
HTMAS - Handleiding 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HTMAS - Handleiding 
Instructie How To Make A Stone – Versie 3 – 25 september 2021 

 
 
Ps. De inhoud van de handleiding is nu voor 70% af. Waar nog toevoegingen nodig zijn 
hebben we beschreven wat er nog mist en wat er ongeveer gaat komen. Nadat de handleiding 
volledig af is, wordt deze vormgegeven en zullen de houtje touwtje plaatjes omgetoverd 
worden tot pareltjes die meer dan duizend woorden vertellen.  
 
De handleiding zal ingezet worden als ondersteunende informatie tijdens de 3-daagse in 
november. Voor de 3-daagse worden, wanneer het programma besloten is, per dag 
opdrachten geformuleerd. Voor het uitvoeren van de opdrachten heb je de handleiding nodig. 
Waar nodig zal er mogelijk ook een kennisclip gemaakt worden ter ondersteuning van de 
teams.  
 
In de handleiding zijn verschillende verwijzingen opgenomen naar onderliggende 
documenten. Deze zijn groen gehighlight. Een aantal documenten is nog niet vastgesteld door 
het MT. 
 
STAP 0 en 1 zijn opgenomen in deze handleiding, maar zullen in november (zoveel als 
mogelijk) al gezet zijn door impact-co’s en stone-co’s.  
 
Veel leesplezier, 
De HTMAS-ers 
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- Stones – Een studentverhaal 
Hieronder nemen we je mee in het verhaal van Amber, een eerstejaarsstudent CO die de stone 
Vernieuwers op niveau 1 doorloopt. Het dient ter illustratie van hoe een student in het Stones-
onderwijs het programma van 10 weken zal doorlopen. Er is gekozen voor een fictieve 
opdrachtgever en fictieve student.  
 
De stone Vernieuwers op Niveau 1, een impressie.  
 
WEEK 1 
 
Amber (20) volgt de stone “Vernieuwers” op niveau 1.  
 
De werkweek van het eerste blok begint met een online aftrap; maandagochtend bekijkt ze 
online een korte film waarin Hicham Benali zich voorstelt. Benali is hoofd Innovatie van De 
Loods At Home, een e-commerce bedrijf uit Amsterdam Noord, razend populair bij 
Randstadbewoners tussen de 20 en 35 jaar. Het merk heeft een site en een app waarmee je 
meubels kunt bestellen. De halve stad heeft een inrichting van De Loods At Home: 
visgraatvloeren, poederroze meubels, lampen met geometrische vormen.  
 
De Loods At Home richt zich op starters op de woningmarkt die hun eerste huis zullen 
inrichten.  Op kleding bestellen (waar De Loods oorspronkelijk bekend van is, opgericht in 
2008) zit vaak een grote tijdsdruk en daarom bestellen klanten vaak meerdere maten en sturen 
terug wat ze niet willen. De Loods At Home wil dit probleem bij de meubels tackelen; dat is 
nu eenmaal bij meubels veel ingewikkelder en arbeidsintensiever dan bij kleding.  
Hicham Benali doet in de video een oproep aan de studenten die deze stone volgen om een 
vernieuwend concept voor De Loods At Home te ontwikkelen. De gewenste impact is dat 
klanten door een verbeterde digitale ervaring minder bestellingen terugsturen. Het is dus één 
soort gedragsverandering voor een specifieke doelgroep. Wat kunnen ze, met de inzet van 
technologie, de komende weken ontwikkelen? 
 
Na de presentatie van Benali is Amber enthousiast, maar ook nog wat overweldigd door de 
informatie. Ze fietst naar het station, pakt de trein en daarna de metro en zoekt in het BPH het 
lokaal op. Ze krijgt met haar klas te horen welk werkproces en taken ze gaat doorlopen om tot 
een goed concept te komen. Elke week werkt ze aan een taak waarvoor ze werkt aan 
verschillende beroepsproducten. 
 
De studenten komen gedurende deze eerste week steeds meer te weten over het werkproces. 
Wat moeten studenten te weten komen over de industrie van De Loods At Home, wat moeten 
ze weten over technologie? Wat is essentiële kennis die studenten moeten beheersen om goed 
onderzoek uit te voeren en het concept vorm te geven? Ze start deze stone in een groepje met 
4 andere studenten waarmee ze de eerste weken de opstarttaken zoals het uitwerken van de 
businesscase en de eerste doelgroepanalyse uitvoert. Tijdens de eerste bijeenkomst met de 
klas wordt er uitvoerig een voorbeeld van een businesscase besproken. De docent geeft heel 
duidelijk aan wat er sterk en minder sterk is aan het voorbeeld en waaruit een businesscase 
bestaat. Amber begint steeds beter te begrijpen wat ze moet gaan doen en stelt een aantal 
vragen over de externe analyse uit de businesscase. Daarna gaan ze tijdens de lestijd aan de 
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slag met de eerste opdracht van de businesscase en kijken ter ondersteuning een kennisclip 
die gaat over e-commerce. Ze snapt er iets niet van en vraagt een ander groepje of zij meer 
weten. Helaas, dus zoekt ze het even op in haar boek, aha B2B betekent “Business to 
Business”.   
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WEEK 2 
Amber en haar groepje hebben aan het begin van de week een sessie met hun één van de drie 
docenten en bespreken de feedback op hun ‘debriefing’. Het echte werk kan beginnen. Ze 
onderzoeken hun persona en zijn/haar gebruiken, bedenken goede onderzoeksvragen, nemen 
interviews af en verwerken deze. Hiervoor krijgen ze les in interviewtechnieken, rapporteren 
bij onderzoek en de basiskennis van innovatie bij marketingstrategieën.  
 
WEEK 3 
 
In de derde week gaat de klas van Amber aan de slag met de weekopdrachten en krijgen 
workshops over mediagedrag en innovatieve technologieën die passen bij de case van De 
Loods At Home. Amber en haar groepje formuleren een doelgroepanalyse, een persona en 
een customer journey. Ze passen direct toe wat ze aan nieuwe kennis hebben verworven.   
 
WEEK 4 
Alle benodigde informatie is aan boord, maar nu is het zaak om de losse ideeën om te zetten 
naar een geloofwaardig creatief concept. Het groepje van Amber werkt meerdere concepten 
uit en hun coach geeft feedback.  
 
WEEK 5  
In de vijfde week zitten de studenten helemaal in de materie; niets inspirerender dan het 
bijwonen van presentaties van bedrijven en organisaties die zich met dezelfde uitdagingen als 
De Loods At Home bezighouden. Tegen welke problemen zijn zij aangelopen? Welke 
inzichten hebben zij verworven tijdens hun soms wel jarenlange ontwikkeling?  
Lag de focus van de eerste vier weken op het opereren als groep, vanaf week 5 is het tijd om 
als individu aan de slag te gaan. Iedereen kiest een concept uit om verder mee te werken. 
Amber legt de eerste schetsen voor aan mensen uit de doelgroep. Ze geeft met moodboards 
en andere artist’s impressions een goede indruk van wat het zou kunnen worden.  
Los van de inhoud van deze stone heeft Amber ook persoonlijke gesprekken met haar coach 
over haar eigen ontwikkeling: wat gaat er goed, wat kan er beter? Hoe ervaart ze de tijdsdruk, 
het samenwerken?  
 
WEEK 6 
Amber werkt haar concept nader uit tot een prototype en test deze bij de doelgroep. Het is 
aanpoten, want over twee weken moet alles klaar zijn. De tijd dringt. Amber werkt door tot 
de laatste uurtjes. Gelukkig is haar coach paraat om bij te sturen en te adviseren.  
 
WEEK 7 
De studenten uit de klas presenteren hun zogenaamde ‘impactcanvas’ aan elkaar. Dit is een 
voorproefje van de eindpresentaties. In deze week evalueert Amber 1 op 1 met haar coach: 
wat heeft ze nou geleerd de afgelopen weken? Hoe uit zich dat? Waaruit blijkt dat zij de 
eindkwalificaties van deze stone heeft behaald?  
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WEEK 8 
Amber presenteert haar concept. Ze heeft concept ‘Loads at home’ doorontwikkeld: een app 
waarmee je met behulp van Augmented Reality de meubels virtueel in je huis plaatst, zodat je 
vast een goede indruk krijgt en niet tot verrassingen komt te staan. Daar krijg je een 
eenvoudig kartonnen VR-bouwplaatje bij, waar de gebruiker de telefoon in kan leggen om zo 
een eigen VR-bril te creëren. Makelaars in de Randstad delen ze bij de sleuteloverdracht uit, 
licht Amber toe. De impact is dat kopers minder op de bonnefooi bestellen, maar de keuzes 
voor meubels beter overwegen. Het aantal retourzendingen wordt zo drastisch ingeperkt, 
blijkt uit haar onderzoek.   
De coach evalueert met de groepjes het proces van de afgelopen weken. 
 
De coach kiest met medestudenten het beste concept. De tien beste concepten worden 
geselecteerd voor een expositie in het gebouw. Hicham Benali van De Loods At Home, een 
van de eregasten, naast natuurlijk vrienden en familie van studenten, is onder de indruk.  
 
WEEK 9  
In deze week beoordelen de coaches en kijken docenten alle concepten en impactcanvassen 
na. Amber krijgt aan het einde van de week direct haar resultaat te horen. De 15 punten zijn 
binnen. Op naar de volgende Stone!  
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- Inleiding 

1.1 Korte inleiding / leeswijzer voor de handleiding  
Moet nog geschreven worden. Doen we wanneer de handleiding volledig af is.  
 
Belangrijk is om hierin al de drie pilaren van de onderwijsvernieuwing noemen: geïntegreerd 
onderwijs, flexibel model waarin horizontale en verticale alignment stevig is ontworpen, 
feedbackcultuur als belangrijkste dynamiek tussen studenten, docenten en peers. Verwijzing 
naar document onderwijsvisie 
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1.2 Stone binnen hele curriculum 
 
1.2.1 Kernactiviteiten 
Hieronder zie je hoe de Stone, welke jij mede gaat ontwerpen, samenhangt met de rest van 
het curriculum. De impact-coördinatoren hebben, samen met de stone-coördinatoren, vanuit 
de eindkwalificaties van CO+CB (ook wel de leerresultaten genoemd) en de omschrijvingen 
van het impactgebied een aantal kernactiviteiten vastgesteld (STAP 0). Deze activiteiten zijn 
kenmerkend voor het impactgebied en vormen een competentieprofiel waarop de student 
bezig is binnen stones van dit impactgebied.  
 
1.2.2 Leeruitkomsten per stone 
De kernactiviteiten vormen vervolgens 
de basis van de leeruitkomsten per stone 
(STAP 1). Leeruitkomsten zijn 
uitspraken die iets zeggen over het 
meetbare resultaat dat laat zien dat je de 
kernactiviteit op niveau beheerst. 
Leeruitkomsten zijn altijd geïntegreerd 
geformuleerd en duiden wat een student 
moet weten, begrijpen of toepassen na 
een leerperiode (NVAO, 2015).  
 
De leeruitkomsten vormen zowel de 
basis voor de formatieve als de 
summatieve toetsingen van de stone.  
 

1.2.3 Beroepsvraagstuk, werkproces 
en beroepsproducten 

Op basis van het beroepsvraagstuk 
wordt bepaald wat het werkproces is om 
tot het oplossen ervan te komen (STAP 
2). Wat doet de beroepsprofessional en 
in welke volgorde om dit 
beroepsvraagstuk op te lossen? Welke 
beroepsproducten ontstaan er per stap? 
Dit werkproces vormt de basis van het 
onderwijsprogramma. De stappen uit het werkproces bestaan uit taken die strategie, productie 
en reflectie & onderzoek nodig hebben om ze uit te voeren. Dit noemen we een geïntegreerde 
taak. Door te werken vanuit geïntegreerde taken werken studenten altijd gelijktijdig met 
kennis, vaardigheden en houding die nodig is om de taak uit te voeren. Grofweg zal er per 
week één taak centraal staan waar de student mee aan de slag gaat. Ook ontstaat er hierdoor 
wekelijks een beroepsproduct waarin de taak vorm krijgt. Bijvoorbeeld een business-case.  
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1.2.4 Formatieve evaluatie  
De taken vormen ook de kapstok voor de formatieve evaluatiecyclus (STAP 3). De student 
krijgt tijdens de contactmomenten feedup, feedback en feedforward van docenten, peers en 
d.m.v. zelfassessment. Bijna wekelijks is er een contactmoment waar alle drie de docenten 
aanwezig zijn, zij geven dan ook vanuit de geïntegreerde leeruikomsten feedback op het werk 
van de studenten. Hiermee krijgt de student zeer regelmatig input over het leren.  
 
1.2.5 Lesactiviteiten  
In propedeuse begeleidt een vast team van 3 docenten gedurende 10 weken een klas van 32 
studenten door hun werkproces. In een week is 4 x 3 uur contacttijd geroosterd met de klas. 
Iedere docent wordt voor één blok van 3 uur individueel ingezet. Dan zal jij vanuit jouw 
expertise de studenten begeleiden met het uitvoeren van de taak die week. Ook is er bijna 
wekelijks 1 blok van 3 uur waarop alle drie de docenten zijn geroosterd. De student heeft 
daarnaast ook bijna wekelijks 2 uur ingeroosterd voor het coachingsprogramma.  
 
Op niveau 2, is er ook een vast team van 3 docenten op 1 klas. Echter, er worden dan ook 
lessen / workshops gegeven door experts uit andere teams / externe professionals / 
onderzoekers. Vaak is dat eenmalig.  
 
Iedere stone zal straks vanuit een vast roostertemplate werken en de lesactiviteiten een plek 
geven in dit roosterritme (STAP 4). 
 
1.2.6 Summatieve toetsing 
In week 9 leveren de studenten hun individuele portfolio’s in waarin ze de beroepsproducten 
en hun proces een plek geven. De drie beoordelend docenten kijken samen na op hiervoor 
ingeroosterde momenten. Zij beoordelen op deze manier geïntegreerd of de student 
voldoende kan aantonen dat hij de leeruitkomsten van de stone heeft behaald.   
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1.3 HTMAS - Stappenplan 
Hieronder een visualisatie van de stappen die je als stones-team gaat doorlopen om te komen 
tot het onderwijsontwerp van de stone. Deze 5 stappen vormen de ruggengraat van deze 
handleiding.  
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- STAP 0 – Formuleren van kernactiviteiten Impactgebied  
 

Centrale vraag:  
“Welke geïntegreerde taken staan centraal in de beroepspraktijk van het Impactgebied?” 

 
 

• Beschrijving volgt nadat IC’s deze stap volledig doorlopen hebben. Hieronder de 
visual uit de voorbeeldstone die duidelijk maakt wat de stappen zijn.  

• Doel is om stonesteam door beschrijving goed te laten begrijpen welke 
overwegingen en beslissingen hier genomen zijn.  

• Onderliggende documenten: Eindkwalificaties, BOKSA, Impactgebiedbeschrijving.  
 

 
 
  



HTMAS - Handleiding 

13 

  



HTMAS - Handleiding 

14 

- STAP 1 – Uitwerken van leeruitkomsten Stone  
 

Centrale vraag:  
“Naar welke geïntegreerde leeruitkomsten werkt de student toe binnen de Stone op dit 

niveau?” 
 

• Tijdens workshop op 2 nov van onderwijskundigen Annechien Langevoort & Sandy 
Blankenzee. (procesvoorstel) 

• Leeruitkomsten vanuit kernactiviteiten waarborgen de verticale alignment van de 
stone met de andere stones in het impactgebied.  

• In deze stap zet stone-co, met impact-co en onderwijskundig docent de stap door het 
vertalen van de kernactiviteiten naar leeruitkomsten op het desbetreffende niveau 
van de Stone. 

• Hiervoor zijn de Eindkwalificaties CO+CB (leerresultaten) het voornaamste check-
document. De leeruitkomsten moeten een bijdrage leveren aan de niveauopbouw 
van de student zoals beschreven in de leerresultaten.  

• Hieronder een begin van een voorbeeld. In de tabel zie je in de linker kolom de 
beschrijving van de kernactiviteit. Vervolgens is deze gekoppeld aan de relevante 
leerresultaten van N1. Er is gekeken wat er uit de gefragmenteerde leerresultaten 
gekoppeld kan worden aan de geïntegreerde kernactiviteiten.  

• Vuistregel niveauborging: 
o Wanneer je voor alle leeruitkomsten van de stone de koppeling maakt met de 

leerresultaten, staan in kolom 2 alle leerresultaten van het desbetreffende 
niveau.  
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https://www.vernieuwenderwijs.nl/van-leerdoelen-naar-leeruitkomsten/ 
 

Kernactiviteiten Impactgebied Eindkwalificaties N1 Leeruitkomst N1 
 
1) Innovatiemanagement 
 
Student organiseert het werkproces zo dat het 
bijdraagt aan een vernieuwende oplossing met 
behulp van creatieve werkvormen, een iteratief 
werkproces en het ophalen en verwerken van 
feedback (conform feedbackloop).  
 
o Studenten werken op iteratieve wijze samen 

aan het innovatieproces  
 

o Studenten werken volgens een plan van 
aanpak  
 

o Studenten halen feedback op en verwerken dit 
op constructieve wijze  

 
o Studenten delen hun kennis en ideeën  
 
 

 
 
 
 
 

 
Strategie 
• Kan vanuit een eenvoudige en gestructureerde 

context met instructie en begeleiding een eenvoudige 
opdracht op verantwoorde wijze uitvoeren. 

Productie 
• Kan op basis van een eenvoudige opdracht een eigen 

ontwerpgericht onderzoek uitvoeren.  
• Kan met instructie en begeleiding aan de hand van 

een ontwerpcyclus en creatieve denktechnieken een 
op voorhand bekend mediaproduct of 
communicatiemiddel maken.  

• Kan met instructie en begeleiding de opbrengsten en 
kosten van mediaformats berekenen.  

(Samenvoeging van CO + CB leerresultaat) 
Onderzoek & Reflectie 
• Kan met instructie en begeleiding het productieproces 

van eenvoudige mediatoepassingen plannen en 
uitvoeren.  

• Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van 
een beroepsvraagstuk, opdrachtgever of netwerk. Kan 
met instructie en begeleiding onderzoeksvragen 
formuleren en kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en -technieken uitvoeren. 

• Kan onder begeleiding reflecteren op eigen handelen 
en het handelen van anderen binnen het eigen 
netwerk. Kan feedback ontvangen,, verwerken en 
toepassen en deze met begeleiding vertalen naar 
reele ontwikkeldoelen voor zichzelf. Heeft elementair 
inzicht in zijn eigen ontwikkeling als professional.  

• Kan onder begeleiding samenwerken en levert op 
verzoek of in opdracht een eenvoudige bijdrage aan 
het realiseren van doelstellingen. Kan onder 
begeleiding eigen rol formuleren en er naar handelen.  

 
 

https://www.vernieuwenderwijs.nl/van-leerdoelen-naar-leeruitkomsten/
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- STAP 2 – Formuleren Beroepsvraagstuk, werkproces en beroepsproducten 
 

Centrale vraag:  
“Welk geïntegreerd beroepsvraagstuk staat centraal tijdens de Stone? Hoe zou een 

professional komen tot het oplossen van het beroepsvraagstuk en in welke volgorde?” 
 
(Dit is de stap waar de stonesteams mee gaan beginnen tijdens de 3-daagse in november.) 
 
In elke stone staat een beroepsvraagstuk centraal waarin een student geïntegreerd werkt aan 
kennis en vaardigheden op het gebied van Strategie, Productie en Reflectie en Onderzoek.  
 
STAP 2 bestaat uit drie onderdelen: 

1. Specifieke beroepsvraagstuk  afgeleid van het reeds bestaande generieke 
beroepsvraagstuk. 

2. Werkproces  Taken die de professional zou uitvoeren om het beroepsvraagstuk 
op te lossen.  

3. Beroepsproducten  De start vanuit het generieke beroepsvraagstuk dat al 
gekoppeld was aan de Stone. Op basis hiervan wordt eerst een specifiek 
beroepsvraagstuk geformuleerd. Vervolgens stel je vast wat het werkproces is om 
het beroepsvraagstuk op te lossen en welke beroepsproducten de student dan 
oplevert. 

 
 

1.4 Formuleren specifiek beroepsvraagstuk  
 
Hieronder een visualisatie van de componenten waaruit het specifieke beroepsvraagstuk 
bestaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een specifiek beroepsvraagstuk bestaat uit een: 

beschrijving van (1) de gewenste impact voor (2) een opdrachtgever gericht op (3) één of 
meerdere doelgroepen / stakeholders en vervolgens de koppeling hiervan aan (4) de 
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hoofdactiviteit van het impactgebied welke centraal staat in de Stone, (5) het eindproduct 
en eventueel de techniek die gebruikt gaat worden.  
 
 
de hoofdactiviteit van het impactgebied (2) het eindproduct(en) en eventueel de techniek 
waarmee deze gemaakt wordt voor (3) een opdrachtgever gericht op (4) één of meerdere 
doelgroepen / stakeholders, en de (5) gewenste impact.  
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Het product / de dienst (2) pas je aan op het niveau:  
 

• Niveau 1: keuze voor product staat vast 
• Niveau 2: product kan meerdere uitwerkingen hebben, maar de keuze is 

beperkt  
• Niveau 3: keuze voor product is vrij 

 
De opdrachtgever (3) pas je aan op het niveau:  

• Niveau 1: Opdrachtgever staat vast 
• Niveau 2: Student kan kiezen uit meerdere opdrachtgevers  
• Niveau 3: Student kiest zelf een opdrachtgever op basis van het specifieke 

beroepsvraagstuk 
 

De stakeholders (4) pas je aan op het niveau: 
• Niveau 1: Stakeholders staan vast 
• Niveau 2: meerdere stakeholders, geen tegenstrijdige belangen 
• Niveau 3: meerdere stakeholders, mogelijk tegenstrijdige belangen, meer 

onbekende factoren 
 
De gewenste impact (5) pas je aan op het niveau:  

• Niveau 1: impact staat grotendeels vast 
• Niveau 2: impact wordt gekozen uit meerdere opties  
• Niveau 3: Student is helemaal vrij in het bedenken van de impact 
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1.5 Vaststellen werkproces + beroepsproducten 
 
Nadat het specifieke beroepsvraagstuk geformuleerd is en gecheckt is op de kernactiviteiten 
en het niveau, kan je aan de slag met het vaststellen van het werkproces. De vraag die 
centraal staat in dit onderdeel: Hoe zou een professional komen tot het oplossen van het 
beroepsvraagstuk en in welke volgorde? 
 
 

• Ga gezamenlijk brainstormen met de centrale vraag als vertrekpunt.  
• Waar zou een professional nou beginnen? En wat zou deze daarna doen?  
• Hieronder in het voorbeeld zijn we voor de Vernieuwers 1 stone gekomen tot acht 

taken. Per taak zijn er verschillende beroepsproducten aan de orde die de student 
maakt.  

• Check  Wanneer het werkproces zo goed als staat, check dan of de taken ook 
echt geïntegreerde taken zijn. Dus, is er kennis, vaardigheid en houding voor nodig 
om de taak uit te voeren.  

• Wij hadden bijvoorbeeld eerst de feedback van de opdrachtgever als onderdeel van 
de business case opgenomen. Echter, bij de check stelden we vast dat om een 
presentatie aan de opdrachtgever te kunnen doen heeft de student eerst kennis 
nodig van presentatietechnieken, softwareprogramma’s om de presentatie in te 
maken, vaardigheid om deze technieken en programma’s in te zetten en een 
analytische houding om de hoofd- van bijzaken te scheiden. Daarom besloten we 
‘Feedback opdrachtgever’ ook als losse taak op te nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



HTMAS - Handleiding 

21 

  



HTMAS - Handleiding 

22 

  



HTMAS - Handleiding 

23 

8. STAP 3: Toetsing - Summatief en formatief 
 
Doelen van stap 3:  
 
8.1 Stap 3A Summatieve toetsing en beoordeling 

- Het vaststellen van de samenstelling van het portfolio voor de summatieve 
boordeling- op basis van beroepsproduct(en), verantwoording en reflectie 

- het ontwerpen  van de beoordelingscriteria  
- het ontwerpen van een rubric  

 
8.2 Stap 3B Formatieve evaluatie  

 
- Het vaststellen van tussenproducten als eerste stap in het ontwerpen van de 

FE-cyclus  - welke tussenproducten zijn onderdeel van het werkproces en dus 
formatief (informatie over kwaliteit product en wat moet verbeterd worden) en 
hoe werkt student aan verslaglegging van verantwoording (keuzes in proces). 
Tussenproducten, verantwoording proces en reflectie worden uiteindelijk 
summatief getoetst. 

- Het vertalen van beoordelingscriteria naar succescriteria per werkproces-stap 
 
8.3 Gezamenlijk nakijkproces  

  
Begrippenlijst stap 3:  

Eindkwalificaties: omschrijving van wat een CO- of een CB-student moet laten zien 
aan het einde van de opleiding.  

Leerresultaten: in de eindkwalificaties zijn de leerresultaten beschreven op niveau 1, 
2 en 3. De stones uit niveau 1 werken bijvoorbeeld gezamenlijk aan het ontwikkelen en toetsen 
van de student op de leerresultaten van niveau 1.  

Leeruitkomst: dat wat de student moet kunnen aan het einde van een stone.  
Beoordelingscriteria: criteria om een summatief oordeel te vellen over de 

bekwaamheid van de student aan het einde van een stone      
Succescriteria: zijn ook gebonden aan de leeruitkomst maar verschillen van de 

beoordelingscriteria in de toepassing en kunnen verschillen in de detaillering van de 
formulering. Je past ze toe in de formatieve cyclus van de stone om: 

• de student inzicht te geven in zijn leren (feedup: waar werk ik naartoe, 
feedback: waar sta ik, feedforward: wat moet ik nog verbeteren). 

• de student de grip op het leren te geven (wanneer is iets goed?; dialoog over 
de kwaliteit) 

Je formuleert succescriteria per stap in het werkproces op taak, proces en 
zelfregulatie om aan te geven: wat  maakt dat iets goed is (taak), welke stappen belangrijk 
zijn in het proces van leren/maken/onderzoeken/etc. (proces) en hoe de student op eigen 
leren en ontwikkeling in dat proces reflecteert en het proces zelf aanstuurt (zelfregulatie). 
Eindproduct: (Samengesteld) product in portfoliovorm: bestaat uit:
 beroepsproduct(en), verantwoording en reflectie.  
Tussenproduct: Product vanuit het werkproces dat informatie geeft voor de FE-cyclus, geeft 
informatie over de voortgang aan docent en student. 
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8.1 Stap 3 Summatieve toetsing en beoordeling 
 
Deliverables stap 3A: 

- Vaststellen eindproduct voor summatieve toets 
- CO+CB Rubric  

 
3A1 Vaststellen van de onderdelen van het portfolio  
 
We doen aan het einde van een stone of challenge een uitspraak over het behalen van een 
leeruitkomst aan de hand van een portfolio of portfolio-assessment (meestal portfolio).  
 
Summatieve toetsing en beoordeling:  

- gaat over het aantonen van een leeruitkomst 
- d.m.v. de leeruitkomst vertaald in de beoordelingscriteria, beoordelen wij 

geïntegreerd de integratie van kennis, vaardigheden en houding, de transfer: het 
aanpassen van professioneel handelen in verschillende situaties, en zelfregulatie: de 
zicht van de student op zijn leren en ontwikkeling 

- stones binnen een impactgebied beoordelen grotendeels op dezelfde 
kernactiviteiten, per niveau verschillen de leeruitkomsten. 

 
De volgende onderdelen komen voor in élk portfolio, de concrete invulling ervan kan sterk 
variëren en is afhankelijk van wat bijvoorbeeld passend is bij de beroepspraktijk:  
 
 
Eindproduct bestaat uit: 1. Beroepsproduct(en), 2. Verantwoording en 3. Reflectie:  
 
•       1. Beroepsproduct(en): hiermee geeft de student antwoord op het beroepsvraagstuk, dit 

kunnen één of meerdere beroepsproducten zijn 
  
Ondersteund met informatie van de student uit verantwoording en reflectie: 
•       2. Verantwoording van het onderzoek- en werkproces (the making of..)  bij voorkeur is dit 

onderdeel van of behorend bij het beroepsproduct (researchdossier, verantwoording in 
communicatieplan van onderzoeksresultaten). Soms zal het meer het vastleggen van het 
maakproces zijn ten behoeve van de studie alleen (dat wil zeggen: niet vanzelfsprekend 
behorend tot de beroepspraktijk)  

•      3. Reflectie op eigen leerproces & professionele ontwikkeling en consequenties voor 
keuzes binnen het curriculum: reflectie en ontwikkeling wordt gestimuleerd in de stone (5 
strategieën van FE, didactisch coachen) en in de coachlijn. De student doet verslag van 
de eigen inzichten aan het einde van de stone.  

  
In SIS is de toetsvorm standaard: “portfolio/assessment”, maar daarbij kun je in de 
uitvoering van het onderwijs alleen voor het portfolio kiezen. Een assessmentgesprek 
is dan optioneel.  
 
Onderliggende documenten te lezen en bij de hand te hebben voor stap 3.1.2:   
Toetsnotitie 1 – A-Z Herijking “nice to know” 
Toetsnotitie 3A-Z Herijking “nice to know”  
Eindkwalificaties CO+CB A-Z herijking ‘need to know’  
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Visie op onderzoek CO+CB- 8 feb op A-Z herijking ‘need to know’ 
Rubric voor Rubrics- (DEMI-DOORKLIKKEN in tekenkamer)  
 
Excel: Impactgebieden Kernactiviteiten in relatie tot Niveaubeschrijvingen opvragen 
bij impactcoördinator  
 
 
3A2 Processtappen in het ontwikkelen van de beoordelingscriteria- 
gekoppeld aan de kernactiviteiten en aan de leerresultaten van het 
niveau 
 
Centrale vraag: Welke criteria zijn bepalend voor een valide en betrouwbare beoordeling 
van het summatieve eindproduct met borging van de leerresultaten van het niveau van de 
stone? 
 
Als duidelijk is WAT we toetsen (de leeruitkomst) en HOE we toetsen (samenstelling van het 
portfolio) kunnen we overgaan tot het opstellen van beoordelingscriteria. Deze 
beoordelingscriteria worden verwerkt in een rubric. Dit is een belangrijke deliverable van 
stap 3.  
 
Het ontwerpen van een rubric is een proces waarin een aantal keuzes gemaakt moeten 
worden en de rubric moet herijkt worden en getoetst op validiteit en betrouwbaarheid als de 
stone eenmaal gegeven wordt. De meest logische keuze voor CO+CB, passend bij de 
gekozen didactiek van het curriculum, is om een analytische rubric te maken – dus met 
meerdere criteria- en dat die criteria generiek beschreven worden voor de beroepspraktijk. 
Dat betekent dat de rubric niet aan de specifieke beroepstaak verbonden is (specifiek voor 
een opdrachtgever bijvoorbeeld), wel aan de leeruitkomst. Zo is de rubric bij aanpassing van 
het beroepsvraagstuk nog steeds te gebruiken. Kort gezegd: We omschrijven met de rubric 
hoe competent gedrag eruitziet in die stone voor het oplossen van beroepsvraagstukken 
voor die kernactiviteiten en dat niveau. 
 
Stoneteams gaan een rubric ontwerpen op basis van een algemene CO+CB-indeling. We 
hebben de (voorlopige) keuze gemaakt om de rubrics vorm te geven met geclusterde 
criteria op basis van de kernactiviteiten van een impactgebied. Die kernactiviteiten 
worden uitgewerkt met daarin onder andere subcriteria die verwijzen naar de 
leerresultaten per niveau. We volgen een stappenplan wat daarnaartoe leidt, als dit 
onlogisch voelt of problemen geeft met de validiteit gaan we over op maatwerk, overleg dan 
met je onderwijskundig docent. We willen echter op deze manier ontwerpen om zoveel 
mogelijk voorspelbaarheid in het ‘lezen’ van de rubric te geven, voor studenten en docenten, 
en om rechtstreeks de omschrijvingen van de leerresultaten per niveau te borgen (voorbeeld 
in ontwikkeling).  
 
  
Werkproces voor het maken van een CO+CB-rubric: 
 

A. Brainstorm voor input voor de beoordelingscriteria 
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Begin eerst met een gezamenlijke brainstorm voor het bepalen van 
beoordelingscriteria. Beantwoord de volgende vragen: Wanneer zijn de onderdelen 
van het portfolio van goede kwaliteit? Waaraan zie je dat? Beschrijf het zoveel 
mogelijk in observeerbaar gedrag of uitkomsten. Wissel met elkaar uit en kom tot 
een zo concreet mogelijke omschrijving van kwaliteit. Gebruik positieve 
bewoordingen. Inspiratie kun je halen uit: 
 

- Gesprek met of kennis gebruiken uit de eigen beroepspraktijk: hoe zien zij kwaliteit?  
- Eerder studentenwerk dat vergelijkbaar is (zowel voldoende als onvoldoende) van 

CO+CB of andere opleidingen 
- Rubrics van vergelijkbare modules binnen en buiten CO+CB, nationaal en 

internationaal- eventueel op te vragen via het onderwijskundig netwerk van de HvA.  
 
B Koppeling met de kernactiviteiten  
 
Gebruik de kernactiviteit met duiding zoals opgesteld door de impactco. Vergelijk ze 
met je eigen brainstorm. Bekijk of je eigen beoordelingscriteria (generiek) betrekking 
hebben op de kernactiviteiten.  
 
Het proces van afstemmen en uitdenken van deze criteria bepalen voor een groot 
deel de validiteit van de uiteindelijke rubric: beoordelen we wat we willen 
beoordelen?  

- Check: Vatten we de essentie van goed werk in deze omschrijving? Is het intuïtief? 
Neem in je hoofd het beste werk dat je kent van een student, die wellicht een net 
ander pad bewandeld heeft: krijgt deze student volgens deze criteria ook een 
goed/excellent?  

- Check: Beschrijft de kernactiviteit observeerbaar gedrag (handelingen in een 
beroepssituatie)? Denk bijv. aan: 

o het kunnen ontwikkelen/ontwerpen van beroepsproducten 
o het creëren van impact 

- Check: Is zowel de verantwoording die verwijst naar het proces (hoe de student 
gewerkt heeft en welke keuzes die heeft gemaakt) als eindresultaat (beroepsproduct 
en verantwoording) meegenomen in de criteria. 

- NB: Voor heb beoordelen van de reflectieonderdeel (student reflecteert op het 
werkproces en op zijn leren en ontwikkeling) krijgen jullie criteria aangereikt. 

 
C Link met de leerresultaten/ eindkwalificaties (taal, werkwoorden)  
Doel: Het is de bedoeling dat wij het niveau van de eindkwalificaties borgen in de te 
maken beoordelingscriteria. We moeten dus de link maken tussen de 
eindkwalificaties en de uitwerking van de beoordelingscriteria (die in de vorige stap 
gekoppeld zijn aan de kernactiviteiten). 
 
Instructie 
Zet de kernactiviteit samen met de uitgewerkte criteria samen in een rubric-template.  
 
Maak een link met eindkwalificaties en formuleer beoordelingscriteria in subcriteria: 
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- Bestudeer de Eindkwalificaties van CO+CB: zijn de 17 indicatoren van de 
leerresultaten (de regels van de eindkwalificaties in de drie onderdelen: Strategie, 
Productie, Reflectie en onderzoek) geborgd in de kernactiviteit? Welke leerresultaten 
bij de kernactiviteit horen, check je a.d.h.v. het Excel: Impactgebieden 
Kernactiviteiten in relatie tot Niveaubeschrijvingen, vraag op bij je impactco.  

- Kun je de beoordelingscriteria zo formuleren dat de taal van de leerresultaten (bijv. 
de werkwoorden, kernwoorden) daarin terugkomt (herkenbaar)? 

- Neem de adviezen van de leerlijngroepen ter harte: 
- Voor het beoordelen van Nederlands, Engels en rekenvaardigheden. 

  Check de link met de desbetreffende leerresultaten in de   
  Eindkwalificaties.  

- Lees de Visie op onderzoek van CO+CB (8 feb). Check de link met de 
  desbetreffende leerresultaten in de eindkwalificaties  

 
Zie voorbeeld van de uitwerking van onderdeel C. (naar een uitgewerkte Template-
voorbeeld doorlinken) 
 

D Overall Check  
Doel: De beoordelingscriteria formuleren met alle input uit onderdeel A+B+C  
 
De eisen van beoordelingscriteria: 
Inhoudelijk 

- beoordelen observeerbaar gedrag  
- zijn valide en betrouwbaar (integratie, transfer, zelfregulatie – zie Toetsnotitie 3, Hfst. 

2) 
Kwaliteitsgericht 

- vormen basis voor de rubric om het niveau te kunnen meten 
- het aantal van de criteria is voldoende om de complexiteit van de te leveren prestate 

te weerspiegelen 
- zijn onafhankelijk van elkaar waardoor zij verschillende aspecten meten 

 
Instructie 
Gebruik de opbrengst uit stap B en voeg de lijst met de beoordelingscriteria van alle 
kernactiviteiten onder elkaar toe aan jullie template.  
 
E Beoordelingscriteria voor het summatief oordeel checken 
Doel: Check op de beoordelingscriteria als geheel.  

- Vormen de criteria een geheel om   
o geïntegreerd te kunnen beoordelen: de integratie van kennis, vaardigheden 

en houding- transfer van het professioneel handelen naar verschillende 
situaties, zelfregulatie van het eigen leren en ontwikkeling 

o in samenhang te kunnen beoordelen: alle onderliggende kernactiviteiten 
leiden als geheel tot een summatieve uitspraak 

o Zullen ze leiden tot een betrouwbaar oordeel: kan elke docent die 
deelneemt aan de stone begrijpen wat er wordt bedoeld? 

o Zijn ze valide: klopt het intuitief? Krijgt een slecht portfolio een 
onvoldoende, een middelmatig portfolio een lage voldoende en een 
goed portfolio een goede beoordeling?  
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Stap 3A3 Processtappen in het ontwikkelen van een rubric 
 
Houd bij de hand:  
Rubric voor Rubrics  
 
De doelen van een rubric 
Rubrics worden ontworpen met meerdere doelen: voor de docent om voortgang te bewaken 
én om het eindproduct te beoordelen, voor de student om inzicht te geven in wanneer die 
succesvol is en de eigen voortgang te monitoren. We gebruiken de rubric dus voor zowel 
summatieve (dan heten het beoordelingscriteria) als formatieve doelen (beoordelingscriteria 
uitgewerkt in succescriteria). De succescriteria komen aan de orde in stap 3B.  
 
Processtappen  
De beoordelingscriteria heb je vastgesteld in stap 3.1.2. Om tot een rubric te komen, 
werk je de beoordelingscriteria uit in verschillende niveaus. 
 

- Werk ze in eerste instantie uit met drie niveaus (bijvoorbeeld: goed, voldoende, 
onvoldoende).  

- Kies hoeveel niveaus je nodig denkt te hebben, bijvoorbeeld (advies is 5, maar het 
mag meer of minder). De proef op de som is het beoordelen van een 20-tal 
studentenwerken en die in stapels leggen. Hoeveel stapels je maakt, zoveel niveaus 
wil je hebben. Gangbaar is 3-5.  

- Vraag feedback aan studenten of liever nog; betrek ze eerder in het ontwerp en 
vraag hen waar een goed product aan voldoet.  

- Beoordeel je rubric met de ‘rubric voor rubrics’ 
 
 
8.2 Stap 3B Processtappen in het ontwikkelen van de FE-cyclus  
 
Deliverables stap 3B: FE-cyclus  

- Het vaststellen van tussenproducten als eerste stap in het ontwerpen van de 
FE-cyclus  - welke tussenproducten zijn onderdeel van het werkproces en dus 
formatief (informatie over kwaliteit product en wat moet verbeterd worden) en 
hoe werkt student aan verslaglegging van verantwoording (keuzes in proces). 
Tussenproducten, verantwoording proces en reflectie worden uiteindelijk 
summatief getoetst. 

- Denkoefening: vertalen van beoordelingscriteria naar succescriteria per 
werkproces-stap 
 

Centrale vragen:  
WAT 

- Welke formatieve informatie moet de student tijdens de stone (o.a. in de 
feedbackdialoog) krijgen om de geïntegreerde ontwikkeling naar de summatieve 
toets te waarborgen? 

HOE 
- Zorgt het werkproces, met de tussentijdse producten en eindproducten in wording, 

voor het aantonen van de leeruitkomst (het bereiken van de beoordelingscriteria)?  
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- Zorgt de doorlopende feedbackdialoog ervoor dat de student in staat wordt gesteld 
een succes te maken van diens product (zijn de succescriteria rechtstreeks afgeleid 
van de beoordelingscriteria)?    

Onderliggende documenten lezen:  
Toetsnotitie 3 A-Z herkijking ‘nice to know’  
Integratie Stones-Coachlijn Jaar 1 – in teams- DEMI link maken in tekenkamer 
 
Stap 3B1 Tussenproducten en werkproces 
 
Zorg dat je het werkproces en de tussenproducten hebt afgestemd met je stoneteam. Het is 
sterk aanbevolen om het werkproces en de tussenproducten te valideren met de 
beroepspraktijk. De centrale vraag is:  
Welke stappen in het werkproces maakt een beroepsprofessional in de praktijk die aan een 
vergelijkbaar beroepsvraagstuk werkt? 
Denk integraal dus niet bijv. alleen vanuit het oogpunt van onderzoek doen. Het moet gaan 
over beroepsmatig handelen per werkspat. 
 
Stap 3B2 Succescriteria per werkproces-stap 
 
Je hebt het werkproces en de tussenproducten gedefinieerd en gevalideerd met de praktijk. 
Het doel van de formatieve evaluatie is om een dialoog te voeren over de voortgang van het 
werkproces en van het leerproces van de student.  In deze feedbackdialoog (didactisch 
coachen), het gesprek over het werk van de student gebruik je feedbackvragen: ask-up, ask-
back en ask-forward waarin hij de feedback niet voorzegt maar de student coachet om zelf tot 
antwoorden te komen. Op N1 kan de docent meer sturing gegeven dan op N2 en N3. 
In de feedbackdialoog gebruik je succescriteria geformuleerd op taak, proces en 
zelfregulatie om aan te geven: wat maakt dat iets goed is (taak), welke stappen belangrijk 
zijn in het proces van leren/maken/onderzoeken/etc. (proces) en hoe de student op eigen 
leren en ontwikkeling in dat proces reflecteert en het proces zelf aanstuurt (zelfregulatie). Hoe 
de coachlijn gaat helpen bij het onderdeel zelfregulatie lees je in het onderdeel Samenspel 
met coachlijn dit document en in een onderliggend document.  Bij vragen vraag hulp bij de 
coachlijn coordinatoren. 
 
Specifiek betreft de feedbackdialoog het gesprek over de kwaliteit van de tussenproducten, 
de eindproducten in wording en het werkproces (verantwoording van het maken van het 
beroepsproduct) en over de reflectie op eigen leren en ontwikkeling van de student. De 
kwaliteit van het eindproduct ligt in de eerste plaats vastgelegd in de beoordelingscriteria. Die 
beoordelingscriteria vertaal je naar succescriteria (zie de Begrippenlijst aan het begin van 
Hfst. 3 voor definitie) per werkstap. Hierin omschrijf je voor de student in concrete taal, 
hoe die succesvol handelt in die stap in het werkproces.  Deze input is belangrijk om in 
Stap 4 de lesactiviteiten verder uit te kunnen werken. 
 
 
Denkoefening succescriteria  
Het doel van deze oefening is om een eerste zet te maken om de succescriteria per stap in 
het werkproces te formuleren. In elke stap formuleer je succescriteria op taak, proces en 
zelfregulatie. Concreet gevormuleerde succescriteria geven: 

• de student de grip op het leren , de zogenaamde neus voor de kwaliteit 
(wanneer is iets goed?)  
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• de student inzicht in zijn leren (feedup: waar werk ik naartoe, feedback: waar 
sta ik, feedforward: wat moet ik nog verbeteren)  

De succescriteria gebruik je om per stap in het werkproces het handelen van de student 
formatief te evalueren. 
 
Processtappen 

- Kijk naar de eerder geformuleerde stappen in je werkproces. Zet ze in de tabel. 
- Schrijf welke tussen- en eindproducten in wording bij elke stap horen.  
- Pak de eerder geformuleerde rubric erbij. Welke beoordelingscriteria horen bij elke 

stap ? Zet de criteria per stap in de tabel. 
- Kijk per stap en beantwoord deze vragen:  

Hoe kun jij zien dat de student succesvol handelt in deze stap?  
Wat maakt dat iets goed is? (taak) 
Welke stappen zijn belangrijk in het proces van leren/maken/onderzoeken/etc.? 
(proces) 
Hoe reflecteert de student op eigen leren en ontwikkeling in dat proces? Hoe stuurt 
hij het proces zelf aan? (zelfregulatie) 

Probeer de succescriteria te verwoorden zo dat ze observeerbaar gedrag beschrijven. 
 
 
 Gebruik deze tabel om (een aanzet tot) succescriteria te formuleren. 
Stap in het 
werkproces 

Tussenproduct Beoordelingscriteria 
(rubric). Generiek 
beschreven. 

Wanneer handelt de student 
succesvol? Concreet 
beschreven. 
Taak / Proces / Zelfregulatie 

Stap 1    
Stap 2    
Stap 3    
Stap …    

 
Samenspel met de coachlijn 
 
De coachlijn draagt actief bij aan de kwaliteit van het onderwijs door te ondersteunen bij 
vaardigheden die studenten nodig hebben in dit onderwijsmodel. Daarbij maakt de coachlijn 
gebruik van het proces in de stones. Zo ondersteunt de coachlijn aan de hand van informatie 
uit de FE-cyclus in het ontwikkelen van vaardigheden die studenten nodig hebben om te gaan 
met de wekelijkse feedback (feedbackgeletterdheid).  
 
Ook draagt de coachlijn bij door aan de hand van succes-of beoordelingscriteria de 
student te helpen een goed plan van aanpak te maken, een zelfassessment uit te 
voeren en te reflecteren. Dit stimuleert het inzicht in de eigen voortgang binnen de 
stone en stimuleert het ontwikkelen van zelfregulatie en ook de metacognitieve 
vaardigheden.  
 
Ook geeft de coachlijn invulling aan verdiepende reflecties op de volgende onderwerpen:  

Wie ben ik als professional en als persoonal, waartoe heb ik een taak op een 
bepaalde manier uitgevoerd? 
Wat wil ik als professional bijdragen in de toekomst, wat past bij mij?  
Wat kan ik? Welke kennis en vaardigheden heb ik me eigen gemaakt?  
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Wat doe ik? Hoe heb ik een taak uitgevoerd? 
 

De student kan deze reflecties gebruiken voor het eindproduct (portfolio van de stone).  
 
 

8.3 Gezamenlijk nakijken  
• Gezamenlijk nakijkproces: docenten beoordelen gehele portfolio’s  
• Eerst kalibreren op enkele portfolio’s om de rubric samen te leren kennen en de 

interpretaties op een lijn te krijgen (verhoogt betrouwbaarheid)  
• Aan het einde van het nakijkproces ook de portfolio’s die rond de cesuur beoordeeld 

worden bespreken met 4-ogenprincipe.  
 

Een heldere rubric is voor docenten een goed startpunt voor het beoordelen van onderdelen 
waar ze niet per se expert in zijn. De kalibratie zorgt voor de nodige training in beoordeling. 
Probeer deze werkwijze eerst uit op studentvoorbeelden uit het huidige onderwijs. Bij 
hobbels of zorgen, bespreek je een afwijkende ontwerpwens met de onderwijskundig 
docent.  
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