gericht 
op het terugkeren naar de puurheid of de oorspronkelijke bedoeling van iets. 
Vertaald naar het onderwijs zouden we kunnen zeggen: curriculuminnovatie is 
gericht op het terugkeren naar de oorspronkelijke bedoeling van het onderwijs: het 
leerproces van de studenten. Steeds kritisch zijn op wat studenten moeten leren, 
en hoe dat leerproces zo optimaal mogelijk gerealiseerd en ondersteund kan 
worden. Dat maakt iedere poging in het onderwijs om daar intentioneel en 
doelgericht op een beter geachte manier aan bij te dragen een vorm van innovatie, 
los van de vraag of de verandering grootschalig, ingewikkeld, of echt iets unieks is, 
nieuw voor de persoon, nieuw voor de organisatie of nieuw voor de wereld. 
  
Ik begon dit hoofdstuk met te zeggen dat er veel spannende initiatieven voor 
curriculuminnovatie in het onderwijs te vinden zijn. Dergelijke initiatieven zijn een 
reactie op veranderingen in de wereld en in opvattingen over leren en opleiden. De 
wereld verandert snel, en het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om 
opleidingen te laten meebewegen. Opleidingen die goed zicht hebben op wat 
studenten aan kennis, vaardigheden en attitudes nodig hebben om goed toegerust 
te zijn voor hun toekomstige werk, en die het leerproces daarbij zo optimaal 
mogelijk ondersteunen zijn toekomstbestendig. Om dit te realiseren, is innovatie 
nodig. Voor ik inga op toekomstbestendige onderwijsvormen wil ik eerst stilstaan 
bij de vraag welke ontwikkelingen in de maatschappij zichtbaar zijn, en wat dat van 
het onderwijs vraagt. Ik geef het antwoord in de vorm van een rationale voor 
toekomstbestendig onderwijs, waarbij ik inzoom op de volgende drie 
perspectieven (Posner & Rudnitsky, 2006; Tyler, 1949):  
- de society: welke ontwikkelingen zijn er in de maatschappij en het 

beroepenveld? 
- het subject: welke kennis, vaardigheden en attitude vloeien daaruit voort als 

inhoud voor opleidingen? 
- de student: welke doelgroepen zijn er, en wat zijn (veranderde) interesses en 

behoeften  van deze studentgroepen; en wat zijn dominante theorieën op het 
gebied van leren en  leerprocessen?  

2.1. Society: Perspectief op de maatschappij en het beroepenveld 

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Klaus Schwab, de 
oprichter van het World Economic Forum (WEF, 2016, 2018) voorziet een 
fundamentele en wereldwijde verandering in de manier waarop we als mensen 
zullen produceren, consumeren en met elkaar omgaan. Deze verwachting is 
gebaseerd op een grootschalige survey die werd afgenomen bij meer dan 13 
miljoen medewerkers van uiteenlopende industrieën. Technologische 
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gentechnologie, kunstmatige 
intelligentie, nanotechnologie, 
biotechnologie, 3D printen, virtual 
reality, big data, en Internet of Things 
zullen de veranderingen die reeds 
gaande zijn versnellen. Daarnaast zijn er 
economische en demografische 
ontwikkelingen, die aanleiding zijn voor 
verandering in hoe mensen werken en 
waar ze werken (zie WEF (2016), 
waaronder toenemende urbanisatie, 
vergrijzing, klimaat-verandering, de rol 

van de middenklasse bij opkomende markten en flexibel werken. Het WEF voorziet 
daardoor een fundamentele transformatie in een groot deel van de beroepen. Er 
worden steeds unieke, nieuwe banen gecreëerd en de banen van de toekomst zijn 

nog niet bekend. In zijn TED-talk uit 2013 verwoordde Marc 
Chun (2’28’’) het duidelijk: “We are currently preparing 
students for jobs that don’t yet exist, using technologies that 
haven’t been invented, in order to solve problems we don’t 
even know are problems yet.” Een vaak geciteerde schatting 
die ook in het rapport van het WEF (2016) wordt aangehaald is 
dat 65% van de kinderen die nu naar de basisschool gaan, 
uiteindelijk zullen werken in banen die nu nog niet bestaan.   
 

Op mondiaal, maar ook op lokaal niveau worden situaties steeds complexer. Onze 
maatschappij vraagt daarom om innovatieve en flexibele werknemers die 
onderzoekend en probleemoplossend aan de slag kunnen. Deze complexe 
problemen vragen vaak om innovatieve oplossingen die uitstijgen boven één 
specifiek vakgebied. Multidisciplinaire samenwerking, dat wil zeggen het naast 
elkaar werken en opleveren van eigen producten uit het eigen vakgebied, is niet 
meer genoeg. Het gaat om interdisciplinaire samenwerking waarbij verschillende 
disciplines elkaar nodig hebben om een vraagstuk op te lossen. Denk bijvoorbeeld 
aan textielontwerpers die met scheikundigen samenwerken om hun materialen 
zodanig aan te passen dat kleding waterafstotend wordt. De combinatie van hun 
kennis en vaardigheden leidt tot één oplossing waarin de verschillende disciplines 
niet meer apart te onderscheiden zijn. De disciplines vullen elkaar aan en raken 
deels met elkaar verweven. Dit betekent dat er een grote vraag is naar toegewijde 
professionals die zich enerzijds hebben ontwikkeld binnen hun eigen vakgebied en 
die deze kennis en vaardigheden op een creatieve en onderbouwde manier kunnen 
toepassen en verdiepen. Anderzijds wordt verwacht dat deze vakmensen 
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verbinding kunnen maken met 
mensen uit andere vakgebieden qua 
expertise, samenwerken en 
communicatie (De Greef, Post, Vink & 
Wenting, 2017; Riebe, Girardi & 
Whitsed, 2016) en zich een deel van 
die expertise ook eigen kunnen 
maken. Dit type professional wordt 
vaak aangeduid als de T-shaped 
professional (Guest, 1991), waarbij de verticale poot van de T symbool staat voor 
het geworteld zijn in een discipline en de horizontale poot voor vaardigheden als 
samenwerken en voor de koppeling naar andere disciplines (Oskam, 2009). De 
volgende paragraaf laat zien wat dat betekent voor de inhoud van 
toekomstbestendige opleidingen. 

Het werkveld vraagt om T-shaped professionals, waarbij de verticale poot 
van de T symbool staat voor het geworteld zijn in een discipline en de 
horizontale poot voor vaardigheden als samenwerken en voor koppeling naar 
andere disciplines. 

2.2. Subject: Perspectief op de inhoud van opleidingen 

Om in het veranderende werkveld te kunnen functioneren hebben werknemers 
niet alleen inhoudelijke kennis en vaardigheden nodig binnen één domein, maar 
ook vaardigheden die het eigen domein ontstijgen, waaronder samenwerken. Er 
zijn afgelopen jaren meerdere initiatieven geweest om het geheel aan 
vaardigheden te duiden die nodig zouden zijn met het oog op het veranderende 
werkveld. Termen die voorbij zijn gekomen, zijn life long learning competencies, 
key skills, sleutelvaardigheden, kerncompetenties, soft skills of vakoverstijgende 
competenties (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014). Binnen de onderwijssetting 
worden vooral de termen advanced skills en 21e-eeuwse vaardigheden gebruikt. Ik 
zal deze laatste term ook gebruiken. Ook ten aanzien van wat die vaardigheden dan 
precies zijn, is er geen eenduidigheid, alhoewel er wel een richting zichtbaar wordt, 
die ik in de volgende paragraaf zal beschrijven.  
 
Er wordt wel eens gezegd dat de 21e-eeuwse vaardigheden helemaal niet nieuw 
zijn (zie bijvoorbeeld Meester, Bergsen & Kirschner, 2017), en dat ook in 
voorgaande eeuwen het aanleren van generieke en vakoverstijgende vaardigheden 
een belangrijk doel was. Het grote verschil tussen toen en nu is echter dat we 
steeds beter beseffen hóe belangrijk ze zijn, júist met het oog op die snelle 
veranderingen in het werkveld. En dat ze daarom centraler moeten staan in het 
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curriculumontwerp en doelbewust en meer effectief onderwezen moeten worden 
(Rotherham & Willingham, 2010).  

21e-eeuwse vaardigheden zijn niet nieuw. Wel beseffen we steeds beter hóe 
belangrijk ze zijn, júist met het oog op de snelle veranderingen in het 

werkveld. En dat ze daarom centraler moeten staan in het 
curriculumontwerp en doelbewust en meer effectief onderwezen moeten 

worden.  

2.2.1. Vaardigheden  
Al decennia lang wordt er onderzoek gedaan naar welke vaardigheden er van 
nieuwe medewerkers worden verwacht. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek 
van Forbes in de jaren 70, waar in de TED-talk van Chun (2013, 4.26) naar wordt 
verwezen. Deze studie werd 20 jaar later herhaald en daarin werd een verschuiving 
zichtbaar. Daar waar teamwork en samenwerking, probleemoplossend vermogen 
en interpersoonlijke vaardigheden eerst op plaats 10, 12 en 13 stonden, werden ze 
20 jaar later als de drie belangrijkste vaardigheden genoemd. Het zijn de 
vaardigheden die nu als 21e-eeuwse vaardigheden worden aangeduid. Mondelinge 
communicatie stond onveranderd op plaats 4. Meer recent komen Voogt en Pareja 
Roblin (2010) op basis van een analyse van 32 documenten en een bespreking met 
vijf experts tot een overzicht van de meest belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. 
De vaardigheden die in bijna alle onderzochte bronnen genoemd worden, zijn 
samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele 
vaardigheden inclusief burgerschap, creativiteit, kritisch denken, en 
probleemoplossingsvaardigheden. 
 

Ook het World Economic Forum 
(2016, 2018) besteedt in zijn 
rapporten veel aandacht aan de 
vaardigheden die van medewerkers 
nu en in de toekomst verwacht 
worden. Zo concludeert WEF (2016) 
op basis van onderzoek dat 

probleemoplossingsvaardigheden 
binnen domeinen als professionele 
dienstverlening en ICT steeds 
belangrijker zullen worden, omdat 
deze domeinen naar verwachting in 
complexiteit zullen toenemen. Uit 
het WEF-rapport uit 2018 ontstaat 
het volgende beeld. De behoefte 

aan vaardigheden als technologisch ontwerpen en programmeren neemt toe. 



 9 

Daarnaast verwacht WEF dat vaardigheden als analytisch denken, actief en 
zelfgereguleerd leren, creatief denken, kritisch denken in toenemende mate tot de 
kernvaardigheden gaan behoren. Bovendien verwacht WEF dat werknemers steeds 
meer ‘brede’, sociale vaardigheden nodig zullen hebben zoals 
samenwerkingsvaardigheden, overtuigingskracht, emotionele intelligentie en het 
uitleggen (teaching) aan anderen dan enkel de technische vaardigheden (zoals het 
bedienen van een apparaat) (WEF, 2018). Ook het recente onderzoek van 
Corporaal, Vos, Van Riemsdijk en De Vries (2018) laat zien dat werkgevers onder 
andere samenwerken, jezelf blijvend ontwikkelen (leren leren), en reflecteren als 
belangrijke competenties zien voor de werknemer van de toekomst.  
Ongeveer 1/3 van al de noodzakelijk geachte vaardigheden op deze WEF-lijsten 
betreffen de hard skills of IQ skills, 2/3 de zogenaamde soft skills (Jana, 2018), of 
21e-eeuwse vaardigheden. 
 
De constatering dat er een steeds groter en zwaarder beroep wordt gedaan op 
dergelijke vaardigheden, onderschrijft de noodzaak om deze vaardigheden 
expliciet in het onderwijs aandacht te geven. Sommigen gaan hierin heel ver en 
benadrukken dat in het curriculum vooral de vaardigheden centraal moeten staan 
en dat het inhoudelijk domein daartoe slechts een middel is (zie bijvoorbeeld 
Prensky, 2017). Ook Boser (2014) stelt dat het er niet zozeer toe doet welke 
domeinkennis studenten leren, maar dat ze vooral leren hoe ze kunnen leren en 
hoe ze zich domeinkennis eigen kunnen maken. Zodra iemand weet hoe hij moet 
leren, kan hij vrijwel alles leren. Boser (2014) beargumenteert daarom dat we 
onderwijsvormen nodig hebben waarin informatie en kennis vooral worden ingezet 
ter ontwikkeling van de vaardigheden, omdat dat is waar het in het werkveld om 
draait. Mijns inziens ligt het iets genuanceerder. Zonder kennis is er immers niets 
om vanuit samen te werken of om over te communiceren, en is samenwerking en 
communicatie leeg en nietszeggend. Iedere opleiding heeft daarom een 
kennisbasis nodig en zal studenten moeten helpen om zich die eigen te maken. Ook 
het onderzoek van Corporaal, Vos, Van Riemsdijk en De Vries (2018) laat zien dat 
werkgevers nog steeds werknemers verwachten met een uitstekende kennisbasis 
in een domein.  

Er is geen eenduidigheid over wat de 21e-eeuwse vaardigheden zijn. Er zijn 
er wel een aantal die steeds terugkeren, waaronder samenwerken en de 

bijbehorende sociale vaardigheden, evenals actief en zelfgereguleerd leren. 

2.2.2. Kennis  
Hoe meer kennis iemand heeft, hoe meer hij kan leren; er kunnen dan meer 
verbindingen gelegd worden in de hersenen om nieuwe informatie aan reeds 
bestaande kennis te relateren. Hoe meer kennis iemand heeft, hoe beter hij of zij 
in staat is om nieuwe oplossingen voor problemen te ontwikkelen, of de problemen 
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te herformuleren (Harmon, 2017). Het is niet voor niets dat Meester, Bergsen en 
Kirschner (2017) het belang van kennis benadrukken. Maar de ontwikkelingen in de 
maatschappij vragen erom dat studenten tijdens hun opleiding niet meer alleen 
kennis krijgen aangereikt, maar ook strategieën leren ontwikkelen om nieuwe 
informatie op te doen, deze op waarde te schatten en aan hun eigen bestaande 
kennis te linken. Kennis veroudert, en om bij te blijven zullen professionals moeten 
zorgen dat ze hun kennis blijvend ontwikkelen. Daarnaast vragen vraagstukken 
vaak om toepassing van kennis uit meerdere domeinen. Mede daarom is het ook 
belangrijk dat studenten leren hoe ze hun kennis kunnen relateren aan kennis uit 
andere domeinen. Informatiegeletterdheid en -management zijn daarom 
belangrijke vaardigheden (Kirschner, 2018). 
 

Het besef dat de keuze voor de 
inhoud van een curriculum 
verder reikt dan alleen de 
kennisdomeinen die relevant 
zijn voor de discipline vereist dat 
er scherpe keuzes gemaakt 
worden, omtrent welke kennis 
expliciet noodzakelijk is om in 
een opleiding te laten 
terugkeren en wat wel relevant 
en wenselijk, maar niet 
noodzakelijk is. Dit is uiteraard 
een zeer ingewikkeld proces en 
het vereist dat docenten bereid 
én in staat zijn om over de 

grenzen van hun eigen vakinhoud heen te kijken. Niet zelden is de inhoud van een 
vak ontstaan vanuit de kundigheid van een docent op een specifiek deeldomein van 
de opleiding. In de loop der jaren is dat dan uitgegroeid tot een vak dat op zichzelf 
goed en waardevol kan zijn, maar dat niet meer per se behoort tot het 
noodzakelijke kennisdomein van de opleiding, bijvoorbeeld omdat het niet meer 
aansluit bij de veranderingen in het werkveld.  

2.2.3. Professionele identiteit  
Om een goede professional te kunnen zijn, die zelfregulerend is qua leer- en 
werkproces en die goed kan samenwerken met anderen binnen en buiten de eigen 
discipline, is het belangrijk dat studenten zichzelf als persoon en professional goed 
leren kennen. Het is daarom van belang dat opleidingen, naast de noodzakelijke 
basiskennis en 21e-eeuwse vaardigheden, ook aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van de professionele identiteit (zie ook de Bildungsfunctie van het 
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onderwijs, Biesta, 2011). In je professionele identiteit komen kennis, vaardigheden 
en attitude samen, en wordt het eigene zichtbaar in verhouding tot vakgenoten, 
andere professionals, en de bredere samenleving. Er ligt een taak voor opleidingen 
om studenten te helpen leren zichzelf te doorgronden, en goede keuzes te maken, 
bijvoorbeeld gericht op zijn of haar verdere ontwikkeling. De professionele 
identiteit is niet iets statisch, maar ontwikkelt zich. Om deze ontwikkeling tot uiting 
te kunnen brengen, gebruikt Kelchtermans (1994, 2009) hiervoor -in het kader van 
leraren basisonderwijs- de term “professioneel zelfverstaan”. Deze term verwijst 
naar het geheel aan opvattingen en representaties van een professional over 
zichzelf. Enerzijds duidt deze term op een proces, in de zin van ‘zichzelf 
begrijpen/opvatten als…’. Anderzijds duidt deze term op de uitkomst van dat 
proces ‘hoe vat ik mezelf op’. Professionals die zichzelf verstaan hebben volgens 
Kelchtermans een duidelijk zelfbeeld en zelfwaardegevoel evenals een opvatting 
over wat hun taken zijn en hoe deze uit te voeren. Daarnaast kunnen zij 
verwoorden wat hun motivatie voor het beroep is en hebben zij een perspectief op 
hun toekomst.  
Voor opleidingen impliceert dit het creëren van ruimte en mogelijkheden voor 
studenten om ‘zichzelf te leren verstaan’. Een belangrijk middel daartoe is reflectie 
op eigen motieven en eigen handelen. Wanneer studenten een goed beeld hebben 
van hun professionele identiteit inclusief onderliggende kennis, vaardigheden en 
overtuigingen, biedt dit de ruimte voor gelijkwaardige samenwerking met anderen. 
 
Identiteitsvorming is niet per se alleen een individueel proces. Visscher, 
Heusinkveld en O’Mahoney (2018) zien identiteitsvorming vooral als een sociaal 
geconstrueerd proces, waarvoor professionals ‘identity work’ moeten verrichten, 
waarvan het expliciet omarmen van de eigen identiteit, het afzetten tegen anderen 
en het overdrijven in professional stories een onderdeel zijn. Het proces van samen 
werken en leren met peers, docenten en mensen uit het werkveld biedt 
mogelijkheden om andere inzichten, informatie, kennis en opvattingen te 
confronteren en te contrasteren met die van zichzelf en van de eigen 
beroepsgroep. Het kan leiden tot nieuwe keuzes voor handelen of voor eigen 
verdere ontwikkeling. Door deze op leren gerichte attitude helpen opleidingen 
studenten om zich te ontwikkelen tot autonome professionals.  
 
Bovenstaande impliceert dat opleidingen scherpe keuzes moeten maken ten 
aanzien van de inhoud van het curriculum. Daarbij is een balans nodig tussen:  
- Kennis: Het helpen verwerven van basiskennis die noodzakelijk is om als 

beginnend beroepsprofessional aan de slag te kunnen; evenals het studenten 
helpen leren hoe ze beschikbare informatie en kennis op waarde en relevantie 
kunnen schatten en hoe deze toe te passen en verder te ontwikkelen; 
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- Vaardigheden: het helpen ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden, 
gericht op het denken en handelen van het individu ten behoeve van de 
samenwerking in professionele relaties, waaronder zelfgereguleerd leren en 
samenwerken 

- Professionele identiteit: Het helpen ontwikkelen van de professionele identiteit 
van individuele studenten, gericht op -naast kennis en vaardigheden- de 
onderliggende overtuigingen, waarden en normen. 

Opleidingen moeten scherpe keuzes maken ten aanzien van de inhoud van 
het curriculum.  Dit impliceert a) een focus op noodzakelijke basiskennis met 
daarnaast manieren om vakkennis verder te ontwikkelen; b) meer aandacht 

voor 21e-eeuwse vaardigheden; en c) de ontwikkeling van professionele 
identiteit.  

2.3. Student: Perspectief op de lerende 

Het hoger onderwijs kent verschillende doelgroepen die instromen in 
onderwijsprogramma’s. Om een goed perspectief op de student te kunnen 
schetsen is het relevant om na te gaan welke doelgroepen er zijn, en wat hen 
kenmerkt. Wat zijn dominante theorieën op het gebied van leren en wat betekent 
leren voor de huidige en toekomstige generatie? Dat zijn verschillende 
perspectieven die in deze paragraaf aan de orde komen, met name toegespitst op 
het hbo. 

2.3.1. Verschillende doelgroepen 
Het hbo kent verschillende doelgroepen die instromen in de 
onderwijsprogramma’s. Zo zijn er scholieren die direct vanuit de havo instromen 
en mbo-studenten die doorstromen naar het hbo. Daarnaast zijn er instromers die 
al een baan hebben en verder willen doorleren, bijvoorbeeld binnen een parttime 
bacheloropleiding of een professionele masteropleiding. 

Deze studenten brengen verschillende voorkennis mee en hebben ook 
verschillende ontwikkel- en begeleidingsbehoeften. Havo-scholieren zijn 
bijvoorbeeld vanuit hun vooropleiding gewend aan structuur die vanuit de school 
geboden wordt in de vorm van lesroosters, huiswerk en zeer frequente toetsing. In 
meer of mindere mate zijn zij binnen het voortgezet onderwijs al in aanraking 
gekomen met gepersonaliseerd leren, bijvoorbeeld wanneer ze vakken op 
verschillende niveaus konden afronden, of wanneer ze, op basis van formatief 
toetsen, specifieke lesstof kregen aangeboden die op hun niveau van kennis en 
ontwikkeling was toegespitst. Zij komen meestal studeren in een voltijdsopleiding. 
Doorstromende mbo-studenten zijn voornamelijk handelings-gericht en gewend 
dit te doen binnen afgebakende taken. Deze studenten brengen ervaring mee in 
het uitvoeren van basistaken binnen een bepaald beroep. In het kader van een 
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‘leven lang leren’ keren bovendien 
ook veel werknemers terug naar 
de schoolbanken, met 
verschillende niveaus van 
vooropleiding. Zij brengen veel 
eigen ervaringen mee en zijn 
gericht op zoek naar inzichten die 
ze direct kunnen toepassen in hun 
eigen werk. Deze studenten zijn 
doorgaans wat ouder en op zoek 
naar een balans tussen werk, privé 
en hun deeltijdopleiding. Deze 
doelgroepen zijn dus verschillend 
qua leeftijd, voorkennis, gedrag, 
werkervaring en leerbehoeften, 
waarmee zowel tijdens het 
curriculumontwerp als de 
uitvoering rekening kan worden 
gehouden, bijvoorbeeld in de vorm 
van bijspijkerprogramma’s, aparte 
trajecten, flexibel vakkenaanbod, 
of differentiatie in de les. 

Lerenden hebben elk een andere ontwikkel- en begeleidingsbehoefte en dit 
behoeft specifieke aandacht bij de uitwerking van het curriculum. 

Daarnaast zien we de laatste tijd ook veel aandacht voor de wisselende generaties, 
waarbij leerstrategieën veranderen en er mogelijk frictie kan zijn met bestaande 
onderwijsvormen.  Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen studentgroepen ten 
aanzien van de mate waarin zij technologie omarmen (Van Veelen, Endedijk, Van 
Hattum-Janssen, Disberg-Van Geloven & Möwes, 2018). Er zijn verschillende 
analyses gedaan naar de specifieke eigenschappen van generaties uit verschillende 
tijdvakken. In het huidige (deeltijd)onderwijs stromen mensen in van generaties Y, 
X en daarvoor. Generatie Z -geboren tussen 2000 en 2015- staat de komende jaren 
voor de deur. Deze generatie wordt ook wel aangeduid als digital natives, de 
netgeneratie, multitasking-generatie, of generatie I (Ubels, 2017). Generatie Z 
heeft een korte spanningsboog. De student groeit op in een onderwijslandschap 
waar online-learning toegankelijk is en waar big data steeds gewoner wordt in het 
sturen van groepen studenten of het individuele leerproces. Dit maakt 
gepersonaliseerd leren en leren op (grote) afstand mogelijk. Tegelijkertijd zien we 
dat veel van de huidige (hbo-)studenten nog steeds zeer regionaal georiënteerd zijn 
en gewoon naar de instelling ‘om de hoek’ toe gaan. 
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Het inzicht in de specifieke kenmerken van de verschillende generaties heeft m.i. 
vooral consequenties voor de wijze waarop opleidingen het leren kunnen 
ondersteunen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologie tijdens het 
leerproces, gericht op de specifieke leerbehoefte van de student (meer oefeningen 
aanbieden of juist basisoefeningen overslaan, extra uitleg, etc.), of door 
werkvormen te kiezen die aansprekend zijn voor de specifieke doelgroep. Het is de 
vraag of er ook consequenties zijn voor het verloop van het leerproces zelf zoals we 
dat kennen vanuit de leerpsychologie. 

2.3.2. Leren als neuropsychologisch proces 
Om onderwijs zodanig vorm te kunnen geven en in te richten dat het leerproces 
van studenten goed ondersteund wordt, is het zinvol nader te bekijken hoe een 
leerproces in de basis vorm krijgt. Ongeacht verschillen en capaciteiten van 
lerenden, doorloopt dit traject bij ieder individu dezelfde stappen. Door leren 
verandert het brein fysiek (Jensen, 2000). Door iedere nieuwe gebeurtenis 
verandert de elektrochemische bedrading in onze hersenen. Wanneer het brein 
een stimulus ontvangt, wordt de cel-naar-cel communicatie geactiveerd. Hoe 
nieuwer de stimulus, hoe waarschijnlijker het is dat er een nieuwe verbinding wordt 
gelegd. Bekende stimuli benadrukken al bestaande verbindingen. Nieuwe stimuli 
die niet echt belangrijk worden geacht, krijgen minder prioriteit en laten slechts 
een zwakke verbinding achter. Om leren te bewerkstellingen, moeten de paden 
vaker dan één keer bewandeld worden. Een krachtig leerproces doorloopt een vast 
aantal stappen (Jensen, 2000, p.38):  
- Acquisitie: er wordt een nieuwe 

synaptische verbinding aangelegd 
(‘get it’); 

- Elaboratie: de reeds aangelegde 
verbinding wordt bekrachtigd door 
herhaling en oefening en door het 
krijgen van gerichte feedback 
hierop (‘get it right’); 

- Geheugenvorming (‘strengthen it’). 
Bovenstaande laat zien dat leren zowel actief is (het is een uitkomst van de 
activiteiten de lerende), als ook cumulatief (nieuwe kennis haakt aan bij reeds 
bestaande kennis). Het leren van studenten wordt versterkt wanneer zij tijdens de 
opleiding de kans hebben deze stappen te doorlopen; wanneer zij op meerdere 
momenten met (dezelfde) kennis en vaardigheden in aanraking komen tijdens een 
opleiding. Daarbij is variatie belangrijk. Daarnaast kan de opleiding het leren 
versterken door studenten voldoende mogelijkheden te bieden om na te gaan of 
de uitkomsten van dat leerproces correct zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
discussies met peers of gerichte feedback (zie meer hierover in paragraaf 4.2.3).  
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Het leren van studenten wordt versterkt wanneer zij tijdens hun opleiding 
op meerdere momenten in variaties met (dezelfde) kennis en vaardigheden 

in aanraking komen. 

In Nederland werd in 2007 het Insitituut voor BreinCentraal Leren opgericht 
(https://www.bclinstituut.nl) dat -gevoed door onderzoeksresultaten- trainingen 
en opleidingen verzorgt voor ontwerpers, uitvoerders en leidinggevenden in het 
onderwijs. Zij komen tot 6 ‘breinprincipes’ die aansluiten bij het leerproces van 
lerenden (acquisitie, elaboratie en geheugenvorming, zoals hierboven 
uiteengezet), bekeken vanuit de werking van het brein voor zover wat dat nu 
kennen. Wanneer docenten deze principes toepassen in de lessen wordt het brein 
zodanig gestimuleerd dat er leerprocessen op gang komen. Deze principes zijn:   
- Emotie: maak het spannend en uitdagend; 
- Creatie: actief aan de slag, laat dieper nadenken; 
- Zintuiglijk rijk: voelen, proeven, ruiken, zien, zet zoveel mogelijk zintuigen in 

beweging; 
- Focus: maak het aandachtig, nuttig, voorstelbaar en realistisch; 
- Herhaal: dezelfde boodschap, maar op verschillende momenten en steeds een 

beetje anders oefenen, spreiden en inslijpen; 
- Voortbouwen: sluit aan op voorkennis, maak gebruik van associaties en 

reflecteer. 

2.3.3. Leren als een sociaal-constructivistisch proces 
Een dominante stroming binnen de leerpsychologie is die van het sociaal-
constructivisme. Volgens het sociaal-constructivisme construeren lerenden hun 
eigen werkelijkheid in interactie met anderen. In deze interactie worden de 
verschillende subjectieve werkelijkheden als uitgangspunt genomen. Het 
bespreken en contrasteren ervan met de eigen kennis leidt dan tot individueel 
leren (Simons, 2000). Het geven van betekenis aan gebeurtenissen gebeurt in de 
jeugd doorgaans vanzelf, door acculturatie en socialisatie, in interacties met ouders 
en leerkrachten. Deze betekenissen zijn een weergave van de dominante cultuur 
waarin we gesocialiseerd zijn (Mesirow in Taylor, 2008).  
 
Beroepsopleidingen zijn gericht op socialisatie in de beroepscultuur. Deze 
socialisatieprocessen kunnen binnen de opleiding gestimuleerd worden door 
studenten samen te laten leren, waarbij het leren gesitueerd wordt in een zo 
concreet en authentiek mogelijke context (Simons, 2000). Er moet voldoende 
ruimte zijn voor de subjectieve interpretatie van de student van de leersituatie en 
voor de persoonlijke ervaringen van de studenten. Studenten worden zo in staat 
gesteld hun eigen perspectieven geleidelijk te ontwikkelen, waarbij het in principe 
gaat het om creëren van (nieuwe) kennis, meer dan om reproductie van bestaande 
kennis. Wanneer studenten in dialoog met elkaar samenwerken aan 
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betekenisconstructie komt deze geleidelijk aan 
steeds meer in overeenstemming met de 
opvattingen in de dominante beroepscultuur. Deze 
werkwijze benadert dan in sterke mate het 
(wederzijds) leren (Bolhuis & Simons, 2011) van 
professionals op de werkplek. Het op deze manier 
opleiden zorgt niet alleen voor een krachtige 
leeromgeving binnen de opleiding, maar verkleint 
tegelijkertijd de stap naar het toekomstige beroep 
waar deze vorm van leren gewoon is.  

2.3.4. Motivatie als bron voor leren 
Het is algemeen bekend dat studenten met meer plezier leren, wanneer hun 
motivatie wordt aangesproken. Ryan en Deci (2000) beschrijven de Self-
Determination Theory voor motivatie en ontwikkeling. Toespitsing van deze theorie 
op het onderwijs gaat uit van drie psychologische basisbehoeften waaraan voldaan 
moet worden om studenten meer intrinsiek gemotiveerd te krijgen en te houden: 
gevoel van autonomie (autonomy), beheersing (competence) en sociale 
verbondenheid (relatedness). 
 
Autonomie (ik heb regie) gaat over de mate waarin studenten zelf kunnen bepalen 
aan welke taken en op welke manier zij willen werken en leren. Wanneer studenten 
dit zelf kunnen bepalen zullen zij meer gemotiveerd zijn om die taak uit te voeren. 
Studenten krijgen op die manier ook het gevoel dat behaald succes het resultaat is 
van hun inspanning, hetgeen hun motivatie vergroot. De vernieuwingsscholen 
binnen het basisonderwijs leunen bijvoorbeeld sterk op deze pijler. Binnen de 
onderwijsconcepten op deze scholen krijgen leerlingen veel ruimte om -binnen de 
door de leerkracht gestelde kaders qua tijd en/of inhoud- zelfstandig aan het werk 
te gaan en zelf te bepalen waar ze aan zullen werken. Dergelijke vormen van 
onderwijs waarin studenten regie kunnen nemen over hun leerproces worden ook 
wel student-georiënteerde onderwijsvormen genoemd (onder andere Assen, 2018; 
Meirink, Meijer, Verloop & Bergen, 2009). De mate waarin en de wijze waarop 
studenten binnen het onderwijs autonomie geboden wordt, verschilt. Autonomie 
kan bijvoorbeeld worden geboden in het wat (inhoud): welke onderwerpen 
studenten leren, de volgorde van die onderwerpen, en de hoeveelheid tijd die ze 
aan die onderwerpen besteden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van keuzevakken. 
Maar ook binnen vakken kan autonomie geboden worden, wanneer studenten 
bijvoorbeeld zelf de opdrachtcontext kunnen bepalen, of zelf het thema voor hun 
werkstuk of paper kunnen kiezen. Autonomie kan ook worden geboden in het hoe 
(leeractiviteiten). Studenten kunnen ruimte krijgen in de keuze voor de 
leeractiviteiten, zoals opdrachten, zelfbeoordelingen, workshops of zelfstudie. 
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Daarnaast kan studenten autonomie geboden worden wanneer (tijd) ze studeren 
en wanneer ze opdrachten inleveren of tentamens maken. Deze laatste vorm van 
flexibiliteit wordt vergroot wanneer inhoud en kennis via digitale leermiddelen 
beschikbaar wordt gemaakt. Studenten kunnen dan zelf kiezen of ze al dan niet 
naar college gaan of zelf studeren op een moment dat het hun uitkomt. Bij een 
grote mate van sturing door studenten wordt ook wel gesproken over student-
gestuurd onderwijs (zie onder andere CELT, 2016; Dolmans, 2012; Luken, 2008). 
 
Voor de motivatie van studenten is het ook belangrijk dat zij een goed zicht houden 
op de mate waarin zij de nodige kennis en vaardigheden of competentie beheersen 
(ik kan het). Dit sluit aan bij de tweede en derde fase van het leerproces (‘get it 
right’ en ‘strengthen it’).  
Een belangrijke variabele daarbij is de mate waarin studenten zelf geloven dat ze 
iets kunnen (self-efficacy). Het voeden van dat geloof kan de motivatie van de 
studenten en hun prestaties beïnvloeden (Lin-Siegler, Dweck & Cohen, 2016). 
Opleidingen zijn doorgaans al sterk gericht op het toetsen van kennis en 
vaardigheden bij studenten en geven daarmee vorm aan de kwalificatiefunctie van 
het onderwijs (Biesta, 2011). Maar voor studenten is het ook belangrijk dat zij dit 
inzicht steeds tijdens hun leerproces krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van 
formatieve feedback (Shute, 2008). Deze feedback kan hun self-efficacy mogelijk 
versterken en op deze manier kunnen zij ook bewust hun studietempo en 
leeraanpak bijstellen. Bijkomend voordeel van regelmatige feedbackmomenten is 
dat binge learning voor tests aan het eind van een semester door studenten wordt 
voorkomen. Frequente en gespreide toetsing leidt tot betere resultaten (Van 
Tartwijk, Driessen, Van der Vleuten & Wubbels, 2012). 
 
Ter vergroting van de motivatie is bovendien een gevoel van sociale 
verbondenheid- relatie (ik doe er toe) essentieel. Hier gaat het allereerst om de 
verbondenheid tussen de studenten en hun leermeester, de docent. Docenten 
hebben een essentiële rol bij het creëren van dat gevoel van verbondenheid. 
Wanneer zij studenten bij naam kennen, persoonlijke aandacht aan hen geven en 
interesse tonen in hun persoonlijke omstandigheden, zal dit bij studenten hun 
gevoel van sociale verbondenheid vergroten. Ditzelfde is het geval wanneer 
docenten vertrouwen uiten in de capaciteiten en groei van de student (Bors & 
Stevens (2010). Ook Jensen (2000, p.105) concludeert dat hoe positiever de 
studenten de autoriteit en geloofwaardigheid van de docent waarderen, hoe meer 
zij leren, waarbij Jensen met de term autoriteit doelt op karakter, integriteit, 
aanwezigheid, charisma, vertrouwen en bekwaamheid.  
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Daarnaast gaat het hier ook om de verbondenheid tussen studenten onderling en 
de mate waarin de opleiding voldoende situaties kent waarin studenten met en van 
elkaar kunnen leren. Tinto (1993) haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat wanneer 
studenten onderdeel uitmaken van een community of learners zij meer leren, zich 
meer betrokken voelen bij het leertraject, meer uithoudingsvermogen voor het 
leren laten zien en langer doorzetten. Bovendien vergroot het hun 
verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leren en het leren van hun peers. In 
zijn eigen onderzoek (1997) wordt dit bevestigd. Door binnen de community of 
learners met verschillende personen, hun voorkeuren, opvattingen, kennis, 
gedragingen, et cetera in aanraking te komen, heeft de lerende toegang tot meer 
verschillende bronnen dan de docent alleen, en daardoor tot potentieel meer 

leermogelijkheden. Ook Beishuizen 
concludeert dat communities of learners 
effectief zijn omdat ze leiden tot sociale 
binding tussen studenten onderling en 
tussen studenten en docenten. Het kunnen 
werken aan opdrachten uit de 
beroepspraktijk binnen de community 
heeft een positieve invloed op zowel de 
motivatie van studenten als op het 
leerproces (Beishuizen, 2015). Uiteraard 
blijft de relatie tussen de docent en de 
individuele student ook binnen zo’n 
community of learners belangrijk met het 
oog op het bewaken of het geleerde ook 
correct is (fase 2 van het leerproces: ‘get it 
right’). Meer hierover in hoofdstuk 4. 

 Een sterke motivatie voor leren komt voort uit de mate waarin studenten 
het gevoel hebben ‘ik kan het’, ‘ik doe er toe’, en ‘ik heb regie’. 

2.4. Conclusie 

Dit hoofdstuk begon met de vraag wat belangrijke uitgangspunten zijn die richting 
kunnen geven aan toekomstbestendig onderwijs? Door het uitwerken van de 
rationale met daarin beelden van het (veranderende) werkveld, de student en de 
inhoud, is een kader geschetst waarbinnen keuzes voor de invulling van curricula in 
het hoger onderwijs, en Saxion in het bijzonder, verantwoord kunnen worden.  
We zijn op zoek naar onderwijsvormen die studenten helpen zowel kennis te 
verwerven als kennis toe te passen en verder te ontwikkelen (leren leren). 
Belangrijke ingrediënten van zulke curricula zijn 21e-eeuwse vaardigheden en het 
leren reflecteren op de eigen professionele identiteit.  
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Deze paragraaf leert ons dat de wijze waarop leerprocessen gestimuleerd en 
geactiveerd kunnen worden afhankelijk is van de individuele ontwikkel- en 
begeleidingsbehoefte van de studenten. Om goed te kunnen leren hebben 
studenten enerzijds meerdere ervaringen nodig om tegemoet te kunnen komen 
aan de driedeling van acquisitie, elaboratie en geheugenvorming. Anderzijds 
hebben ze ook verschillende ervaringen nodig. De sociaal-constructivistische 
leertheorie impliceert dat lerenden actief kennis construeren in de interactie met 
anderen. Studenten zijn eerder geneigd te leren wanneer bij hun persoonlijke 
motivatie wordt aangesloten, dat wil zeggen, de mate waarin zij het gevoel hebben 
‘Ik kan het’, ‘ik heb regie’, ‘ik doe er toe’. Het vormen van een community of learners 
is een manier om de motivatie te versterken en leerprocessen te vergroten. 
 
Welke onderwijsvormen bieden mogelijkheden om aan deze elementen tegemoet 
te komen en vormen daarmee toekomstbestendig hoger onderwijs? Het betreffen 
in ieder geval onderwijsvormen waarin er ruimte is voor studenten om samen met 
en van elkaar te werken en te leren; waarin het leren tijdens de opleiding het leren 
in het werkveld simuleert, of waarin de scheidslijn tussen werkveld en opleiding 
vervaagt; onderwijsvormen waarin er meer expliciete aandacht is voor het 
leerproces van de student dan voor alleen kennisoverdracht; onderwijsvormen 
waarin het dominante denken over de docent als kennisoverdrager verschuift naar 
denken over de docent als orkestrator en stimulator van het leerproces van 
studenten (Assen, 2018; Dochy & Segers, 2018; Gaebel & Zhang, 2018). Dergelijke 
student-georiënteerde onderwijsvormen staan centraal in het volgende hoofdstuk.  
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3. Student-georiënteerde onderwijsvormen 

In het vorige hoofdstuk is een rationale geschetst voor toekomstbestendig 
onderwijs, met beelden van het veranderende werkveld, de inhoud en de student. 
Centraal voor toekombestendig onderwijs zijn student-georiënteerde 
onderwijsvormen. Student-georiënteerd onderwijs geldt als tegenhanger van het 
traditionele docent-georiënteerd onderwijs, waar de nadruk ligt op 
kennisoverdracht van docent naar student. Docenten richten zich dan voornamelijk 
op reproductief en individueel leren waardoor het leren abstract blijft en studenten 
nauwelijks leren om theorie en praktijk met elkaar te verbinden (Assen, 2018). In 
student-georiënteerde leeromgevingen zijn docenten erop gericht het leerproces 
van studenten te faciliteren en zelfsturend, constructief en samenwerkend leren te 
bevorderen. Binnen deze leeromgevingen kunnen studenten kennis construeren 
en betekenis geven in samenwerking met anderen, en krijgen zij de mogelijkheid 
om theorie en praktijk met elkaar te verbinden (Assen, 2018). Aan het eind van het 
vorige hoofdstuk werd geopperd dat opleidingen het werkveld zo goed mogelijk 
nabootsen, op zo’n manier dat het leerproces daarbinnen optimaal kan verlopen. 
Jensen concretiseert het als volgt (2000, p.360) “make schools more like real life: 
integrate the curriculum, incorporate real life problems, organize simulation 
activities, supply plenty of novelty and feedback, and seek students’ cooperation by 
earning their interest and respect”. 
 
Vooral projecten bieden studenten een authentieke context waarbinnen 
praktijkrelevante kennis en 21e-eeuwse vaardigheden kunnen worden opgedaan, 
toegepast en verdiept. Door het werken aan projecten leren studenten van en met 
elkaar. Op basis van reflectie op de ervaringen krijgen studenten meer zicht op hun 
kwaliteiten en persoonlijke en professionele identiteit. Indien goed begeleid, leren 
studenten binnen dergelijke contexten de noodzakelijke competenties te 
ontwikkelen en hun leerproces te sturen. Student-georiënteerde onderwijsvormen 
met projecten bieden dus bij uitstek de mogelijkheid om studenten te 
ondersteunen bij hun leerproces in voorbereiding op het werkveld. Dit wordt 
bevestigd door diverse studies, zoals blijkt uit de review van Prince (2004). 
Promotie-onderzoek van Assen (2018) en onderzoek van onszelf (Lohuis, Huizinga, 
‘t Mannetje & Visscher-Voerman, 2018) laat zien dat veel docenten het belang 
hiervan onderschrijven. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen over hoe dat 
onderwijs er uit kan zien. In dit hoofdstuk beschrijf ik daarom eerst verschillende 
vormen van student-georiënteerd onderwijs. Hoe zien ze eruit en hoe effectief zijn 
ze? Daarna zoom ik in op de leerprocessen die daarbij belangrijk zijn.  
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3.1. Student-georiënteerd onderwijs tussen opleiding en werkveld 

3.1.1. Probleemgestuurd onderwijs en projectgestuurd onderwijs 
Twee vormen van student-georiënteerd onderwijs waarbinnen projecten een grote 
rol spelen zijn probleemgestuurd en projectgestuurd onderwijs. Probleemgestuurd 
onderwijs wordt veelal aangeduid met de Engelse term Problem-Based Learning 
(PBL). PBL is een onderwijsconcept dat is ontstaan binnen de medische sector en 
als onderscheidend onderwijsmodel wordt ingezet op verschillende instellingen. 
Bekende voorbeelden zijn de Universiteit van Maastricht (Dolmans, 2012), de 
Universiteit van Aalborg (Kolmos, 2017) en Stenden Hogeschool (Assen, 2018). Het 
TOM-onderwijs aan de Universiteit Twente heeft veel kenmerken van project-
gestuurd onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit een overkoepelend thema, waardoor 
er een focus wordt gecreëerd voor studenten en verbanden tussen 
kennisdomeinen zichtbaar worden gemaakt (Tessier & Tessier, 2015). Bij beide 
vormen werken en leren studenten gezamenlijk aan een authentieke vraag uit de 
beroepspraktijk, passend bij het thema.  
 
Bij probleemgestuurd onderwijs (PBL) gaat het vooral om het leerproces en de 
kennis die daarbij wordt opgedaan. Bij PBL wordt van tevoren bepaald welke 
concepten studenten moeten leren. Op basis daarvan worden er authentieke 
vraagstellingen (problemen) geformuleerd, doorgaans in de vorm van een casus. 
Door middel van het doorlopen van een vast aantal stappen (zoals bijvoorbeeld de 
zevensprong (Moust, Bouhuijs & Schmidt, 1989)), aan de hand waarvan het 
leerproces wordt gestructureerd, verzamelen en ontwikkelen de studenten de 
kennis die nodig is om het vraagstuk te begrijpen en eventueel op te lossen 
(Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial & Palincsar, 1991; Donnelly & 
Fitzmaurice, 2005; Helle, Tynjälä & Olkinuora, 2006; Savery, 2006). Een gedegen 
probleemanalyse ligt ten grondslag aan het leerproces (De Graaff & Kolmos, 2003). 
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Bij projectgestuurd onderwijs ligt 
de nadruk op het op te leveren 
(beroeps)product als uitkomst 
van het leer-en werkproces. Bij 
voorkeur is de vraag afkomstig 
uit het werkveld en zo authentiek 
mogelijk (Gommer & Rijkeboer, 
2010; Weerheijm & Miltenburg, 
2017). Bij dit type onderwijs 
krijgen studenten vooraf een set 
van eisen of criteria waaraan het 
eindproduct dient te voldoen 

(Blumenfeld et al., 1991; Donnelly & Fitzmaurice, 2005; Helle, Tynjälä & Olkinuora, 
2006; Savery, 2006). Studenten zijn dan zelf aan zet –onder begeleiding van een 
tutor- om het proces vorm te geven dat leidt tot het beoogde product. Bij 
projectgestuurd onderwijs zijn er geen vooraf gedefinieerde paden. Ook kunnen de 
vraagstukken zo complex zijn dat van tevoren niet vast staat wat de oplossing van 
het vraagstuk zal behelzen. Het vraagt van studenten actief en constructief gedrag, 
gericht op de transformatie en constructie van kennis. Al werkende komen 
studenten in aanraking met centrale concepten en principes van de discipline, die 
ze just-in-time tot zich kunnen nemen. 
 
Wat mij de laatste jaren is opgevallen in gesprekken met docenten is dat zij ook 
spreken over ‘projectonderwijs’ of ‘projectgestuurd onderwijs’ als ze doelen op 
‘onderwijs met projecten’. Projectgestuurd onderwijs is expliciet iets anders dan 
onderwijs met projecten. Projecten in het onderwijs zijn vaak een extra-tje bij 
bestaande vakken; ze kennen een door de docent-gestuurde vraagstelling en 
bieden de student de mogelijkheid om de geleerde theorie toe te passen. 
Projectgestuurd onderwijs gaat verder. Daarbij staat het project centraal in het 
curriculum (Thomas, 2000) en staan onderwijseenheden ten dienste van het 
project. Dit heeft als mogelijke consequenties dat de traditionele vakkenstructuur 
doorbroken wordt en dat lessen alleen worden aangeboden op momenten dat het 
voor het project relevant is, in plaats van wekelijks op een vaste tijd. Het project ís 
het curriculum. Een ander kenmerk van projecten binnen projectgestuurd 
onderwijs is dat ze gericht zijn op vraagstukken waar nog geen vooraf vastgestelde 
oplossing voor is. Dit vereist dat studenten aan het stoeien gaan met de centrale 
concepten en principes van een discipline, en deze niet alleen maar ‘toepassen’ 
(Powell & Weenk, 2003; Thomas, 2000). In de interactie met elkaar ontwikkelen ze 
zowel kennis als vaardigheden. Het Smart Solution Semester binnen Saxion is een 
mooi voorbeeld van projectgestuurd onderwijs, waarbij studenten onder 
begeleiding van een tutor werken aan een authentiek vraagstuk uit de 
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beroepspraktijk. Er zijn relatief weinig vooraf geplande inhoudelijke lessen; 
studenten gaan zelf op zoek naar kennisbronnen die ze nodig hebben voor de 
uitvoering van hun project.  
 
Onderzoek laat zien dat deze vormen van onderwijs een uitdagende leeromgeving 
bieden waarbij de motivatie van studenten wordt aangesproken. Deze 
onderwijsvormen dragen bij aan het verbeteren van het leerproces van studenten, 
ze leiden tot deep learning, en overall tot betere resultaten dan traditioneel 
onderwijs (Hmelo-Silver, Golan Duncan & Chinn, 2006; Tessier & Tessier, 2015). 
Kolmos en Egelund-Holgaard (2017) tonen op basis van onderzoek aan dat 
studenten die tijdens hun opleiding intensief in aanraking komen met vormen van 
PBL en projectgestuurd onderwijs qua technische kennis en professionele aanpak 
niet onderdoen voor studenten van meer traditioneel ingerichte opleidingen. 
Studenten scoren daarnaast significant hoger op de mate waarin zij zich voorbereid 
voelen op het werkveld, door de interactie met bedrijven tijdens de opleidingen, 
en het probleemoplossend samenwerken aan vraagstukken uit de praktijk. 
 
Het realiseren van goed PBL of projectgestuurd onderwijs gaat echter niet vanzelf. 
Het verlangt specifiek gedrag van zowel studenten als docenten. Er wordt van 
studenten verwacht dat ze zelf regie nemen over hun leer- en werkproces, net als 
in de daadwerkelijke beroepspraktijk. Maar de meeste studenten kunnen dit niet 
van de ene op de andere dag en sommigen hebben meer begeleiding nodig dan 
anderen. Veel studenten zullen in het begin docentbegeleiding nodig hebben bij 
het oppakken van nieuwe leertaken (PBL) of vraagstukken (projectgestuurd 
onderwijs). Het is belangrijk dat docenten deze begeleidingstaak goed oppakken, 
terwijl zij soms juist de neiging hebben om studenten volledig los te laten, vanuit 
de gedachte dat studenten geacht worden zelf hun leerproces te sturen. Schneider 
en Preckel (2017) concluderen echter dat het volledig loslaten van studenten zelfs 
nog minder effectief is dan het geven van standaard hoorcolleges. Voor de 
inrichting van het curriculum veronderstelt dit dat er een geleidelijke opbouw nodig 
is van projecten ten aanzien van complexiteit en zelfstandigheid (zie ook Bulthuis, 
2013). De sturing en begeleiding door de docent of tutor kan vervolgens in de loop 
van de opleiding geleidelijk worden afgebouwd. 
 
Een manier om PBL en projectgestuurd onderwijs te realiseren is door het inrichten 
van speciale ruimtes, die innovation labs genoemd worden. Zo’n innovation lab is -
in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, waar deze term vooral verwijst naar 
een experimenteerruimte voor docenten- een fysieke ruimte in de instelling, waar 
studenten naartoe kunnen gaan om instructie en ondersteuning te krijgen tijdens 
het werken aan de opdracht. De labs bieden een specifieke en gecontroleerde 
omgeving voor het werken aan projecten. Docenten kunnen hier zicht houden op 
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de vorderingen van de studenten. Dit lijkt daarom bij uitstek een manier om in de 
eerste jaren van de opleiding toe te passen, zodat studenten al in aanraking komen 
met projectwerk. In latere jaren zou je studenten dan meer zelf kunnen laten 
bepalen waar en wanneer ze aan een opdracht werken.  

Vormen van PBL en projectgestuurd onderwijs bieden een uitdagende 
leeromgeving waarbij de motivatie van studenten wordt aangesproken. 

Deze onderwijsvormen dragen bij aan het verbeteren van het leerproces van 
studenten, leiden tot deep learning, en leiden tot betere resultaten dan 

traditioneel onderwijs. 

3.1.2. Hybride leerconfiguraties 
PBL en projectgestuurd onderwijs zijn voorbeelden van hoe formele leerprocessen 
vormkrijgen binnen de schoolcontext, waarbij de beroepspraktijk de school wordt 
binnengehaald. We zien ook ontwikkelingen de andere kant op, waarbij het leren 
steeds meer richting de beroepspraktijk beweegt. Zitter en Hoeve (2012) spreken 
over hybride leeromgevingen. In de beroepspraktijk vinden leerprocessen plaats 
binnen de context van de werkomgeving en deze zijn vaak informeel van aard. Bij 
hybride leeromgevingen gaat het om het samenvoegen en verweven van leren en 
werken in één leeromgeving (Zitter & Hoeve, p. 47, 2012), waardoor de sterke 
punten van beide werelden benut worden (p.12). Deze leeromgevingen 
overschrijden de traditionele grenzen van de school en verplaatsen zich richting het 
beroepsleven. Het betreft een sociale praktijk van samenwerking aan niet-
afgebakende, authentieke opdrachten of kwesties, waarbij het creëren van de 
oplossing de traditionele grenzen van disciplines, structuren, sectoren, en vormen 
van leren overstijgt (Cremers, 2016, p. 15 en p. 145). Een voorbeeld hiervan is de 
leerwerkplaats (Havekes & Drenth, 2005; Rampersad, 2015). Dit is een authentieke 
werkomgeving waarin een groep studenten gezamenlijk werkzaam is in het te leren 
beroep. Zij voeren alle voor het beroep typerende werkprocessen uit en zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering 
ervan. De opleiding verzorgt het 
onderwijs in de werkomgeving, en 
de werkgever draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het werk. Op deze 
manier ligt leren en werken in 
elkaars verlengde en is er een zeer 
nauw contact en afstemming tussen 
werkveld en opleiding. Hierdoor 
neemt volgens Cools (2011) de 
kwaliteit van het werk toe, en vindt 
de professionalisering van de 
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student in optimale omstandigheden plaats. Leerwerkplaatsen bieden studenten 
nog betere mogelijkheden om de werkpraktijk te leren kennen dan stages, doordat 
studenten binnen een leerwerkplaats in een groep leren, het onderwijs op de 
werkplek zelf wordt aangeboden, en studenten de verantwoordelijkheid hebben 
voor werkprocessen (Claessens, Gemis, Schiepers & Schroeder, 2015). 
 
De scheidslijn tussen leren en werken vervaagt in deze hybride leeromgevingen nog 
meer dan bij vormen van PBL of projectgestuurd onderwijs. De betrokken actoren 
-docenten, studenten, en professionals uit het bedrijfsleven- leren en werken 
hierbij samen aan een vraagstuk uit de beroepspraktijk. De term leeromgeving 
moet breed opgevat worden en verwijst naar het totaal aan actoren en rollen, 
organisatiestructuren, sociale relaties en culturele aspecten, fysieke en 
technologische faciliteiten, activiteiten en benaderingen. Cremers spreekt in dit 
verband daarom liever over hybride leerconfiguraties (Cremers, 2016, p.15), omdat 
de term leeromgeving vaak alleen verwijst naar de fysieke en technologische 
omgeving, zoals hierboven bij de innovation labs. De student is in deze hybride 
leerconfiguraties een (beginnend) professional die deel uitmaakt van een 
community. Omdat de te ontwikkelen producten en/of aanpakken nog niet 
vaststaan, bieden deze onderwijsvormen veel mogelijkheden voor student-sturing. 
In feite trekken studenten, werkveld en docenten gezamenlijk op in het leerproces, 
en zijn zij ook samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 
Een belangrijk concept dat onder dergelijke configuraties ligt is boundary crossing 
(Akkerman & Bakker, 2011). Door zich te bewegen in beide werelden, namelijk die 
van de opleiding én die van het werkveld, en daarbij de grenzen van de ene naar 
de andere praktijk over te gaan (het crossen van de boundaries), ontdekken 
studenten de onderliggende waarden en normen van deze praktijken. Ze zien de 
verschillen tussen beide praktijken, hetgeen vraagt om een voortdurende 
aanpassing, heroriëntatie en integratie daarvan. Iets wat professionals 
voortdurend doen (Akkerman & Bakker, 2011).  
 
Er is nog relatief weinig onderzoek beschikbaar (Cremers, Wals, Wesselink & 
Mulder, 2016; Nelen, Poortman, De Grip, Nieuwenhuis, & Kirschner, 2010) naar de 
effecten van dergelijke leer-en werkconfiguraties, maar de studies díe er zijn, laten 
positieve effecten zien. Nelen et al. (2010) concluderen op basis van een 
reviewstudie dat er effecten zijn voor studenten, zoals betere toeleiding naar de 
arbeidsmarkt. Claessens, Gemis, Schiepers & Schroeder (2015) verwijzen naar twee 
grote studies binnen de zorgsector, waarbij als resultaten worden benoemd meer 
inzicht in elkaars rol; een vergroot verantwoordelijkheidsgevoel; meer inzicht in het 
belang van goede communicatie en teamwerk; betere communicatieve 
vaardigheden en beter inzicht in de totale zorg van een patiënt. Daarnaast zien 
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Nelen et al. (2010) effecten voor ondernemingen (innovatie en productiviteit) en 
opleidingen (verbinding met innovatieve praktijken).  
 
Bovenstaande informatie laat zich vertalen naar mogelijke richtlijnen voor het 
ontwerp van een curriculum. Deze laat ik terugkomen bij de discussie in paragraaf 
3.3. Maar eerst wil ik graag inzoomen op een aantal leerprocessen die voor student-
georiënteerd onderwijs essentieel zijn.  

3.2. Leerprocessen binnen student-georiënteerd onderwijs 

Het is een belangrijke eerste stap wanneer een curriculum voldoende authentieke 
opdrachten biedt, in oplopende complexiteit, waarbinnen studenten de 
mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot T-shaped professional, waarbinnen ze 
kunnen samenwerken en in interactie kennis creëren en tot verder leren komen. 
Maar of studenten uiteindelijk daadwerkelijk tot optimaal leren komen, hangt af 
van hoe belangrijke leerprocessen binnen deze context vormkrijgen. Er zijn drie 
leerprocessen die ik er uit wil lichten. Het betreft het samenwerkend leren binnen 
en buiten de eigen discipline (zie 3.2.1); het zelfgereguleerd leren (zie 3.2.2), en het 
reflecterend leren (3.2.3). Deze leerprocessen hangen nauw samen met een aantal 
van de belangrijk geachte 21e-eeuwse vaardigheden. 

3.2.1. Samenwerkend leren binnen en buiten de eigen discipline 
Binnen PBL of projectgestuurd onderwijs werken studenten in groepen samen aan 
een authentiek vraagstuk, aansluitend bij of afkomstig uit de beroepspraktijk. 
Tijdens dit proces construeren en ontwikkelen studenten collectief betekenis 
(Wortman, 2002). Dit is iets wat ook in de beroepspraktijk steeds belangrijker 
wordt. Werk is gebaseerd op interprofessionele expertise en het gezamenlijk 
creëren van kennis, en er is behoefte aan mensen die met elkaar kunnen 
communiceren om tot gezamenlijk inzicht, begrip, en werkprocessen te kunnen 
komen. Door samenwerkend leren in het onderwijs in te brengen, kunnen de 
noodzakelijke vaardigheden die de beroepspraktijk vraagt gestimuleerd worden 
(Hämäläinen & Vähäsantanen, 2011). Wanneer dit binnen interdisciplinair verband 
gebeurt, kan de student zich ontwikkelen tot de T-shaped professional (Guest, 
1991). 
 
Basisvoorwaarde voor samenwerkend leren is dat studenten zich gezamenlijk 
bezighouden met een inhoudelijke leertaak. De assumptie is dan dat leren 
plaatsvindt in en door de interactie met elkaar. Dit impliceert dat samenwerkend 
leren niet per se hetzelfde is als groepswerk (Summers & Volet, 2010). Wanneer 
studenten bijvoorbeeld samenwerken in een groep en daarbij taken verdelen, 
waarbij ieder individu een onderdeel van de opdracht uitwerkt en de groep die 
onderdelen later samenvoegt, is er geen sprake van samenwerkend leren. De 
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communicatie gaat dan niet zozeer over de inhoud, maar over de taakverdeling. 
Aan de kwaliteit van een eindproduct is dan ook niet af te lezen wat de effectiviteit 
van de samenwerking is. Op het moment dat samenwerking een expliciet doel van 
het onderwijs is, zal dat expliciete instructie moeten krijgen, en op een andere 
manier beoordeeld moeten worden dan langs de lijn van het eindproduct 
(Channon, Davis, Goode, & May, 2017). 

Groepswerk is niet per se hetzelfde als samenwerkend leren.  

Bij samenwerkend leren kan onderscheid gemaakt worden tussen leren in sociale 
interacties en collectief leren (De Laat & Simons, 2002). Bij het leren in sociale 
interacties gaat het er allereerst om dat de lerende zijn eigen kennis construeert, 
door deze te bespreken en contrasteren met die van anderen. Bij collectief leren 
gaat het erom dat de studenten 
gezamenlijke leer- en werkuitkomsten 
hebben. In deze vorm is het belangrijk dat 
ze gezamenlijke doelen formuleren, 
informatie delen, onderhandelen over hun 
kennis en gezamenlijk beslissingen nemen. 
Samenwerkend leren impliceert hogere-
orde cognitieve processen (Summers & 
Volet, 2010), zoals elkaar kritisch 
bevragen, vragen om ophelderingen, 
tegenargumenten geven, et cetera. Lagere 
orde processen, zoals het uitwisselen van 
informatie, leiden niet per se tot leren. 
 
Goed kunnen samenwerken en leren vraagt van de studenten dat zij zich kunnen 
verplaatsen in de perspectieven van de ander, zowel sociaal-emotioneel als 
cognitief. Sociaal-emotionele betrokkenheid betreft het zich kunnen verplaatsen in 
en erkennen van de emoties en gevoelens van de ander. Dit is nodig om je veilig te 
kunnen voelen in het leerproces. Bij het cognitieve perspectief gaat het om de 
denkwijze, concepten, gewoontes en handelingspatronen waarover iemand 
beschikt. Om tot gezamenlijke oplossingen te kunnen komen, zullen beide partners 
hun eigen perspectief helder uiteen moeten kunnen zetten. Dit vooronderstelt 
allereerst dat de student zicht heeft op zijn eigen perspectief, onderliggende 
beweegredenen en theorieën, alvorens deze te kunnen expliciteren aan de ander. 
Beide partners kunnen elkaars inzichten helpen verdiepen door vragen te stellen 
en deze te contrasteren met de eigen opvattingen. Op basis daarvan kan 
uiteindelijk het eigen perspectief genuanceerd en verbreed worden, wat resulteert 
in dieper leren en mogelijk in ander gedrag (Mouw, 2018).  
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Bij het samenwerkend leren in een interdisciplinaire context lijkt de noodzaak voor 
explicitering van het eigen perspectief nog groter. Studenten die binnen dezelfde 
discipline zijn opgeleid, spreken vaak dezelfde professionele taal, kennen dezelfde 
concepten, en hebben zich bepaalde gebruiken of gewoonten eigen gemaakt en 
vergelijkbare professionele identiteiten ontwikkeld. Soms hebben ze aan een half 
woord genoeg om te begrijpen wat de ander bedoelt. Iedere discipline kent zijn 
eigen gewoontes, begrippen, aanpakken, cultuur. Dezelfde concepten kunnen in 
verschillende disciplines heel verschillende betekenissen hebben. De student zal 
hierbij meer moeite moeten doen zijn eigen perspectief goed te verwoorden en dat 
van de ander te begrijpen. Door boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011) -in 
dit geval over de grenzen van de eigen discipline en de bijbehorende culturen heen- 
leren de studenten verschillende perspectieven kennen (knowledge), leren ze de 
waarde kennen van het gebruik van verschillende disciplines (attitude), en leren ze 
verbanden leggen tussen verschillende disciplines en de daarin aanwezige kennis 
en vaardigheden toepassen (skills) (Fortuin & Bush, 2010). Voorwaarde voor het 
kunnen ontwikkelen van interdisciplinaire kennis, vaardigheden en attitude is het 
hebben van kennis en vaardigheden in de eigen discipline, en de bijbehorende 
attitude (Spelt, Biemand, Tobi, Luning & Mulder, 2009). 

Samenwerkend leren vraagt van studenten dat zij zich kunnen verplaatsen 
in de perspectieven van de ander. Dit vooronderstelt het goed kennen van 

hun eigen perspectief. 

Samenwerkend leren is een zeer effectieve leer- en onderwijsstrategie (Hattie, 
2008). De studenten leren meer, voelen zich meer betrokken bij het leertraject en 
zetten langer door (Tinto, 1993, 1997). Het is aannemelijk dat het gevoel van 
verbondenheid groter wordt wanneer zij gemeenschappelijke leerdoelen hebben, 
met andere woorden, bij collectief leren, omdat de nadruk daar ligt op de 
ontwikkeling van gedeelde waarden en normen (zie onder andere Stoll, Bolam, 
McMahon, Wallace & Thomas, 2006). In het kader van samenwerkend leren en 
werken is het relevant het Saxion Top Talent Programma te noemen, waar een 
community of learners is gevormd tussen studenten, docenten en professionals. 
Onderzoek laat zien dat studenten waardering hebben voor de vrijheid om hun 
eigen leertraject te ontwerpen, voor de expliciete aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling, en voor de interdisciplinaire samenwerking (Pullen, ‘t Mannetje, 
Truijen, Banis & Gellevij, 2016). Het reflecteren op hun ervaringen, samen met 
peers, docenten en professionals uit het werkveld draagt bij aan de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van de student (Mittendorff, 2014b).  
Tegelijkertijd concluderen De Hei, Strijbos, Sjoer en Admiraal (2016) dat het 
noodzakelijk is dat studenten bij samenwerkend leren voldoende ondersteund 
worden door de docent ten aanzien van de inhoud, het proces en de 
groepsvorming. Anders kan het zelfs een negatief effect op het leerproces hebben. 
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Effectief samenwerkend leren wordt beïnvloed door de mate waarin de individuen 
en de groep reflecteren op hun activiteiten (De Laat & Simons, 2002). De wijze 
waarop docenten studenten hierbij kunnen begeleiden en ondersteunen staat 
centraal in het volgende hoofdstuk.  

Het reflecteren op hun ervaringen, samen met peers, docenten en 
professionals uit het werkveld, draagt bij aan de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling van studenten. 

3.2.2. Zelfgereguleerd leren  
Zelfregulatie of zelfsturing worden vaak als expliciete doelen voor een opleiding 
geformuleerd. De begrippen lijken inwisselbaar en ze worden vaak door elkaar 
gebruikt, maar ze betekenen niet precies hetzelfde. Zelfsturing kan worden 
gedefinieerd als een doorlopend proces waarin studenten hun handelingen richten 
op het bereiken van doelen die ze zelf, op basis van een eigen visie, kiezen en 
herzien. Zelfregulatie omvat hetzelfde proces, behalve dat de doelen al vaststaan. 
Studenten mogen beslissen over onderdelen in het leer- op productieproces en 
hebben een eigen verantwoordelijkheid in de aanpak en uitvoering, echter zonder 
de doelen ter discussie te stellen (Luken, 2008).  
Zelfgereguleerd leren beslaat meerdere fasen (Bolks & Van der Klink, 2011), 
namelijk oriënteren, plannen, proces bewaken, het toetsen of de leerresultaten 
overeenkomen met de doelen en eventueel bijstellen van de planning, het 
evalueren of de bereikte leerdoelen overeenkomen met de geplande leerdoelen en 
reflecteren. Studenten met sterke zelfregulerende vaardigheden zijn in staat om 
initiatief te nemen, acties te plannen, door te 
zetten en actief hun eigen gedrag te bepalen 
en bij te stellen (Vrieling, Stijnen, Knaapen & 
van Maanen, 2014; Zimmerman, 2002). Zij zijn 
in staat om een taak of proces doelgericht te 
voltooien en verantwoordelijkheid te nemen 
voor het eigen handelen. Dit alles is afgestemd 
op de leerdoelen zoals die door de docent 
gesteld zijn. Wanneer studenten zelf kiezen 
wat en hoe ze leren, verloopt het leren beter 
en leidt dit tot bruikbare en duurzame 
resultaten. Zelfsturing slaat daarnaast op het 
zelfstandig doelen kunnen stellen, die op basis 
van een eigen visie gekozen en herzien 
kunnen worden (Luken, 2008), evenals op het 
selecteren van geschikte leerstrategieën 
(Cornford, 2002). Bij zelfregulatie gaat het dus 
vooral om een feedbackproces gericht op het 
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reduceren van de discrepanties tussen een gewenste en feitelijke toestand. Bij 
zelfsturing is ook sprake van een feedforwardproces waarin mensen zichzelf 
bewust doelen stellen die juist discrepanties produceren. Zelfsturing impliceert 
daardoor meer autonomie dan zelfregulatie (Luken, 2008).  
De mate waarin studenten zelfregulerend of zelfsturend te werk gaan, hangt samen 
met de mate waarin studenten beschikken over zelfdiscipline en 
doorzettingsvermogen (Järvelä & Järvenoja, 2011), ook wel het conatieve domein 
genoemd.  

Bij zelfregulerende vaardigheden gaat het er om dat studenten -gegeven de 
doelen die door de opleiding zijn gesteld- hun gedrag en motivatie zo 

kunnen sturen dat ze die kunnen behalen. Zij nemen verantwoordelijkheid 
voor eigen handelen. Wanneer studenten zelf kiezen wat en hoe ze leren, 
verloopt het leren beter en leidt dit tot bruikbare en duurzame resultaten. 

Zelfsturende vaardigheden worden maar bij weinig studenten in het hoger 
onderwijs ten volle ontwikkeld (Dolmans, 2012; Luken, 2008). En bij aanvang van 
hun opleiding beschikken nog lang niet alle studenten over zelfregulerende 
vaardigheden. Veel studenten hebben er behoefte aan dat docenten voor hen 
structuur aanbrengen en aangeven welke stappen ze moeten volgen (So & Brush, 
2008). Volgens Cornford (2002, p.361) weten we uit de cognitieve psychologie “dat 
het een ongerechtvaardigde aanname is dat lerenden automatisch weten hoe ze 
het best kunnen leren. De meest verstandige aanpak is om niet aan te nemen dat 
leervaardigheden zich automatisch zullen ontwikkelen, maar om ze expliciet te 
onderwijzen” (zie ook Bolks & Van der Klink, 2011; Vrieling, Stijnen, Knaapen en van 
Maanen (2014). Moos & Ringdal (2012) concluderen daarom dat de ontwikkeling 
van zelfregulerende vaardigheden een expliciet doel van het onderwijs moet zijn 
(Moos & Ringdal, 2012), en dit past goed bij PBL en projectgestuurde 
onderwijsvormen (English & Kitsantas, 2013). Docenten kunnen studenten bij deze 
ontwikkeling helpen, door het bieden van de juiste ondersteuning en het creëren 
van de juiste leeromgeving. Dit vraagt echter begeleiding en aandacht van de 
docent, niet zozeer als kennisoverdrager, maar veel meer als coach van het 
leerproces van de student (Woudt-Mittendorff, van Harmelen & Visscher-
Voerman, geaccepteerd). In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op deze rol van de docent 
hierin.  

Bij aanvang van hun opleiding beschikken nog lang niet alle studenten over 
zelfregulerende vaardigheden. De meest verstandige aanpak is om niet aan 
te nemen dat leervaardigheden zich automatisch zullen ontwikkelen, maar 

om ze expliciet te onderwijzen. 
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3.2.3. Reflecterend leren  
Reflecteren is een essentiële vaardigheid die waardevol is voor het functioneren in 
het werkveld en voor het (levenlang) leren. Op groepsniveau bepaalt de kwaliteit 
van reflectie de effectiviteit van het samenwerkend leren (De Laat & Simons, 2002). 
Op individueel niveau geeft reflectie inzicht in de eigen ontwikkeling en 
professionele identiteit waaraan richting ontleend kan worden voor het verder 
leren en handelen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen reflectie-op-actie 
en reflectie-in-actie. Bij reflectie-in-actie (Schön, 1991) gaat het om het reflecteren 
tijdens de handelen; stilstaan bij wat er gaande is door middel van reframing, en 
op basis daarvan je handeling al dan niet aanpassen. Afhankelijk van de situatie en 
de problematiek kan dit proces in een paar seconden plaatsvinden of langer duren. 
Bij reflectie-op-actie kijk je achteraf terug op de ervaring, kun je deze vanuit 
verschillende perspectieven belichten en zo tot inzichten komen, over jezelf als 
professional of over het vakgebied. Reflecteren wordt gezien als een belangrijke 
vaardigheid voor professionals en het kunnen reflecteren is mede daarom vaak 
terug te vinden als één van de eindkwalificaties van opleidingen. Tegelijkertijd blijkt 
uit de review van Van Beveren, Roets, Buysse en Rutten (2018) dat niet altijd 
duidelijk is wat de precieze doelstellingen zijn die men met reflectie beoogt te 
bereiken.  
 
Over het algemeen lijken studenten reflecteren niet zo te waarderen: ze leggen niet 
de verbinding met zichzelf en nemen onderwijsactiviteiten die geassocieerd 
worden met reflecteren niet serieus. Reflectie wordt vaak gezien als een verplicht 
nummer en studenten proberen vooral datgene te doen wat ze denken dat 
docenten verwachten (Meijers & Mittendorff, 2017). Wanneer studenten worden 
uitgenodigd te reflecteren hanteren zij vaak een instrumentele redenering (‘wat 
was mijn doel, welke middelen heb ik ingezet en in hoeverre heb ik dat doel 
bereikt?’) (Procee & Visscher-Voerman, 2004). De reflectie krijgt daarbij vooral de 
vorm van een zelfevaluatie die helaas ook nog vaak een negatieve ondertoon heeft 
(‘ik heb mijn doel niet bereikt omdat ik dit en dat niet goed heb gedaan’).  
Bij reflectie gaat het echter niet zozeer om evalueren en beoordelen maar om het 
opdoen van nieuwe gezichtspunten en inzichten die uiteindelijk tot ander of beter 
onderbouwd handelen kunnen leiden. Door middel van reflectieve vragen kan een 
student er bijvoorbeeld achter komen hoe zijn professionele identiteit past bij zijn 
persoon, of in welke mate zijn professionele gereedschapskist is gevuld en wat daar 
nog aan ontbreekt, of hoe een uitgevoerd project bij hem past als persoon of als 
professional (Procee & Visscher-Voerman, 2004).  
 
Reflectie kan worden omschreven als ‘al denkend hetzelfde anders zien’ (Procee & 
Visscher-Voerman, 2004). Door vanuit een andere invalshoek of een ander 
gezichtspunt te kijken naar de eigen ervaringen, kan reflectie bijdragen aan de 
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kennisontwikkeling van de professional 
(in wording) (Procee, 2006). Wanneer je 
als student weet wat je kunt en waar je 
staat ben je ook beter in staat om je 
eigen vervolgstappen in het leer- en 
werkproces richting te geven. Daarmee 
is reflecteren een bouwsteen van het 
leren leren en een belangrijke 21e-
eeuwse vaardigheid.   
 
Alweer een hele tijd geleden verzorgde 
ik met een collega, filosoof Henk 
Procee, het vak systematisch 
reflecteren voor studenten Toegepaste 
Onderwijskunde. Binnen dit vak 
hanteerden we een systematische 
aanpak, gebaseerd op het werk van de 

filosoof Kant, waarbij we studenten begeleidden bij het leren reflecteren en het 
ontdekken van nieuwe gezichtspunten. Daarbij ontwikkelden we de punt-, lijn,- 
driehoeks- en cirkelreflectie (Procee & Visscher-Voerman, 2004; Procee, 2006) en 
nodigden we studenten uit om ook positieve ervaringen als startpunt voor de 
reflectie te nemen. Reflectie definieerden we daarbij in het verlengde van Kant als 
het uitoefenen van het oordeelsvermogen. Het basisuitgangspunt bij al deze 
vormen van reflectie is de keuze voor een extern gezichtspunt en het genereren 
van de juiste vragen daarbij. Sinds vorig jaar laat ik de studenten van de Master 
Educational Leadership ook kennismaken met deze vorm van reflecteren. 
Studenten geven in informele gesprekken en evaluaties aan dat het reflecteren 
vanuit een extern gezichtspunt tot nieuwe inzichten leidt. Op basis daarvan kan de 
student namelijk zijn eigen perspectief nuanceren en verbreden en daardoor weer 
scherper handelen in een volgende situatie. Zoals we al zagen in paragraaf 3.2.1 is 
het van belang, met name in situaties waarin studenten samenwerken binnen 
interdisciplinaire leer- en werksituaties, dat studenten het gezichtspunt van de 
ander, dat wil zeggen de theoretische opvattingen, motivatie en intenties kunnen 
aannemen en begrijpen (Huibers, Luitwieler, Martinot & Meijers (2012). Dit is nodig 
om tot effectief gezamenlijk handelen te kunnen komen (Mouw, 2018). Reflectie is 
hierbij een essentieel hulpmiddel. Het reflecteren op de eigen opvatting of het 
eigen gedrag vanuit het perspectief van de ander leidt tot een scherper en breder 
inzicht in de eigen professionele opvattingen en gedrag. We hebben een onderzoek 
in voorbereiding naar de rol van cognitieve perspectiefwisseling binnen de 
interdisciplinaire context van het Smart Solutions Semester, om meer grip te 
kunnen krijgen op het leerproces dat daarbij plaatsvindt. 
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Reflectie kan zich richten op verschillende niveaus (Dilts, 2003). De student 
ontwikkelt met behulp van reflectie inzicht in zijn handelen, vaardigheden en 
gedrag.  Maar reflectie kan ook nog een laag dieper gaan, gericht op de eigen 
waarden en overtuigingen. Daarbij gaat het om vragen als: waarom handel en denk 
ik zoals ik doe? Met welke bedoeling? Wat is er belangrijk voor mij? Waar krijg ik 
energie van? Wat belemmert mij?  Op het niveau van de professionele identiteit 
gaat het om vragen als ‘wie ben ik?’ (Dilts, 2003). Door middel van reflectieve 
vragen kan een student erachter komen hoe zijn professionele identiteit past bij 
zijn persoon, of in welke mate zijn professionele gereedschapskist is gevuld en wat 
daar eventueel nog aan ontbreekt, of hoe een uitgevoerd project bij hem past als 
persoon of als professional (Procee & Visscher-Voerman, 2004).  
 
Om reflectie als een effectief hulpmiddel in te kunnen zetten in de ontwikkeling 
van de eigen professionele identiteit in het onderwijs is een goede begeleiding 
nodig. Studenten worden vaak binnen verschillende vakken uitgenodigd om te 
reflecteren, maar weten meestal niet goed wat het inhoudt of hoe ze het moeten 
doen. Zeker in het begin van hun opleiding zijn studenten onvoldoende in staat om 
kritisch en adequaat hun eigen handelen te beschouwen (Cornford, 2002). Zonder 
een goede begeleiding bestaat het risico dat de reflectie ongericht is, of tot te 
weinig diepgang komt, waardoor er niet wordt geleerd. Dit leidt tot 
reflectiemoeheid. Hoewel reflecteren binnen het beroepsonderwijs uiteindelijk 
gericht is op het functioneren in het professionele domein, gaat het altijd om de 
persoonlijke verwerking van de student. Daarmee wordt het reflecteren 
persoonlijk, en verloopt het niet voor iedereen gelijk. Dit betekent dus ook dat er 
geen vaste receptuur voor reflecteren te maken is. Het hangt dan af van het 
oordeelsvermogen van de docent of hij of zij goed in kan schatten wat de student 
nodig heeft om tot leren te kunnen komen. Belangrijk in dit proces is dat de docent 
als reflectiepartner samen met de student terugkijkt op de ervaring. Studenten 
geven aan dat de begeleiding van de docent van grote invloed is op de kwaliteit en 
zin van hun reflecteren (Mittendorff, 2014a). Tegelijkertijd spreken studenten uit 
dat ze over het algemeen juist weinig begeleiding ervaren bij het reflecteren. Ze 
missen een duidelijke instructie en goede persoonlijke feedback (Woudt-
Mittendorff, Pullen & Kornet, 2018). Docenten kunnen door het stellen van de 
juiste vragen, het geven van gerichte coaching en goede feedback een belangrijke 
rol spelen bij het reflecteren van de student. Dit werk ik verder uit in het volgende 
hoofdstuk.  

Reflectie gaat niet zozeer om evalueren en beoordelen maar om het opdoen 
van nieuwe gezichtspunten en inzichten die eventueel tot ander of beter 

onderbouwd handelen kunnen leiden. Het hangt vooral af van het 
oordeelsvermogen van docenten of zij goed in kunnen schatten wat 
studenten nodig hebben om middels reflecteren tot leren te komen. 
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3.3. Discussie en conclusie 

Binnen student-georiënteerde onderwijsvormen komen werkveld en opleiding 
nader tot elkaar. Door het werken aan authentieke opdrachten wordt de 
werkpraktijk de opleiding binnen gehaald (of vice versa) en krijgen studenten de 
mogelijkheid de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen van 
de T-shaped professional. Ik zou er daarom voor willen pleiten dat alle opleidingen 
bij het ontwerpen van hun curriculum op mesoniveau meer ruimte creëren voor 
projectgestuurd onderwijs of PBL dan nu het geval is. Maar dat betekent niet 
automatisch dat het curriculum volledig projectgestuurd zou moeten worden. Ik 
wil drie aspecten apart belichten. 
 
Ten eerste zagen we dat studenten die tijdens hun opleiding intensief in aanraking 
komen met vormen van PBL en projectgestuurd onderwijs qua technische kennis 
en professionele aanpak niet onderdoen voor studenten van meer traditioneel 
ingerichte opleidingen (Kolmos & Egelund-Holgaard (2017). Andersom gezegd zou 
je dus ook kunnen constateren dat traditioneel onderwijs net zo goed werkt om 
basiskennis en technieken aan te leren als PBL en projectgestuurd onderwijs. Met 
name binnen het hbo, waar het leren voor het beroep en de daarbij behorende 
basiskennis en vaardigheden centraler staan dan binnen de universitaire 
opleidingen, zou het efficiënter kunnen zijn om specifieke basiskennis op meer 
traditionele wijze aan te bieden. Want het op een goede manier uitvoeren en 
begeleiden van projectonderwijs is nu eenmaal tijdrovend. Een mengvorm waarbij 
in het vierjarige curriculum enerzijds traditionele onderwijsvormen worden ingezet 
ten behoeve van de basiskennis en anderzijds vormen van projectgestuurd 
onderwijs lijkt daarom het meest effectief. In welke vorm en balans dient allereerst 
op opleidingsniveau te worden vastgesteld en kan niet afhankelijk zijn van de 
voorkeuren van een individuele docent op microniveau. 
 
Ten tweede is er ook een reële mogelijkheid dat het werkveld niet altijd even 
toekomstgericht is. Een té sterke oriëntatie op het werkveld van de opleiding zou 
mogelijk negatief kunnen werken op de ontwikkeling van vaardigheden als creatief, 
interdisciplinair en kritisch denken, met name op die plaatsen waar het werkveld 
nog niet zo ver is in zijn denken. Het volledig aanpassen van het curriculum aan het 
werkveld zou daar geen toekomstbestendigheid maar behoudenheid betekenen. 
Op die plekken heb je als opleiding juist een actieve en anticiperende rol nodig om 
de grensoverschrijdende projecten die het werkveld nog niet ziet zitten toch aan te 
bieden. Door gezamenlijk op te trekken kan het werkveld op die manier ook mee-
ontwikkelen. Bovendien zou een opleiding op zoek kunnen gaan naar voorlopers in 
het werkveld waarvoor en waarmee dergelijke projecten wel uitgevoerd zouden 
kunnen worden. 
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Ten derde is het belangrijk te beseffen dat studenten niet van het ene op het 
andere moment weten hoe ze in een projectcontext kunnen werken en leren, ook 
al hebben ze mogelijk in hun vooropleiding of op hun eerdere werkplek al 
samengewerkt. Op school samenwerken aan een practicum en vervolgens 
gezamenlijk een verslag schrijven, is echter iets anders dan projectwerk, waarbij 
allerlei complexe vaardigheden geïntegreerd aan bod komen (Summers & Volet, 
2010). Opleidingen doen er daarom verstandig aan om studenten vanaf het eerste 
jaar onder goede begeleiding vertrouwd te maken met het leren en werken in 
projecten. Geleidelijk aan kan dit dan worden versterkt en uitgebouwd, naar samen 
leren en werken in interdisciplinair verband binnen vormen van projectonderwijs. 
Ten aanzien van het bevorderen van samenwerkend leren lijkt het aannemelijk om 
eerst te beginnen met ‘leren in sociale interactie’, bijvoorbeeld daar waar het 
primair gaat om het zich eigen maken van discipline-eigen concepten. Daarna naar 
‘collectief leren’ binnen de eigen discipline (De Laat & Simons, 2002), en nog later 
naar ‘collectief interdisciplinair’ leren.   
 
Wanneer we nader inzoomen op een aantal belangrijke leervaardigheden binnen 
deze student-georiënteerde onderwijsvormen, met name samenwerkend leren, 
zelfsturend leren en reflecterend leren, dan zien we dat de ontwikkeling hiervan 
niet automatisch goed gaat. Studenten hebben goede begeleiding nodig om deze 
vaardigheden ten volle te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt van docenten dat ze 
enerzijds in staat zijn om op opleidingsniveau een serie vakken en projecten te 
ontwerpen die het leren van studenten optimaal ondersteunt (bijvoorbeeld van 
simpel naar complex) en dat zij anderzijds op microniveau, tijdens de 
onderwijsuitvoering, het leren van de student adequaat weten te ondersteunen. 
Dit vraagt om specifieke vaardigheden, die centraal staan in het volgende 
hoofdstuk.  
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4. De rol van de docent binnen student-georiënteerde 
onderwijsvormen 

Toekomstbestendig onderwijs bevat student-georiënteerde onderwijsvormen, 
waarbij niet zozeer de instructie van de docent centraal staat, maar waarin acties 
vooral zijn gericht op het ondersteunen van het leerproces van studenten (Barr & 
Tagg, 1995; Assen, 2018). Vormen als PBL of projectgestuurd onderwijs bieden een 
rijke context voor leren, waarbinnen studenten goed worden voorbereid op het 
werkveld omdat ze daarbinnen kunnen werken aan de kennis, vaardigheden en 
attitude die hen tot T-shaped professional maken. Wanneer we inzoomen op een 
aantal van de vaardigheden waarover de T-shaped professional moet beschikken, 
dan zien we dat er in het onderwijs nog wel eens wat misgaat. Studenten worden 
te sterk gestuurd, of juist te veel losgelaten, of zien het nut niet in van de dingen 
die ze moeten doen. In effectief onderwijs is er een goede balans tussen 
docentsturing en studentgereguleerd leren. Dat kan door enerzijds zorgvuldig de 
activiteiten en interacties van studenten op hoofdlijnen voor te structureren en 
anderzijds voldoende vrijheid te bieden aan studenten om hun eigen ideeën te 
ontwikkelen en eigen ervaringen op te doen (Schneider & Preckel, 2017). Hier 
hebben studenten de juiste begeleiding en ondersteuning nodig om binnen die 
ervaringen hun kennis, vaardigheden en attitude ten volle te kunnen ontwikkelen. 
Dit vraagt van docenten dat ze enerzijds in staat zijn om curricula te ontwerpen met 
een optimale ondersteuning van het leren van studenten, bijvoorbeeld door een 
opbouw van simpele naar meer complexe opdrachten, en door een opbouw van 
leren in sociale interactie naar collectief leren. Anderzijds vraagt het van docenten 
specifiek gedrag op microniveau, bij het ontwerpen van hun lessen en tijdens de 
begeleiding van de individuele student of het studententeam.  
De rol van docenten op deze beide niveaus wordt nader belicht in dit hoofdstuk.  

4.1. Docent als ontwerper van onderwijsvormen op meso- en microniveau 

McKenney (2017) benoemt in haar inaugurele rede het onderwijskundig 
ontwerpen als een van de kerntaken van docenten, naast lesuitvoering en reflectie. 
Wanneer docenten een vak gaan geven, is de eerste vraag: hoe gaat mijn vak eruit 
zien. Een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van het vak is het consistent 
op elkaar aan laten sluiten van de verschillende onderdelen, oftewel constructive 
alignment (Biggs & Tang, 2011). Het ontwerpen van een vak vraagt van de docent 
dat hij over verschillende elementen van het curriculum in samenhang kan 
nadenken. Om dit zichtbaar te maken, maak ik gebruik van het curriculaire 
spinnenweb van Van den Akker (2003), een van mijn leermeesters binnen de 
Twentse school van de onderwijskunde. Het spinnenweb is weergegeven in Error! 
Reference source not found.. In het afgelopen jaar bij Saxion heb ik al meerdere 
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malen ervaren hoe waardevol dit spinnenweb is en hoeveel houvast het docenten 
kan bieden bij het analyseren of ontwerpen van hun onderwijs. Het spinnenweb 
laat tien curriculumonderdelen zien, met een kernvraag. De visie of rationale staat 
bij het curriculum centraal. Elk curriculumonderdeel kan vanuit een kernvraag 
benaderd worden. Wanneer het curriculum goed is doordacht, zijn alle onderdelen 
in samenhang, vanuit de visie/rationale, uitgewerkt. Het spinnenweb maakt ook 
direct duidelijk hoe belangrijk het is om de verschillende onderdelen in samenhang 
uit te werken, als je te hard aan een draad trekt, knapt het web en gaat de 
consistentie verloren. De kernvragen kunnen op alle curriculumniveaus, van nano 
naar supra, worden gesteld en beantwoord.  
 
De volgende 10 kernvragen staan centraal:   Figuur 1: Curriculaire spinnenweb 
     (Van den Akker, 2003). 

1. Waartoe leren zijn? (visie en rationale) 
2. Waarheen leren zij?  (leerdoelen)   
3. Wat leren zij? 

(leerinhoud) 
4. Hoe leren zij? 

(leeractiviteiten) 
5. Wat is de rol van de 

docent bij het leren? 
(docentrollen)  

6. Waarmee leren zij? 
(bronnen en materialen) 

7. Met wie leren zij? 
(groeperingsvormen) 

8. Waar leren zij? 
(leeromgeving) 

9. Wanneer leren zij? (tijd) 
10. Hoe wordt het leren 

getoetst? Toetsing) 
 
Onderzoek laat zien dat docenten doorgaans niet beschikken over voldoende 
kennis en vaardigheden om curricula te ontwikkelen voor de eigen 
onderwijscontext (Huizinga, 2014).	 Dat komt omdat ontwerpen een complexe 
competentie is, waarvoor specifieke expertise nodig is. Dit betreft vakinhoudelijke 
kennis, kennis van de vakdidactiek -dat wil zeggen welke strategieën het leerproces 
kunnen bevorderen, en curriculumontwerpexpertise -dat wil zeggen de kennis en 
vaardigheden die nodig zijn voor curriculumontwikkeling en om ontwerp-
uitdagingen aan te kunnen (Huizinga, 2014). Dit laatste heeft onder andere 
betrekking op het in samenhang uitwerken van de verschillende onderdelen van 
het spinnenweb, langs verschillende ontwerpstappen: formuleren van een 
probleemstelling, genereren van ideeën en alternatieven, uitwerken (ontwerpen) 
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van de ideeën tot concrete materialen, formatieve en summatieve evaluatie, 
implementatiemanagement (Huizinga, Handelzalts, Nieveen & Voogt, 2014). De 
ontwikkeling van deze competenties staat centraal in de Masteropleiding Leren & 
Innoveren, waar leden van het lectoraat een grote inbreng hebben.  

Het komen tot goed onderwijs vraagt om een grondige doordenking van en 
consistentie tussen alle verschillende onderdelen van een curriculum. 

Bij het ontwerpen van een curriculum op mesoniveau neemt de complexiteit van 
het ontwerpen alleen maar toe, vergeleken met het ontwerpen van een 
afzonderlijk vak of les op microniveau. Ook specifiek het ontwerpen van onderwijs 
met student-georiënteerde onderwijsvormen beïnvloedt de complexiteit van de 
ontwerptaak. Het vereist het kunnen ontwerpen van onderwijs met authentieke 
situaties, waarbinnen complex leren mogelijk is en waarbinnen integratie 
plaatsvindt van kennis, vaardigheden en attitude. Omdat het authentieke taken 
betreft, waar niet op voorhand vaststaat wat de oplossing gaat zijn, is het niet altijd 
duidelijk te specificeren welke inhouden centraal zullen staan in de betreffende 
opdracht. Het betekent het zodanig vormgeven van opdrachten dat ze enerzijds 
voldoende vrijheid bieden voor studenten, anderzijds voldoende ankerpunten 
hebben om studenten hun leerdoelen te laten behalen. Het betekent dat docenten 
moeten nadenken over de ondersteuning, die afneemt naarmate de studenten 
meer zelfregulerend te werk kunnen gaan. Het betekent ook nadenken over de 
wijze waarop samenwerkend en collectief leren vorm kan krijgen en hoe 
reflecteren geïntegreerd kan worden in de opdracht. Het vraagt dus om 
voortdurend inschatten wat studenten nodig hebben -gegeven hun stadium van 
ontwikkeling- om verder te komen in het leerproces en de benodigde kennis, 
vaardigheden en attitude te ontwikkelen. Het behelst nadenken over andere, meer 
geïntegreerde manieren van toetsing, afgeleid van arbeidstaken.  
 
Daarnaast neemt de complexiteit van de ontwerptaak toe naarmate er meer 
mensen betrokken zijn bij het ontwerptraject. Authentieke leertaken zijn vaak 
grotere opdrachten waarbinnen verschillende kennisdomeinen samenkomen. Dit 
houdt ook in dat er vaak wordt samengewerkt met meerdere betrokkenen in het 
ontwerpen en uitvoeren van het onderwijs. Dit kunnen mededocenten zijn, binnen 
én buiten de eigen discipline, maar ook mensen uit het werkveld of studenten. Het 
vraagt van docenten dat ze in staat om hun eigen ‘boundaries’ te overschrijden en 
dit draagt bij aan de complexiteit van het ontwerpproces. Naarmate het ontwerpen 
het microniveau ontstijgt en zich op mesoniveau afspeelt, hetgeen het geval is bij 
grootschalige curriculuminnovaties, neemt het aantal personen, en daarmee de 
complexiteit toe. Bovenstaande vragen uit het curriculaire spinnenweb dienen dan 
beantwoord te worden op opleidingsniveau.  
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Een andere factor die bijdraagt aan de complexiteit van het ontwerpen is de mate 
waarin er nieuw materiaal moet worden ontwikkeld. Soms kan er gebruik gemaakt 
worden van bestaand onderwijs en bestaande materialen, maar vaak wordt er 
nieuw onderwijs ontwikkeld, waardoor er maar een beperkt beroep kan worden 
gedaan op bestaande materialen. En hoewel er uit onderzoek doorlopend 
informatie beschikbaar komt over wat wel en niet werkt, zijn er ook nog steeds veel 
onbeantwoorde vragen, hetgeen betekent dat het onderwijs via cycli van ontwerp- 
evaluatie – herontwerp tot stand komt. Ook dit stelt hoge eisen aan de 
ontwerpvaardigheden van docenten.  
 
Bovenstaande laat zien dat ontwerpprojecten behoorlijk complex van aard kunnen 
zijn (zie ook Nieveen, Van der Hoeven, Ten Voorde, Koopmans en Van Lanschot 
(2013). Nieveen et al beargumenteren daarom ook niet voor niets dat het er toe 
doet dat er vanuit de instelling voldoende tijd beschikbaar wordt besteld of 
begeleiding bij het ontwerpen wordt geboden.  
 
Naarmate docenten meer gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan 
curriculumontwerp, op zowel meso- of microniveau, van student-georiënteerde 
onderwijvormen, ontstaat er ook meer behoefte aan de ontwikkeling van de 
ontwerpexpertise van docenten. In paragraaf 5.2 ga ik nader in op vormen voor 
docentontwikkeling.  

Docenten beschikken doorgaans over onvoldoende kennis en vaardigheden 
om curricula te ontwikkelen voor de eigen onderwijscontext, terwijl dat wel 
steeds vaker van ze gevraagd wordt. Er is ruimte voor ontwikkeling van de 

ontwerpexpertise, op het domein van het ontwerpen, vakdidactiek en het in 
samenhang ontwikkelen van curriculumonderdelen. 

4.2. Docent als coach van het leerproces van studenten op microniveau 

Het curriculum kan goed in elkaar zitten, maar waar het op aankomt is de kwaliteit 
van de leerprocessen binnen dat curriculum en of studenten daar op een goede 
manier in worden ondersteund en gefaciliteerd. De rol van de docent is daarbij 
cruciaal. Docenten kunnen bevorderend werken, maar kunnen ook een negatieve 
invloed hebben op het leren van de student. Dolmans (2012, p.21) verwoordt het 
als volgt: “Een mogelijke oorzaak van motivationele problemen van een individuele 
lerende die zich onvoldoende voorbereidt, is dat de sturing die de docent biedt in 
de onderwijsgroep niet aansluit bij de mate waarin de lerende zelf zijn leren kan 
sturen. Dit kan zich voordoen als de docent te sturend de groep leidt en een 
minilezing geeft of juist te weinig sturing biedt. In situaties waarin het 
sturingsgedrag van de docent niet is afgestemd op de begeleidingsbehoefte van de  
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student kan er zelfs sprake zijn van destructive friction (Vermunt & Verloop, 1999). 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer studenten niet goed in staat zijn om zelf hun 
leerproces te sturen, en dan een docent tegenkomen die weinig sturing geeft. 
Omgekeerd, wanneer studenten goed in staat zijn om hun leerproces vorm te 
geven en dan een docent tegenkomen die sterk sturend is, is dit ook niet 
productief. Zo vonden Ee, Moore en Atputhasamy (2003) een negatieve invloed 
van een sterk sturende docent op de motivatie van excellente studenten waarbij 
de zelfregulerende vaardigheden al geautomatiseerd zijn.  
 
Het komt er dus nogal op aan wat de docent doet of laat binnen student-
georiënteerde onderwijsvormen. Een veel gehoorde zorg van docenten bij de 
ontwikkeling van student-georiënteerd onderwijs is ‘dat hun rol en expertkennis 
blijkbaar niet meer relevant is’. Het niet meer vanzelfsprekend inzetten van een 
hoorcollege om hun expertise over te brengen, maar studenten zelf laten 
verkennen en op zoek laten gaan naar informatie, kan hen het gevoel geven dat ze 
als docent op een zijspoor worden geplaatst. Maar in dergelijke nieuwe 
onderwijsvormen, gericht op het leerproces van de student is de expertise van de 
docent juist belangrijker dan ooit (Assen, Meijers, Otting & Poell, 2016; Van de 
Grave, Dolmans & Van der Vleuten, 1999; Ketelaar, Beijaard, Den Brok & Boshuizen, 
2013; Lohuis, Huizinga, ‘t Mannetje & Visscher-Voerman, 2018); Vrieling, 2015; 
Weerheijm & Miltenburg, 2017), zeker wanneer de opdracht uit zichzelf minder 
sturende kenmerken heeft (Dolmans, Gijselaers, Moust, De Grave, Wolfhagen & 
Van der Vleuten, 2002; Moust, 2001).  

De kennis van de docent blijft onverminderd belangrijk binnen student-
georiënteerde onderwijsvormen. Tegelijkertijd veronderstellen deze 

onderwijsvormen een breder repertoire van de docent dan bij docent-
georiënteerd onderwijs 

Tegelijkertijd weten we ook uit onderzoek dat docenten zich vooral beperken tot 
docent-gestuurd gedrag, zelfs wanneer ze voorstander zijn van student-
georiënteerd onderwijs (Assen, 2018; Gaebel & Zhang, 2018). Docenten vinden het 
blijkbaar lastig om het leren van studenten goed te ondersteunen of denken 
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mogelijk te snel dat ze al student-georiënteerd werken. En dat is ook te begrijpen, 
omdat het een beroep doet op een breder repertoire van vaardigheden dan bij 
docent-gestuurd onderwijs. Een inhoudelijk verhaal zodanig structureren dat het 
logisch en consistent van opbouw is en ook voor niet-experts te begrijpen, doet een 
beroep op de kennis van het vakgebied en de analytische vaardigheden van 
docenten. Maar het zich daarnaast verdiepen in de ‘state-of-mind’ van de student, 
uitzoeken wat hij al weet en wat nog niet, en hem met gerichte vragen een stap 
verder helpen is veel moeilijker. Het vereist kennis van vakdidactische principes, 
begrijpen waar misconcepties kunnen ontstaan, en kennis van de wijze waarop 
studenten geholpen kunnen worden om adequate theorieën op te bouwen (Moust, 
2001). De docentstrategie moet meer gericht zijn op het ondersteunen van de 
studenten bij de ontwikkeling van de zelfregulerende vaardigheden en het 
reflecteren. Daarnaast hebben docenten een rol bij het zichtbaar maken van het 
belang van collectief leren, en het ondersteunen van het collectieve leerproces 
(Bravo, Catalán & Pina, 2018; Veerman, 2000; Woudt-Mittendorff, Van Harmelen 
& Visscher-Voerman, geaccepteerd).  

Student-georiënteerde onderwijsvormen doen een beroep op meer 
vaardigheden van docenten dan docent-gestuurde onderwijsvormen. 

Student-georiënteerde onderwijsvormen doen dus een groter beroep op meer 
vaardigheden van docenten dan de docent-gestuurde onderwijsvormen. De rol die 
hier van docenten gevraagd wordt is niet gericht op de overdracht van kennis, maar 
op het ondersteunen, begeleiden, voorzien van feedback, en het beoordelen van 
de student in het individuele leertraject (Barr & Tagg, 1995; Dochy & Segers, 2018; 
Patchen en Crawford, 2011 Woudt-Mittendorff, van Harmelen & Visscher-
Voerman, geaccepteerd). Een mooie typering komt van King (1993) die aangeeft 
dat de rol van de docent verschuift van ‘sage on the stage’ naar ‘guide on the side’. 
Meer recent wordt gesproken over de docent in de rol als coach.  
Van docenten in de rol als coach, gericht op het leerproces van studenten, worden 
verschillende dingen verwacht: enerzijds het creëren van een veilige leeromgeving 
en anderzijds het toepassen van coachingsactiviteiten gericht op het leerproces. 
Deze valt uiteen in drie overkoepelende categorieën van coachingsactiviteiten, te 
weten het stellen van vragen, het geven van feedback en het bieden van 
ondersteuning (Ketelaar, Beijaard, Den Brok & Boshuizen, 2013).  

De rol die van docenten gevraagd wordt, is die van een coach, gericht op 
het leerproces van de individuele student. Van docenten wordt verwacht dat 
ze een veilige leeromgeving creëren, goede vragen stellen, feedback geven 

en ondersteuning bieden.  



 42 

4.2.1. Het creëren van een veilige leeromgeving 
In paragraaf 2.3.4 schetste ik al hoe belangrijk sociale relatie is voor de motivatie 
van de studenten en welke rol de docent daarbij speelt. In een bekend citaat van 
Hargreaves wordt de relatie gelegd tussen de docent en het welbevinden van 
studenten: “The quality and morale of teachers is absolutely central to the well 
being of students and their learning.” Docenten hebben een cruciale rol bij het 
creëren van een sfeer waarbij studenten zich comfortabel en veilig voelen om 
vragen te beantwoorden, hun beelden met elkaar te delen, met elkaar in discussie 
te gaan, fouten te maken en deze te herstellen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de 
kwaliteit van het leren (Schneider & Preckel, 2017).  
 
Welke eigenschappen van docenten dragen bij aan het creëren van een veilige 
leeromgeving? Rohaan, Koopman en Beijaard (2013) noemen op basis van hun 
onderzoek onder vier schoolleiders en 63 docenten docentkenmerken 
(‘disposities’) als vriendelijk, warm, echte zorg in de relatie met studenten, 
toegewijd, passievol, enthousiast, integer, eerlijk, consistent, onpartijdig, 
zorgzaam, medelevend en sympathiek. Daar waar dit onderzoek was gericht op 
docenten in het primair en voortgezet onderwijs, zien we iets soortgelijks in ons 
eigen onderzoek binnen het hoger onderwijs (Lohuis, Huizinga, ‘t Mannetje & 
Visscher-Voerman, 2018). Studenten geven aan dat ze zich gemotiveerd voelen om 
te werken vanwege een enthousiaste en passievolle docent, die niet alleen kennis 
van de discipline en het werkveld heeft, maar ook belangstelling toont, de 
studenten kent, beschikbaar is voor vragen tussendoor, altijd op mails reageert, 
etc. Studenten durven zich bij hen kwetsbaar op te stellen. Ook andere studies 
laten zien dat effectieve docenten een empathische houding hebben richting hun 
studenten, gericht op het aanmoedigen en motiveren van studenten (Van de 
Grave, Dolmans & Van der Vleuten, 1999; Flaherty, 1999; Mittendorff, Van der 
Donk & Gellevij, 2012). Een recente studie van Raza en Irfan (2018) onder 
studenten in het hoger onderwijs laat zien dat studenten weliswaar veel waarde 
hechten aan de mate waarin docenten aandacht hebben voor de ontwikkeling van 
de student (competentie), maar dat ze nóg meer waarde hechten aan de 
persoonlijkheid van de docent. Ook Van Hooijdonk (2018), die een schets geeft van 
alle nieuwe technologieën die scholen binnenkomen hetgeen de lessituatie zal 
veranderen, schetst dat de belangrijke ‘soft skills voor het leraarschap’, namelijk 
compassie, inspiratie, mentoring, nooit geautomiseerd zullen worden. Het is dus 
belangrijk te beseffen dat de persoonlijke kenmerken van de docent een essentiële, 
mogelijk zelfs een voorwaardelijke rol spelen bij het creëren van een pedagogisch 
veilige en uitdagende leeromgeving voor studenten. 
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4.2.2. Het stellen van vragen 
Het stellen van goede vragen is een essentiële vaardigheid voor docenten in de rol 
van coach. Vragen kunnen gericht zijn op het proces van collectief leren en werken, 
op het stimuleren van de zelfregulerende vaardigheden, en op het bevorderen van 
de reflectie over proces, professie en persoon. Door een vragende benadering kan 
een docent studenten als groep of als individu helpen zicht te krijgen op de mate 
waarin zij bepaalde inhoudelijke concepten reeds beheersen, welke nieuwe doelen 
ze mogelijk moeten stellen en hoe zij tot die kennis kunnen komen. Door deze 
vragende benadering worden de zelfregulerende vaardigheden van de studenten 
aangesproken. In het artikel van Vermunt en Verloop (1999, p. 267-268) zijn mooie, 
concrete voorbeelden te vinden van de soorten vragen die docenten kunnen 
stellen. In plaats van zelf de inhoud of relaties tussen concepten te presenteren en 
uit te leggen, kan een docent studenten vragen naar de verschillen en 
overeenkomsten tussen concepten, naar een samenvatting of naar voorbeelden 
van een bepaald concept. In plaats van zelf de hoofd- en bijzaken aan te duiden, 
kan een docent de studenten vragen wat volgens hen de hoofd- en bijzaken zijn. 
Het tot zich nemen van de basisconcepten kunnen studenten dan voorafgaand aan 
de bijeenkomst doen, bijvoorbeeld door lezen of een pen-cast te bekijken. Door te 
vragen naar toepassingsmogelijkheden in andere contexten helpt de docent de 
student de reikwijdte van zijn kennis te ontdekken, een eerste stap op weg naar 
kennistransfer (Cornford, 2002).  
Coaches kunnen ook vragen stellen die gericht zijn op het projectproces, 
bijvoorbeeld welke stappen studenten willen gaan uitvoeren, of welke prioriteiten 
ze willen stellen. Daarnaast kunnen docenten vragen stellen die expliciet 
betrekking hebben op zelfregulatie, bijvoorbeeld: welke denkstappen heb je 
uitgevoerd om tot dit antwoord te komen; welke denkstappen moet je nog zetten 
om vooruit te komen, en op meer persoonlijk niveau (zie ook Assen, 2018; Woudt, 
van Harmelen & Visscher-Voerman, geaccepteerd). De docent als coach is ook zeer 
belangrijk bij het reflecteren van studenten. In de rol van gesprekspartner kunnen 
ze goede en open vragen stellen, waardoor studenten uitgedaagd worden nieuwe 
perspectieven te hanteren, waardoor ze meer zicht krijgen op hun handelen, en op 
persoonlijke drijfveren en ambities.  

4.2.3. Het geven van feedback 
Feedback is een effectief hulpmiddel om studenten te ondersteunen bij het leren 
(Hattie, 2008). Met name bij de tweede stap in het leerproces, ‘get it right’ is 
feedback essentieel (Jensen, 2000, p.36). Feedback kan een grote impact hebben 
op het leren, maar kan -wanneer het niet goed wordt toegepast-, ook een negatief 
effect hebben op het leren.  

Iedereen weet dat feedback waardevol is. Maar verkeerd toegepaste 
feedback kan een negatief effect hebben op het leren van studenten. 
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Hattie en Timperley (2007) onderscheiden 4 niveaus waarop feedback kan 
plaatsvinden. Allereerst feedback op de taak of het product: het betreft feedback 
op hoe goed een taak is uitgevoerd en wat er eventueel nog verbeterd kan worden 
(correctieve feedback). Studenten kunnen als feedback krijgen om een bepaald 
onderwerp nog explicieter aan bod te laten komen. Docenten gebruiken deze vorm 
van feedback vaak in reguliere klassensituaties. Deze vorm van feedback is 
behulpzaam bij de tweede stap in het leerproces (‘get it right’, Jensen, 2000, p.36). 
Het volgende niveau is dat van het leer/werkproces om tot een taak te komen. 
Feedback kan dan bijvoorbeeld gericht zijn op het aanscherpen van het 
redeneerproces in een verslag. Feedback op dit niveau leidt eerder tot deep 
learning dan feedback op taakniveau.  
Het derde niveau is dat van de zelfregulatie. Hier gaat het vooral om de mate 
waarin de student zijn werk- en denkwijze gericht kan sturen en monitoren, met 
het oog op de te behalen leerdoelen. Feedback op de kwaliteit van de leerstrategie 
leidt tot beter leren van de student (Vermunt & Verloop, 1999). De feedback kan 
de student uitnodigen om na te gaan in hoeverre hij bepaalde concepten 
voldoende heeft meegenomen in de uitwerking van een product. Op die manier 
moet de student eerst zelf een inschatting maken, en vervolgens nadenken over 
hoe dat te verbeteren. Ook Cornford (2010) ziet feedback als een krachtig middel 
bij het ontwikkelen van leerstrategieën en zelfregulering. Reflectie door de student 
is een belangrijke stap in dit proces om meer over zichzelf te leren, maar reflectie 
alleen is niet voldoende, omdat met name vroeg in het leerproces 
zelfbeoordelingen niet altijd even adequaat zijn (Cornford, 2010). Meer objectieve 
bronnen van feedback zijn dan nodig.  
Het laatste niveau is dat van de persoon zelf. Deze feedback zegt iets over de 
persoonlijke kwaliteiten van een persoon, bijvoorbeeld dat hij een harde werker is.  
 
Hattie en Timperley (2007) concluderen dat feedback die verloopt van de taak naar 
het proces naar zelfregulering het meest effectief is. Feedback gericht op de 
persoon is over het algemeen het minst effectief, omdat het niet over de inhoud 
gaat, en zich zelden vertaalt in meer commitment voor het leren of in een 
aangepaste strategie. Persoonsgerichte feedback kan alleen waardevol zijn 
wanneer er een inhoud wordt gegeven. Bv. ‘Je bent een kei omdat je informatie 
over het onderwerp hebt opgezocht en dit op een weldoordachte manier hebt 
toegepast in het product’.  
 
Voor het leerproces is het waardevol wanneer studenten toegang hebben tot 
meerdere bronnen (Jensen, 2000) waar ze hun kennis aan kunnen spiegelen. De 
docent kan als expert goede en directe feedback geven. Maar feedback kan ook 
indirecter zijn, bijvoorbeeld in de vorm van het bekijken van een video of 
referentiemateriaal, het houden van een groepsdiscussies. Hoe meer bronnen, hoe 
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meer en accurater studenten leren en hoe dieper hun intrinsieke motivatie wordt 
(Jensen, 2000). Nicol, Thomson en Breslin (2014) stellen dat het een waardevolle 
strategie is om studenten zelf feedback te laten geven op het werk van hun 
medestudenten. Dit zorgt ervoor dat ze nadenken over de criteria die ze hanteren 
om iets te beoordelen en daardoor leren ze tegelijkertijd over de kwaliteit van hun 
eigen werk. Het geven van feedback helpt studenten om controle te krijgen over 
feedbackprocessen, waardoor op den duur de behoefte aan externe feedback op 
hun eigen werk afneemt. Op deze wijze vergroot het de zelfregulerende 
vaardigheden. Dit veronderstelt wel dat de docent het proces van het geven van 
feedback goed ondersteunt (zie volgende paragraaf).  

Het geven van feedback aan mede-studenten kan een waardevolle bijdrage 
leveren aan het eigen leren, mits docenten dit proces goed ondersteunen en 

studenten leren hoe ze dat op een goede manier kunnen doen.  

Hatties benadering van feedback lijkt vooral samen te gaan met de aanwezigheid 
van externe normen op taak- of procesniveau. Wanneer doelen en te leren 
concepten of vaardigheden helder zijn, kan de feedback daaraan gerelateerd 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van een rubric. Maar hoe werkt dat bij situaties 
waar die helderheid op taak- of procesniveau ontbreekt en waar een en ander 
afhankelijk is van waar de studenten zich op willen focussen? Waar geen uniforme 
normen zijn die voor iedereen gelden, maar individuele normen, afgestemd op het 
individuele traject van de student.  
Ook in die situaties kan een docent nog steeds feedback geven, zolang studenten 
hun eigen leervraag of doelen goed hebben gespecificeerd. Daarnaast kan de 
docent studenten helpen hun leervraag of doelen aan te scherpen, in de vorm van 
feedforward (Luken, 2008). Binnen mijn vak Persoonlijk Leiderschap binnen de 
Masteropleiding Educational Leadership reflecteren studenten op hun 
leiderschapskwaliteiten in een door hen geselecteerde context. Ik geef feedback 
vanuit een waarderende insteek; ik stel vragen naar aanleiding van de door hen 
gekozen reflectieaanpak, over de wijze waarop ze hun bronnen inzetten, ik bied 
waar mogelijk inhoudelijke suggesties voor versterking van de reflectie, maar laat 
de uiteindelijke keuze voor vervolgstappen bij de student. De feedback is allereerst 
gericht op (de ontwikkeling van) de regulerende vaardigheden. Daarnaast vraag en 
verwijs ik door middel van feedforward bij de uitkomsten van hun reflecties steeds 
expliciet naar een koppeling met hun persoonlijke leerdoelen. Het mooie is dat de 
studenten die vorm van feedback en feedforward uiteindelijk als zeer positief en 
behulpzaam ervaren, zelfs degenen die vonden dat de ondersteuning aan het begin 
van het traject voor hen te weinig docentsturing bevatte. Tegelijkertijd vinden ze 
het ook belangrijk om expliciet terug te krijgen hoe de docent aankijkt tegen de 
kwaliteit van hun taak, zowel ten aanzien van de inhoud van de reflectie als ten 
aanzien van het reflecteren zelf. Met andere woorden, ze vragen expliciet om 
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feedback op ‘wat kan ik’ (competentie, Ryan & Deci, 2000). Soortgelijke ervaringen 
vonden Thurlings, Wassink, Bastiaens, Stijnen & Vermeulen (2010) in onderzoek 
naar werkbare feedbackvormen die worden toegepast op de werkvloer van 
professionals (leraren), die al in enigermate zelfsturend zijn. Thurlings et al. (2010) 
concluderen dat vruchtbare feedback vooral vorm krijgt door middel van het stellen 
van open en oplossingsgerichte vragen. Daarnaast blijken verhelderende vragen 
ook effectief, omdat ze diegene die feedback ontvangt stimuleren om zelf de 
doelen te formuleren en daar dan expliciet op terug te komen (Thurlings et al., 
2010). Het is aannemelijk te veronderstellen dat deze strategie in het onderwijs 
leidt tot de versterking van studentgereguleerd leren. Bovendien zou deze 
benadering er ook toe kunnen leiden dat de docent de feedback op taakniveau 
koppelt aan het door de student zelf geformuleerde leerdoel. Deze vorm van 
feedback geven zou dus goed kunnen passen bij studenten bij wie de 
zelfregulerende en zelfsturende vaardigheden al beter ontwikkeld zijn.  

Het stellen van open en oplossingsgerichte vragen is een goede manier om 
studenten feedback te geven op de kwaliteit van hun werk en tegelijkertijd 

hun zelfregulerende vaardigheden aan te spreken. 

4.2.4. Het bieden van ondersteuning 
Voorbeelden van het bieden van gerichte ondersteuning zijn modelling en 
scaffolding. Modelling betekent het laten zien van voorbeeldgedrag (Hmelo-Silver, 
2004; Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007). Docenten kunnen studenten 
bijvoorbeeld voordoen hoe zij leer- en denkstrategieën toepassen in het 
inhoudelijke domein (Vermunt & Verloop, 1999). Wanneer studenten aan een 
project werken, zouden docenten een soortgelijk voorbeeld uit de eigen praktijk 
kunnen benoemen en aangeven welke activiteiten ze in dezelfde fase binnen dat 
project uitgevoerd hebben. Ook door het stellen van de juiste vragen bij bepaalde 
concepten of processen laat de docent voorbeeldgedrag zien. Studenten krijgen op 
die manier voorbeelden van vragen, die zij ook zichtzelf kunnen stellen bij het leren 
en werken. Op die manier draagt het bij aan de ontwikkeling van hun 
zelfregulerende vaardigheden. Docenten kunnen daarnaast hun eigen visie op het 
beroep of hun eigen professionaliteit verwoorden of aan een reflectie 
onderwerpen. Dit helpt studenten om hun eigen professionele identiteit te leren 
kennen en spiegelen. Maar docenten hebben ook een voorbeeldfunctie bij het 
laten zien  hoe men in het beroep op professionele  wijze  met elkaar omgaat.  Het  

Door het stellen van de juiste vragen bij bepaalde concepten of processen, 
laat de docent voorbeeldgedrag zien. Studenten krijgen op die manier 

voorbeelden van vragen, die zij ook zichtzelf kunnen stellen bij het leren en 
werken. Op die manier draagt het bij aan de ontwikkeling van hun 

zelfregulerende vaardigheden. 
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kan dan bijvoorbeeld gaan om het toegeven van eigen fouten, of het zich kwetsbaar 
durven opstellen (Hmelo-Silver, 2004).  
 
Bij scaffolding helpt de docent de studenten om de volgende stap te zetten. Dit sluit 
aan bij Vygotsky’s concept van de zone van de naaste ontwikkeling. Een scaffold is 
een steiger, waardoor de docent een deel van de complexiteit van de leertaak kan 
verminderen. Scaffolding ondersteunt het leren van studenten hoe iets op de juiste 
manier uit te voeren, alsook waarom het op die manier uitgevoerd dient te worden 
(Hmelo-Silver, Golan Duncan & Chinn, 2007).  
 
Er zijn verschillende manieren waarop docenten scaffolding kunnen toepassen. In 
de opstartfase van een project hebben studenten nog vaak moeite de juiste vragen 
te stellen, die leiden tot het begrijpen van de centrale concepten binnen het 
project, en weten ze niet hoe het project te structureren. Docenten kunnen daarom 
zorgen voor ‘cognitieve coaching’, die studenten helpt om de juiste vragen te leren 
stellen, en de bijbehorende activiteiten uit te voeren (Thomas, 2000). Een andere 
vorm is dat docenten studenten al eerder op kleine schaal kennis laten maken met 
de aanpak die van hen bij het grotere project verwacht wordt. Docenten zouden 
ook een paar gestructureerde onderzoeksvragen aan de studenten kunnen 
meegeven. Daarmee bieden zij hulp aan de student, maar laten zij nog steeds het 
studentinitiatief leidend zijn (Thomas, 2000). Wanneer docenten tijdens een 
project, of in de loop van de opleiding, scaffolding steeds meer laten afnemen 
(fading), verschuift het accent van docentgereguleerd student gedrag steeds meer 
richting zelfregulatie door de student (Van der Wal-Maris, Bijaard, Schellings & 
Geldens, 2018). 
De vraag welke scaffolds nodig zijn om vooruit te komen, kan per student 
verschillen. De een kan moeite hebben met het conceptualiseren van begrippen, 
een andere student heeft behoefte aan ondersteuning bij het plannen, en weer een 
ander heeft hulp nodig bij het komen tot collectief leren. Het vereist in ieder geval 
dat docenten zich steeds rekenschap geven van wat iedere individuele student 
nodig heeft. 

4.3. Conclusie 

Van docenten wordt verwacht dat zij zowel op mesoniveau als op microniveau over 
voldoende vaardigheden beschikken om het leren van studenten mogelijk te 
maken. Tegelijkertijd blijkt dat op beide niveaus docenten regelmatig 
handelingsverlegen zijn, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het 
onderwijsontwerp, dan wel uitmondt in docent-georiënteerd onderwijs.  
Binnen student-georiënteerde onderwijsvormen wordt de rol van de docent vaak 
vergeleken met die van een coach. Van docenten wordt verwacht dat zij een veilige 
en motiverende leeromgeving kunnen creëren, waarbinnen studenten zich veilig 
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voelen en waardoor 
een betekenisvol 
contact kan 
plaatsvinden. Ook het 
stellen van open 
vragen is een kritische 
vaardigheid. Deze 
kunnen betrekking 
hebben op 

inhoudelijke 
concepten en de 
kennis van de student, 

op het (collectieve) leerproces, de zelfregulerende vaardigheden, of op de persoon. 
Daarmee volgt het dezelfde vier niveaus die Hattie en Timperley (2007) 
onderscheiden voor het geven van feedback. Het stellen van open vragen is een 
krachtig hulpmiddel bij het bevorderen van de reflectie van studenten op de 
professie, hun handelen, hun persoonsvorming. 
Goede feedback kan positief bijdragen aan het leerproces, maar verkeerd 
toegepaste feedback kan een negatief effect hebben op het leren van studenten. 
Wanneer studenten elkaar feedback geven kan dit hun leren bevorderen, mits 
docenten dit proces goed ondersteunen. Het stellen van open en 
oplossingsgerichte vragen is een goede manier om studenten enerzijds feedback te 
geven op de kwaliteit van hun werk en tegelijkertijd hun zelfregulerende 
vaardigheden aan te spreken.  
Docenten hebben een voorbeeldfunctie, en kunnen studenten laten zien hoe zíj 
dingen aanpakken, bijvoorbeeld bij het toepassen van leer- en denkstrategieën, bij 
het reflecteren op hun eigen professionaliteit, het op professionele wijze met 
elkaar omgaan, of het stellen van goede vragen (modelling). Door het bieden van 
‘scaffolds’, een stap vooruit denken, leren studenten hoe iets op de juiste manier 
uit te voeren, alsook waarom het op die manier uitgevoerd dient te worden.  
 
De ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden zou een expliciet doel van het 
onderwijs moeten zijn (Moos & Ringdal, 2012). Dit vooronderstelt ook dat 
docenten competent zijn in het ondersteunen van studenten bij de ontwikkeling 
van zelfregulatie. Wanneer docenten zelf niet beschikken over zelfregulerende 
vaardigheden of er niet in geloven dat studenten dit kunnen, is het minder 
waarschijnlijk dat zij hun studenten daarbij ondersteunen. Hetzelfde geldt voor 
reflecteren. Om studenten te kunnen helpen reflecteren, dat wil zeggen om dit 
gedrag te kunnen modellen, of scaffolden, of de juiste vragen te stellen, is het 
noodzakelijk dat docenten zelf ook over deze vaardigheid beschikken (zie bv. 
McKenney, 2017). 
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5. Vormgeven aan curriculuminnovatie 

Het realiseren van een duurzame curriculuminnovatie is een proces van lange 
adem, en het lukt niet altijd. Een bekend citaat hierover komt van Hargreaves en 
Fink (2006, p.1): “Change is easy to propose, hard to implement and extraordinarily 
difficult to sustain”. Er zijn vele mogelijke barrières, bijvoorbeeld wanneer 
betrokken docenten onvoldoende doordrongen zijn van de noodzaak van de 
verandering (WER, 2016), wanneer de beoogde verandering onvoldoende aansluit 
bij hun eigen opvattingen over goed onderwijs, wanneer de vernieuwing een 
beroep doet op vaardigheden die nog niet tot hun repertoire behoren (Fullan, 
2014, Stenhouse, 1975), of wanneer er in de cultuur van de schoolorganisatie 
onvoldoende ruimte is voor samenwerken en samen leren (Fullan, 2016). Het 
uiteindelijke doel is niet de innovatie zelf, maar het ondersteunen of versterken van 
het leren van de studenten, om deze goed of beter te equiperen voor de 
toekomstige beroepspraktijk. We zagen al in het vorige hoofdstuk dat de kwaliteit 
van de docent daar direct op van invloed is. Een groot innovatietraject op 
opleidings- of instituutsniveau behoeft daarom vanaf de start aandacht voor de 
professionele ontwikkeling van docenten.  

Een innovatietraject behoeft vanaf de start aandacht voor de professionele 
ontwikkeling van docenten. 

We weten uit onderzoek dat onderwijskundig leiders een cruciale rol hebben bij 
het succesvol en duurzaam implementeren van onderwijsvernieuwing (Brouwer-
Truijen, Rikkerink & Visscher-Voerman, 2018; Graham, 2018; Rikkerink, Verbeeten, 
Simons & Ritzen, 2016). Het gedrag en de kwaliteit van de onderwijskundig leider 
heeft óók invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het leren van de student, 
ook al is dat indirect (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006; Leithwood 
& Seashore Louis, 2012; Imants, 2010; Ten Bruggecate, 2009). Een 
curriculuminnovatie vraagt vaak om veranderingen in de organisatie; in de cultuur, 
bijvoorbeeld ten aanzien van samenwerking, of in de infrastructuur, zoals 
overlegstructuren en communicatiekanalen. Om de curriculumontwikkeling en -
implementatie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk om tegelijkertijd te 
werken aan de professionele ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de 
organisatie. De onderwijskundig leider heeft een belangrijke rol bij beide. Daarom 
wil ik het belang van onderwijskundig leiderschap en het belang van professionele 
ontwikkeling van docenten hierna kort aandacht geven.   

Onderwijskundig leiders hebben een cruciale rol bij het succesvol 
implementeren van onderwijsvernieuwing. Zij hebben -indirect- een grote 

invloed op de kwaliteit van het onderwijs en het leren van de student.  
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5.1. Onderwijskundig leiderschap 

Onderwijskundig leiderschap omvat veel meer dan het managen en controleren 
van onderwijsprocessen. Uit onderzoek, gebaseerd op het toonaangevende 
onderzoek van de Canadese hoogleraar Leithwood blijkt dat succesvol leiderschap 
zich manifesteert in de volgende vier leiderschapspraktijken (Leithwood et al., 
2006; Imants, 2010; Muijs & Harris, 2006; Truijen, Rikkerink & Visscher-Voerman, 
2018): 
- Ontwikkelen, coördineren en concretiseren van de visie, waaronder het 

nadenken over de koers die de school moet varen; stimuleren van het 
formuleren van groepsdoelen; uitdragen van hoge verwachtingen daarbij; 

- Begeleiden en ontwikkelen van docenten, waaronder het voorzien in 
individuele steun en het tonen van belangstelling; versterken van de 
intellectuele ontwikkeling van de docenten; voorleven van waarden en gedrag; 

- Leidinggeven aan het onderwijsprogramma, waaronder het plaatsen van goede 
docenten op de juiste plek, voorzien in ondersteuning van leraren, monitoren 
van het onderwijsleerproces binnen de organisatie, afschermen tegen storende 
invloeden van boven- of buitenaf; 

- Ontwikkelen en (her)inrichten van de organisatie, waaronder het stimuleren 
van een cultuur van samenwerking, herstructurering, herculturering, 
ontwikkelen van productieve relaties met ouders en/of de gemeenschap, het 
verbinden van de school met de maatschappij. 

Deze vier leiderschapspraktijken vormen ook de basis onder Masteropleiding 
Educational Leadership. Om tot duurzame onderwijsinnovatie te komen, zijn alle 
leiderschapspraktijken noodzakelijk.  
 
Een kritiekpunt op het onderzoek naar onderwijskundig leiderschap is dat er te veel 
naar één persoon als leider wordt gekeken. Het onderzoek richt zich de laatste 
jaren dan ook steeds meer op gespreid of gedeeld leiderschap. Leiderschap is 
doorgaans namelijk niet beperkt tot één persoon (März, Gaikhorst, Mioch & Geijsel, 
2017). Ook docenten en andere frontrunners kunnen een deel van de 
leiderschapstaken op zich nemen. Op deze manier ontstaat er een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de innovatie. Dit brengt naar verwachting ook een 
verandering met zich mee voor de rol van de formele onderwijskundig leider. Om 
meer grip te krijgen op deze thematiek en de bijbehorende organisatiestructuur 
beogen we een onderzoek uit te voeren, in samenwerking met de Universiteit 
Twente, gericht op het leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair bèta-
onderwijs (Visscher-Voerman et al, 2018).  
 
Een duurzame onderwijsinnovatie hangt samen met een goed onderbouwde visie 
en de doorvertaling daarvan naar concrete handelingspraktijken voor docenten 
(Hargreaves & Shirley, 2009; Leithwood et al., 2006; Muijs & Harris, 2006). Het is 
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cruciaal dat de onderwijs-
kundig leider dit proces van 
visievorming goed   coördi-
neert en aanstuurt, met 
name in situaties waar de 
eindverantwoordelijkheid 
voor de vernieuwing gedeeld 
is, en waar sprake is van 
teacher leadership (Muijs & 
Harris, 2006). Wanneer 
leiderschap gedeeld is, 
bestaat er een risico dat 
medewerkers in verschil-
lende richtingen bewegen, 
waarbij strategieën en 
initiatieven kunnen ontstaan 
zonder interne coherentie. Het is daarom cruciaal om te werken aan een cultuur, 
waarbinnen gezamenlijk geleerd en gewerkt kan worden aan een gedeelde visie 
(Gaebel & Zhang, 2018; Rikkerink, Verbeeten, Ritzen & Simon, 2016). Dit is ook een 
aandachtspunt voor Saxion. In 2016 onderzochten collega’s Elsjan, Knol-Urbach en 
Gellevij welke bewuste en onbewuste leiderschapspraktijken er binnen Saxion 
worden ingezet door teamleiders. Een van de conclusies was dat er aandacht is 
voor sturing op alle vier leiderschapspraktijken. Zij concludeerden echter ook dat 
er op afstand de minste aandacht lijkt te zijn voor het ontwikkelen van een visie en 
aangeven van richting. Mede daarom is het goed dat het CvB opdracht heeft 
gegeven te komen tot een gemeenschappelijke visie en Saxion nu op weg is naar 
één Saxion Onderwijs Model. Academiedirecteuren en teamleiders hebben hier 
een belangrijke verantwoordelijkheid.  

5.2. Docentontwikkeling 

Curriculuminnovatie hangt af van wat docenten denken en doen (Fullan, 2016; 
Korthagen, 2012). In het vorige hoofdstuk zagen we al dat docenten regelmatig 
handelingsverlegen zijn bij het vormgeven aan curriculuminnovatie. Op meso-
niveau is er ruimte voor ontwikkeling van de ontwerpexpertise (algemene 
ontwerpexpertise, vakdidactiek en het in samenhang kunnen ontwikkelen van 
curriculumonderdelen). Nieveen, Van der Hoeven, Ten Voorde, Koopmans en Van 
Lanschot (2013) pleiten daarom voor een professionaliseringsaanbod, geënt op de 
complexiteit van de ontwerptaak. Op microniveau zien we dat gedrag van docenten 
lang niet altijd consistent is met hun onderwijskundige opvattingen en dat veel 
docenten ook binnen student-georiënteerde onderwijsvormen nog veel 
docentgestuurd gedrag laten zien (Assen, 2018). Ook Moos en Ringdal (2012) 
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concluderen dat er met name in het hoger onderwijs maar weinig voorbeelden te 
vinden zijn van docenten die zelfregulerende vaardigheden van studenten 
ondersteunen. Dit werd bevestigd in ons eigen onderzoek (Lohuis, Huizinga, 
Mannetje & Visscher-Voerman, 2018). 

Docenten zijn in hun gedrag niet altijd consistent met hun opvattingen. 
Docenten weten vaak nog té weinig daadwerkelijk vorm te geven aan 

student-georiënteerd onderwijs, zelfs wanneer ze er wel positief tegenover 
staan. 

Wil je tot duurzame onderwijsinnovatie komen, dan zou curriculumontwikkeling 
hand in hand moeten gaan met docentontwikkeling (Hargreaves & Shirley, 2009; 
Schneider & Preckel, 2017). Er zijn vele manieren waarop er aan 
docentontwikkeling gewerkt kan worden (Desimone, 2009; Garet, Porter, 
Desimone, Birman & Yoon, 2001; Loucks-Horsley, Hewson, Love & Stilles (1998). 
Garet et al. (2001) vonden dat effectieve interventies voor docentontwikkeling 
doorgaans een langere doorlooptijd en meer contacturen hebben dan minder 
effectieve interventies. Ook wanneer ze hands-on ervaringen bevatten en 
aansluiten bij de dagelijkse lespraktijk van docenten leidt dit tot beter leren van 
docenten. Hetzelfde geldt voor samenwerkend leren (Desimone, 2009). 
 
Interventies voor docentontwikkeling zijn vaak gericht op de ontwikkeling van de 
individuele docent (Gast, Schildkamp & Van der Veen, 2017). Veel van de huidige 
vernieuwingstrajecten doen echter een beroep op docenten als team, bij de 
ontwikkeling of de uitvoering. Docenten werken daardoor al samen, hetgeen een 
context biedt voor samenwerkend leren. Bovendien biedt het de mogelijkheid om 
professionaliseringsinterventies te koppelen aan andere vernieuwingsactiviteiten, 
waardoor het effect versterkt wordt (Garet et al., 2001). De reviewstudie van 
Schneider en Preckel (2017) laat zien dat met name in de sociale interactie tussen 
docenten leren plaatsvindt. Er worden daarom steeds meer interventies ingezet die 
gericht zijn op het samenwerken en leren in teams door docenten. Op team 
gerichte professionaliseringsinterventies kunnen verschillende vormen aannemen. 
Zo ontstaan er binnen het hoger onderwijs leerlabs voor docenten. Het teaching 
and learning lab binnen de Universiteit Utrecht is er bijvoorbeeld op gericht om 
nieuwe onderwijsvormen uit te proberen, welke niet gebonden zijn door de 
beperkingen van standaard klaslokalen. Deze vormen van leren zijn primair gericht 
op leren met betrekking tot de onderwijsuitvoering.  
 
Wat zijn de leereffecten van dergelijke op teamgerichte interventies voor 
docentontwikkeling? Gast, Schildkamp en Van der Veen (2017) vatten deze samen 
in hun review. Allereerst dragen ze bij aan de tevredenheid en het vertrouwen van 
de docent in de vernieuwing en vergroten ze het collegialiteitsgevoel. Docenten 
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leren kritisch te reflecteren op hun lessen, en passen deze soms ook aan naar 
aanleiding van goede voorbeelden. Andere effecten zijn vergrote pedagogische 
kennis en een beter begrip van studenten en hoe zij ondersteund kunnen worden. 
Bovendien draagt het bij aan de ontwikkeling van hun identiteit als docent (Gast, 
Schildkamp en Van der Veen, 2017). 
 
Grootschalige vernieuwingen beperken zich niet echter alleen tot andere vormen 
van onderwijsuitvoering, maar doen daarnaast ook een groter beroep op de 
curriculumontwerpcompetenties van docenten, zoals reeds beschreven in 
paragraaf 4.1. Een effectieve vorm voor docentprofessionalisering op teamniveau 
zijn de zogenoemde DocentOntwikkelTeams (DOTs). Binnen het lectoraat is de 
afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met DOTs, binnen de Saxion Partime 
School (zie onder andere Lohuis, Gellevij, Huizinga & ’t Mannetje, 2016; Holterman, 
Huizinga, Lohuis, ’t Mannetje & Gellevij, 2017; ’t Mannetje, Huizinga & Visscher-
Voerman, 2018). Ik wil het werken met DOTS er daarom specifiek uitlichten als 
specifieke vorm voor docentontwikkeling. 

5.2.1. Docentontwikkelteams (DOTs) 
Binnen DOTs verloopt curriculumontwikkeling hand in hand met 
docentontwikkeling (Binkhorst, 2017; Handelzalts, 2009; Huizinga, 2014; Voogt et 
al., 2011). Een DOT is een professionele leergemeenschap (Stoll, Bolam, McMahon, 
Wallace, & Thomas, 2006) waarin docenten samenwerken bij het (her)ontwerpen 
van innovatieve onderwijskundige materialen of curricula. Een DOT voldoet aan de 
voorwaarden van actief én samenwerkend leren voor goede interventies voor 
docentontwikkeling (Desimone, 2009). Onderliggend uitgangspunt is dat door het 
samen ontwerpen binnen een DOT docenten zich al in een vroeg stadium de 
kenmerken van de onderwijsinnovatie eigen kunnen maken, kennis kunnen delen, 
zich gezamenlijk een beeld kunnen vormen van de beoogde uitvoeringspraktijk, en 
ook gezamenlijk oplossingen kunnen bedenken voor de ontwerpuitdagingen die ze 
tegenkomen, waardoor de kans op succes groter wordt (Huizinga, 2014). Op deze 
manier wordt gewerkt aan zowel de ontwerpvaardigheden als uitvoerings-
vaardigheden van docenten. Het feit dat docenten zoveel gezamenlijke tijd 
doorbrengen bij het ontwerpen van de materialen leidt tot een grotere slaagkans 
(Garet, Porter, Desimone, Birman &Yoon, 2001).  
 
De uitkomst van een DOT kan een curriculum op mesoniveau zijn, of materialen op 
microniveau. Doordat docenten hier zelf aan hebben meegewerkt, kan dit het 
gevoel van eigenaarschap voor het ontworpen product vergroten, met daardoor 
een grotere kans op gebruik en toepassing ervan. Daarnaast laat onderzoek zien 
dat DOTS een bijdrage kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van 
docenten, in de vorm van het vergroten van de inhoudelijke kennis op hun 
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vakgebied, de 
vakdidactische vaardig-
heden ter bevordering 
van het leerproces van 
studenten, of de 
curriculumontwerpvaar-
digheden (Binkhorst, 
2017; Huizinga, 2014; 
Lohuis, Gellevij, Huizinga 
’t Mannetje, 2016).  
Uit onderzoek blijkt dat 
een goede begeleiding 
van een DOT bijdraagt 
aan het vergroten van de 
structuur, de focus en de 

kwaliteit in het DOT (Binkhorst, 2017; Huizinga, Handelzalts, Nieveen & Voogt, 
2014; Holterman, Huizinga, Lohuis, ’t Mannetje & Gellevij, 2017; 't Mannetje, 
Huizinga & Visscher-Voerman, 2018). De expertkennis van de DOT-begeleider op 
het gebied van onderwijskundig ontwerpen kan het ontwerpproces op een hoger 
niveau brengen, en daarmee ook de uitkomsten van het DOT (Binkhorst, 2017). 
Tegelijkertijd zullen we ook moeten nagaan op welke andere manieren 
expertkennis binnen de DOTs ingebracht kan worden, aangezien deze vorm van 
ondersteuning kostbaar is.   
 
Binnen de Saxion Parttime School hebben DOTs een interdiscipli-nair karakter. 
Docenten van verschillende inhou-delijke disciplines werken samen aan het 
ontwerpen van onderwijs. Zij worden begeleid door een onderwijskundige vanuit 
het lectoraat, die het proces structureert volgens en daarmee aansluit bij 
aanbevelingen van eerder onderzoek (Binkhorst, 2017; Handelzalts, 2009; 
Huizinga, 2014). Daarnaast werken ze samen met een ICT-specialist, die gericht is 
op de leeromgeving, en een toetsdeskundige. Het zijn hier dus niet alleen docenten 
die gezamenlijk het curriculum ontwikkelen, maar ook anderen, en vanuit 
verschillende disciplines. De term DOT lijkt daarvoor ondertussen wat te beperkt 
en misleidend. Misschien is de tijd rijp om op zoek te gaan naar een nieuwe naam 
voor dergelijke interdisciplinaire onderwijsontwikkelteams.  

5.3. Conclusie 

Een curriculuminnovatie realiseren is geen sinecure. Het doet een groot beroep op 
de ontwerpvaardigheden van docenten op meso- en microniveau en vraagt ander 
gedrag in de onderwijspraktijk. Docenten zijn hiervoor doorgaans niet goed 
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toegerust. Het is daarom belangrijk om de professionele ontwikkeling van 
docenten hand in hand te laten gaan met curriculuminnovatie.  
Daarbij is onderwijskundig leiderschap noodzakelijk. Onderwijskundig leiders 
hebben een voorbeeldfunctie in het voorleven van de visie, zij kunnen stimuleren 
dat docenten zich ontwikkelen en kunnen deze ook ondersteunen met de 
noodzakelijke middelen om dat mogelijk te maken, alsmede de noodzakelijke 
veranderingen in de organisatie realiseren om de slaagkans van de implementatie 
zo groot mogelijk te maken.  
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6. Rol van het lectoraat 

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs heeft al een geschiedenis binnen 
Saxion. Het lectoraat startte op 1 september 2009 met de komst van mijn 
voorganger Mark Gellevij en twee onderzoekers. In de eerste acht jaar heeft Mark 
met het team, dat ondertussen is uitgebreid, een mooi fundament gelegd onder de 
werkwijze. In zijn lectorale rede (2012) heeft hij helder uiteengezet op welke wijze 
het lectoraat een bijdrage wil en kan leveren binnen de thematiek van innovatief 
en effectief onderwijs.  
 
De kern van de werkwijze laat zich samenvatten als a) het starten met een vraag 
vanuit de onderwijspraktijk; b) het onderzoeken en ontwerpen in en met de 

praktijk; c) met als beoogde opbrengsten 
expertisevorming door en met de praktijk; 
en d) het direct beschikbaar maken van 
toepasbare resultaten (Gellevij, 2012). 
Oftewel ‘balanceren tussen beweging 
(ontwerpen) en bewijs (onderzoeken)’. 
Een mooiere aanpak kan ik mij -gegeven 
mijn achtergrond in het onderwijskundig 
ontwerpen en onderzoeken als Toegepast 
Onderwijskundige- niet voorstellen.  

6.1. Onze werkwijze 

Het afgelopen jaar heb ik samen met het huidige team de aanpak op basis van de 
eigen ervaringen en waardering van onze ‘klanten’ herijkt. Dit heeft geleid tot de 
volgende formulering: 
Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs wil het onderwijs helpen komen tot 
succesvolle, innovatieve leerarrangementen, waarbinnen studenten optimaal 
worden toegerust voor de toekomstige beroepspraktijk. Dit doen we door vanuit 
een waarderend perspectief het onderwijs te onderzoeken en te (helpen) 
ontwikkelen, en docenten te ondersteunen: 
- Het starten vanuit de positieve aspecten die reeds aanwezig zijn in de concrete 

onderwijssituatie; 
- Het analyseren en onderbouwen hiervan met behulp van wetenschappelijke 

bronnen; 
- Het vertalen van deze aspecten en van wetenschappelijke bronnen naar 

principes voor (her)ontwerp; 
- Het ondersteunen en begeleiden van docenten bij het vormgeven, uitvoeren 

van dit (her)ontwerp, en waar mogelijk het onderzoeken ervan; 
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- Het analyseren en waarderen van de resultaten, die aanleiding kunnen zijn 
voor herontwerp.  

Daarnaast delen we onze ervaringen binnen en buiten Saxion door middel van 
workshops, presentaties en artikelen. Op deze wijze hopen we docenten die 
werkzaam zijn in het hoger onderwijs inspiratie en concrete handvatten te bieden 
voor hun eigen onderwijs. 
 
Wij werken vraaggestuurd en servicegericht, startend vanuit concrete vragen 
vanuit de praktijk van docenten of academies en met als doel die praktijk te 
(helpen) verbeteren. We doen dat in de vorm van een ontwerpgerichte 
onderzoeksbenadering en vanuit een waarderend perspectief (AI). Daarbij werken 
we zoveel mogelijk samen met de praktijk (co-creatie), waarbij docenten ook in de 
rol van onderzoeker kunnen optreden. 
Het lectoraat IEO bestaat uit een groep enthousiaste onderwijskundige 
onderzoekers. Onze thuisbasis is de Academie Pedagogiek & Onderwijs, maar ons 
doelgebied betreft alle opleidingen van Saxion, en binnen het hoger onderwijs.  

6.2. Onze onderzoeksvragen 

Gegeven onze expertise zijn de thema’s en de daaruit voortvloeiende 
onderzoeksvragen de volgende: 
- Wat zijn kenmerken van innovatieve leerarrangementen? 
Onderzoek kan vanuit een theoretische belangstelling, maar zeker ook vanuit een 
praktische situatie gestart worden. Het gaat daarbij primair om meer student-
georiënteerde en student-gestuurde onderwijsvormen, zoals PBL, projectgestuurd 
onderwijs of hybride leerconfiguraties, zo mogelijk binnen interdisciplinaire 
contexten. Het betreft onderwijsvormen die expliciet zijn gericht op het leren van 
studenten, dus gericht op het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden, met 
specifieke aandacht voor reflectie, zowel binnen het onderwijs als binnen trajecten 
van studieloopbaanbegeleiding. We zijn ons bewust van het samenspel tussen 
enerzijds les- en vakniveau en anderzijds opleidingsniveau. Curriculum-
vraagstukken op opleidingsvniveau dienen uiteindelijk een doorvertaling te krijgen 
naar het les- en vakniveau; anderzijds kunnen microvraagstukken uiteindelijk 
consequenties hebben voor het curriculum op opleidingsniveau. 
- Wat zijn de werkzame principes van deze leerarrangementen?  
We gaan samen met de opleidingen op zoek naar werkzame principes van deze 
leerrarrangementen. Dit doen we door middel van onderzoek rond (gezamenlijk) 
ontwerp en uitvoering. Daarbij ontwikkelen en onderzoeken we alle onderdelen in 
samenhang, volgens het principe van de constructive alignment (Biggs & Tang, 
2011; zie 4.1). Een voor ons behulpzame bron daarbij is het curriculaire spinnenweb 
van Van den Akker (2003), waarin zowel de samenhang, maar ook de 
kwetsbaarheid van verschillende curriculumonderdelen (waaronder rationale, 
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doelen, inhouden, werkvormen, materialen, toetsing) duidelijk wordt. Door een 
expliciete beschrijving van de werkzame principes in de specifieke context maken 
we deze navolgbaar voor anderen die soortgelijke leerarrangementen willen 
vormgeven.  
- Wat hebben docenten nodig om tot dergelijke leerarrangementen te komen?  
De rol van de docent is cruciaal, zoals ik op verschillende plekken in deze rede heb 
betoogd. Daarom zijn wij op zoek naar welke competenties, vaardigheden, 
eigenschappen van docenten bijdragen aan het optimaal ontwerpen en/ of 
uitvoeren van het leerarrangement. Op welke wijze kunnen deze competenties, 
vaardigheden en eigenschappen van docenten aangeboord, gestimuleerd en 
ontwikkeld worden? Het gaat daarbij om docentontwikkeling als aanjager, 
katalysator én als uitvloeisel van de vernieuwing. 
- Op welke wijze heeft onderwijskundig leiderschap een ondersteunende en 

stimulerende rol bij onderwijsinnovatie? 
We onderzoeken hoe leiderschap aan innovatieve leerarrangementen met een 
focus op interdisciplinair onderwijs gestalte krijgt, gekoppeld aan de vier 
leiderschapspraktijken van Leithwood et al. (2006). Daarbij hanteren we het 
perspectief van gespreid leiderschap. We richten ons niet alleen op de rol van de 
eindverantwoordelijke formele leiders, maar ook op die van alle betrokkenen die 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor dat onderwijs en dat in 
onderlinge interactie vormgeven.  

 
Ik besef me terdege dat deze vragen breed zijn en dat we daarmee niet voldoen 
aan een aangehaald citaat van Goethe in de rede van mijn voorganger ‘in der 
Beschränkung zeigt sich der Meister’. Ik ben er echter van overtuigd dat juist deze 
breedte maakt dat het lectoraat meerwaarde heeft voor de onderwijspraktijk van 
Saxion in het bijzonder en voor het hoger onderwijs meer in het algemeen. We 
kunnen hierdoor vanuit meerdere perspectieven goed aansluiten bij de specifieke 
vragen die er leven. En dát, komen tot bruikbare inzichten en producten voor de 
praktijk, door samenwerken én samen leren, is precies wat we beogen met ons 
werk.  
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7. Dankwoord  

Er zijn verschillende mensen die ik graag persoonlijk wil bedanken.  
 
Het College van Bestuur van Saxion, voorzitters Wim Boomkamp en Anka Mulder 
en vice-voorzitter Ineke van Oldeniel, voor het instellen van het lectoraat 
‘innovatief en effectief onderwijs’; voor het vertrouwen in mij om hierbij de rol van 
lector te bekleden; voor het bieden van de uitdagende werkomgeving van Saxion 
waar curriculuminnovatie, zoals in deze rede gedefinieerd, als een 
vanzelfsprekendheid wordt gezien. 
 
De Academie Pedagogiek en Onderwijs, voor het bieden van een thuisbasis aan het 
lectoraat.  
De collega’s binnen het lectoraat: stuk voor stuk kanjers met veel expertise, 
waardoor ik steeds weer ervaar hoe waardevol samenwerkend leren is; collega’s 
die het ‘balanceren tussen bewegen en bewijs’ volledig in de vingers hebben.  
De collega’s binnen onze academie en binnen Saxion, de docenten, directeuren, 
managers en ondersteuners, die onze inzet waarderen, waardoor we gezamenlijk 
op zoek kunnen naar manieren om het onderwijs voor studenten steeds een stukje 
beter te kunnen maken. 
Verschillende personen binnen en buiten Saxion die met mijn rede hebben 
meegelezen en mij van feedback voorzagen, waardoor ik weer verder kon. Bedankt 
allemaal! 
 
De Universiteit Twente, waar ik allereerst als student de prachtige opleiding 
Toegepaste Onderwijskunde heb mogen volgen. Mijn collega’s van de vakgroep 
Curriculumontwerp en Onderwijsinnovatie die me de kans gaven me te 
ontwikkelen als docent en onderzoeker, in de richting die bij mij paste. We hebben 
nog steeds contact.  
Mijn andere collega’s binnen onderwijskunde, docenten en ondersteuners; met 
velen van hen heb ik in wisselende samenstellingen plezierig samengewerkt binnen 
de opleiding. Henk Procee, het samenwerken met jou was één groot leertraject 
voor mij.  
Ik kijk met veel genoegen terug op mijn tijd als Programmadirecteur 
Onderwijsvernieuwingen bij het Twents OnderwijsModel, waarbij ik zelf op allerlei 
manieren heb ervaren hoe essentieel een goede visie op onderwijs is, en hoe 
complex de praktijk van curriculumontwikkeling is. Ik dank de mensen van het 
eerste uur daarbij, kartrekker Ed Brinksma, de opleidingsdirecteuren in het 
kernteam, en de collega’s van het Programmabureau: Mirjam Bult, Mathilde 
Zwarthof. En in het bijzonder Tom Mulder; dank je wel voor alle genoeglijke, 
humorvolle, en altijd inspirerende gesprekken!  
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Mijn team onderwijskundigen van het Centre of Expertise in Learning and Teaching, 
die allen gemotiveerd waren om dit TOM-traject op goede wijze te ondersteunen 
en de docenten te begeleiden.  
 
En tot slot mijn gezin.  
Mijn kinderen, die mij iedere keer weer doen beseffen hoe belangrijk de menselijke 
maat in het onderwijs is en hoe waardevol het is als docenten niet te sturend zijn 
maar je weten te stimuleren en inspireren. 
Klaasjan, die als geen ander feedback kan geven zodat je tot meer kwaliteit kunt 
komen. Bedankt voor al je steun tijdens het schrijfproces, en voor het delen van 
alle moeilijke maar ook vooral mooie momenten in mijn loopbaan binnen het 
onderwijs.  
 

 
Dank jullie wel allemaal. 
 
Ik heb gezegd.  
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