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I. VISIE VAN DE OPLEIDING  1
De opleidingen Communicatie en Creative Business zijn inclusieve opleidingen, alle studenten 
zijn welkom. We vragen ze om hun eigen werk en gewoontes mee te brengen. We vragen ze 
ook om hard te werken, na vallen weer op te staan, te kunnen kiezen, kritisch en grondig zijn. 
Wij leren studenten om naar zichzelf te kijken; hun eigen verhaal te vertellen, te schrijven en te 
herschrijven, zodat ze steeds beter weten wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze kunnen 
bijdragen aan de maatschappij.  

Wij leiden studenten op tot communicatie- en mediaprofessionals op bachelorniveau. Wij 
begeleiden studenten bij het vinden van een plek binnen een breed en zeer veranderlijk 
werkveld. In onze snel veranderende wereld is de roep om flexibele en reflectieve 
professionals groot. Meer dan 90% van de werkgevers verkiest soft skills (samenwerken, 
creativiteit, leiderschap, etc.) boven hard skills (kennis). Banen worden vervangen door 
automatisering en daarnaast zijn nieuwe rollen en banen aan het ontstaan.  Ware digital 2

natives, Generatie Z (1995-2010), zijn vanaf hun vroege jeugd blootgesteld aan het internet en 
aan sociale netwerken.  De zoektocht naar authenticiteit brengt hun – dankzij of ondanks het 3

feit dat ze zijn opgegroeid na 9/11 – meer vrijheid van expressie en een grotere openheid in 
het accepteren van verschillende type mensen, maar ook van zichzelf.  4

Om goed aan te kunnen sluiten op de genoemde ontwikkelingen en uitdagingen leiden wij een 
nieuwe generatie op tot competente, reflecterende en verantwoordelijke professionals én 
geëngageerde burgers. Wij doen dit samen met de studenten, de docenten, de onderzoekers 
van de kenniscentra, onze partners in het werkveld en de opleidingsstaf. Wij helpen studenten 
hun plek te vinden binnen dit brede werkveld door ze te laten ontdekken waar ze goed in zijn. 
Studenten geven zelf richting aan hun studie doordat ze veel zeggenschap hebben over dat 
wat ze leren. Wij leren ze goed naar zichzelf kijken en helpen ze richting te geven aan hun 
eigen carrière en een leven lang leren. Wij helpen ze met het maken van die keuzes waarmee 
ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Wij zien ‘verhalen vertellen’ in welke vorm dan ook als 
de kern van het brede vakgebied van media-en communicatieprofessionals.  
‘;;;;;;;;;;; 

 Voor achtergronden hebben wij de volgende documenten gebruikt: Sterk Verhaal en Jouw Verhaal, Ontdekkingsreis 1

tot nu toe 2018

 WEF Future of Work Report (2018), Institute of the Future & DELL (2017), Careerbuilder UK (2015), Federal Reserve 2

Bank of NY (2018). 

 Een generatie die comfortabel is met het verzamelen en cross-referencing van verschillende informatiebronnen, 3

maar ook met het integreren van virtuele en offline werelden. 

 McKinsey & Company4
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Onze opleidingen en hun kernwaarden  sluiten aan bij de Visie van de HvA  die bestaat uit vier 5 6

pijlers:  

1. Student: We zetten de ontwikkeling van de student centraal.  
CO+CB: We investeren in talentontwikkeling, een ondernemende houding, persoonlijke en 
algemene vorming en ontwikkeling van de professionele identiteit van de student. Elke 
student heeft de regie over zijn eigen leerroute. 

2. Kennisinstelling: We creëren en delen kennis en dragen actief bij aan de verbinding 
tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk.  
CO+CB: Als hbo-opleidingen bieden we onderwijs dat geënt is op de beroepspraktijk. Niet 
alleen staan beroepsvraagstukken in al onze modules centraal, maar ook de inhoud van 
ons curriculum wordt elk jaar geactualiseerd. Om dat te realiseren is onze organisatie 
ingericht op structurele samenwerking met lectoraten en werkveld. 

3. Samenwerken: We zijn betrokken bij elkaar, de beroepspraktijk en de samenleving. 
CO+CB: Beroepsvraagstukken uit het werkveld staan centraal in ons onderwijs. Studenten 
hebben de regie over hun leerroute en geven samen met docenten vorm aan de inhoud 
van de module. Het werkveld komt terug in de expertise van docenten. De samenwerking 
tussen de opleidingen CO en CB is uniek in Nederland en is een afspiegeling van het snel 
veranderende vakgebied. 

4. Amsterdam: We dragen actief bij aan een duurzame, inclusieve en smart 
samenleving in en rond internationaal Amsterdam.  
CO+CB: Wij bevinden ons in het hart van creatief Nederland. Amsterdam, de stad van 180 
nationaliteiten. De stad speelt een centrale rol binnen de opleidingen. Grootstedelijke 
problematiek staat centraal in de beroepsvraagstukken die het hart vormen van ons 
onderwijs We zijn nauw verbonden met onze stad en leren onze studenten actief na te 
denken over het creëren van een leefbare, inclusieve en toekomstgerichte lokale en 
internationale samenleving. 

 https://visie.mijnhva.nl/Paginas/default.aspx 5

 https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/media-creatie-en-informatie/media--6

communicatie/herijking/positioneringcocb.pdf
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II. BEROEPS- EN OPLEIDINGS-
PROFIEL: ONS DNA 

Een verhaal met twee helden 
De opleidingen CO+CB leiden studenten op tot communicatie- en mediaprofessionals op 
bachelorniveau. Onze studenten zijn de ondernemende strategen, beroepsvaardige 
producenten en onderzoekende professionals van de toekomst. Het positioneringsdocument 
Een verhaal met twee helden  beschrijft zowel de gezamenlijke als de afzonderlijke kenmerken 7

van beide opleidingen, de DNA’s, mede op basis van de huidige landelijke beroepsprofielen. 
Het gezamenlijke DNA luidt als volgt: 
 
De CO+CB professional 
• ontwikkelt en vertaalt verhalen. Zowel het verhaal zelf (content en/of drager) als het verhaal 

erachter (het concept en/of de strategie). 
• ontwikkelt toepassings- en toekomstgerichte vaardigheden voor communicatie en media, 

steeds gerelateerd aan de beoogde impactdoelstelling, dit doet hij aan de hand van een 
ontwerpcyclus met de mens als middelpunt, impact als doel en verhalen als middel voor 
gedragsverandering. 

• blijft niet alleen staan bij conceptontwikkeling en advisering over uitvoering en 
implementatie, maar realiseert zelf ook plannen, content en media. 

• besteedt ruim aandacht aan het brede spectrum van ethische vraagstukken rondom de 
ontwikkeling van technologie en stelt in die discussie de mens centraal. Technologie staat 
ten dienste van de mens. 

• verbindt de regionale functie van Amsterdam met haar rol als wereldstad. Is bezig met 
wereldzaken die zich juist in Amsterdam afspelen: economische, maatschappelijke en 
duurzaamheidsvraagstukken.  

Flexibel programma Stepping Stones  
De opleidingen CO+CB worden aangeboden in een flexibel, modulair 
onderwijsprogramma Stepping Stones dat garant staat voor slim georganiseerd onderwijs dat 
in dienst staat van studenten en recht doet aan de inhoud. Er is flexibiliteit in inhoud, tempo, 
volgorde en in toets- en lesvormen. Intensieve coaching helpt bij het maken van die keuzes. 
Het concept is daarmee geschikt voor uiteenlopende studenten de wel eenzelfde doel voor 
ogen hebben: hun talenten ontwikkelen op het gebied van media en communicatie. Studenten 

  https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/media-creatie-en-informatie/media--7

communicatie/herijking/positioneringcocb.pdf?_ga=2.68579220.422226591.1603012348-2048647183.1599034012
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volgen hun eigen route langs verschillende te kiezen 
‘stones’ . In elke stone staat een beroepsvraagstuk centraal 8

waarin een student geïntegreerd werkt aan kennis en 
vaardigheden op het gebied van Strategie, Productie en 
Reflectie en Onderzoek. Het stones-aanbod wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Stones staan op zichzelf maar het geheel 
aan stones heeft samenhang – horizontaal binnen het 
niveau waarin een student zich bevindt en verticaal binnen 
het impactgebied waartoe de stone behoort. 

Impactgebieden 
Zoals het gezamenlijke DNA laat zien leiden de 
opleidingen CO+CB op tot verhalenvertellers die verhalen 
met impact maken. Deze innovatieve impact (verhalen in telkens nieuwe vormen en met 
behulp van telkens nieuwe technieken) staat centraal in de curricula van CO+CB. 
De impactgebieden  vormen het focuspunt van onze curricula CO en CB en zijn 9

medebepalend voor de beroepsvraagstukken en challenges  waar onze studenten mee 10

aan de slag gaan. Ze worden jaarlijks tegen het licht gehouden vanwege de snelle 
veranderingen in wereld en werkveld. Voor nader uitleg van de impactgebieden zie 
hoofdstuk 2: Wat leren wij. 

 De term ‘stone’ wordt in dit document gebruikt als de benaming van een de module (een onderwijseenheid van 15 8

ECTS).

 De impactgebieden zijn gedefinieerd mede op basis van het positioneringsdocument rondom de impact van 9

verhalen in zes gebieden: wereldverbeteraars (CO+CB), vernieuwers (CO+CB), verleiders & vermarkters (CO), 
verbinders & veranderaars (CO), verdieners & ondernemers (CB) en vermarkters & verbeelders (CB).

 Een challenge bestaat uit een authentiek vraagstuk uit de beroepspraktijk. Voor de oplossing zijn verschillende 10

vak- en domein-specifieke disciplines nodig. De meerwaarde is dat je een student stimuleert in 
een multidisciplinaire aanpak, creativiteit en innovatieve vaardigheden. Het bereidt de student beter voor op een 
beroepsrol door het samenwerken in diverse teams, een breed thema verkennen, nadenken over welke rol hij gaat 
aannemen. 
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Figuur 1: in een stone staat het  
beroepsvraagstuk centraal. 



III. ONDERWIJSKUNDIGE 
ONDERBOUWING VOOR DE VISIE 
VAN DE OPLEIDING 

In dit hoofdstuk geven wij een onderwijskundige onderbouwing gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten. Als het theoretische raamwerk voor het formuleren van deze 
uitgangspunten gebruiken wij het curriculaire spinnenweb (Figuur 2). 

De onderwijskundige onderbouwing is geschreven: 
• om de visie van de opleiding te verduidelijken en te onderbouwen 
• om de visie te expliciteren in het gekozen onderwijsmodel 
• om de onderliggende samenhang tussen inhoud, organisatie, logistiek en scholing te 

borgen en de volgende fases in de herijking te laten slagen  

De uitgangspunten voor de onderbouwing zijn gebruikt om: 
• de gemaakte keuzes in het gekozen prototype uit te werken 
• de ontwerpprincipes te borgen  

Uitgangspunten 
1. Waar leren wij voor? 
2. Wat leren wij? 
3. Hoe leren wij? 
4. Wat is de rol van de docent (en de 
student) in ons leren? 
5. Met wie leren wij? 
6. Waar leren wij (leeromgeving)? 
7. Waarmee leren wij (bronnen en 
materialen)? 
8. Wanneer leren wij (tijd)? 
9. Hoe wordt het leren getoetst?

Ontwerpprincipes (randvoorwaarden) 
A. Van buiten naar binnen ontworpen 
onderwijs 
B. Ons didactisch verhaal  
C. Duurzame actualisering 
D. Werkbaar, studeerbaar en betaalbaar 
onderwijs  
E. Eén onderwijsconcept voor CO en CB 
F. Overstappen tussen vol- en deeltijd 
gemakkelijk 
G. Verbinding met onderzoek, het 
werkveld en internationalisering.
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Figuur 2: Het curriculaire spinnenweb 
https://slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/ 

In het curriculaire spinnenweb spreekt men van ‘zij’ (Hoe leren zij, wat leren zij, enz.). Wij 
kiezen er expliciet voor te spreken van ‘wij’. In onze visie gaat het om een leerproces van 
studenten en docenten. Ook van docenten vragen wij een lerende houding. In 
onderstaand stuk ligt verder de nadruk op studenten. Het leren van docenten is op een 
aantal plekken kort geschetst en samengevat in de Handreiking.  
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Visie 
Waartoe leren wij?

1. Leerdoelen 
Waar leren wij voor?

2. Leerinhoud 
Wat leren wij?

3. Leerinhoud 
Hoe leren wij?

4. Docentenrollen 
Wat is de rol van 

de docent?

5. Bronnen en materialen 
Waarmee leren wij?

6. Groeperingsvormen 
Met wie leren wij?

7. Leeromgeving 
Waar leren wij?

8. Tijd 
Wanneer 
leren wij?

9. Toetsing 
Hoe wordt het 
leren getoetst?

https://slo.nl/thema/meer/curriculumontwikkeling/instrumenten/spinnenweb/inleiding/


1. Waar leren wij voor? 
Om deze vraag te beantwoorden gaan we op basis van het gezamenlijke DNA en de 
afzonderlijke DNA’s van de opleidingen uitleggen hoe de eindkwalificaties geformuleerd 
zijn waaraan alle afgestudeerden CO+CB moeten voldoen. Het onderwijs CO+CB is 
ontworpen als een flexibel programma waarin studenten keuzes kunnen maken in 
leerinhoud, tempo en toetsvormen (zie Hoofdstuk 8).  
De eindkwalificaties CO+CB zijn de hbo-eindkwalificaties die de kennis, vaardigheden, 
houding en ontwikkeling (i.e. professioneel handelen) beschrijven van een startbekwame 
communicatie- of mediaprofessional. Het positioneringsgsdocument Een verhaal met 
twee helden  heeft mede de basis gevormd voor het bedenken van de nieuwe 11

eindkwalificaties CO+CB rondom Strategie, Productie en Reflectie en Onderzoek (zie de 
schematische weergeave in Tabel 1). De gedachte achter de formulering van de 
driedelige eindkwalificaties is om het eindniveau helder en dekkend te beschrijven zodat 
dit herkenbaar is binnen de hele organisatie.  Het moet een startbekwame hbo-
professional duiden die competent is om te werken met complexe beroepsvraagstukken 
waar hij een strategische rol in vervult.  

Tabel 1: De schematische weergave van de eindkwalificaties CO en CB 

Eindkwalificaties CO CB

Strategie Regisseren van 
communicatie van 
netwerken
Netwerkstrategieën 
Marketingcommunicatie 
Vertrekpunt: vaste kosten en 
doordachte keuzes in owned 
en aanvullende media

Initiëren, faciliteren en 
exploiteren van content en 
mediaformats
Mediastrategieën 
Marketing van media 
Vertrekpunt: zelfstandige 
exploitatie en bedrijfsprocessen 
en doordachte keuzes en 
optimalisatie van alle media

Productie Owned content 
Communicatieconcepten en 
briefings

Alle content 
Mediaformats en -exploitatie

Reflectie en 
onderzoek

Reflectief vermogen 
Onderzoekende houding en onderzoekend vermogen 
Samenwerken 
Communiceren in netwerken + taalvaardigheid 
Empathisch vermogen 
Ethisch besef

  https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/media-creatie-en-informatie/media--11

communicatie/herijking/positioneringcocb.pdf?_ga=2.68579220.422226591.1603012348-2048647183.1599034012
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De eindkwalificaties zijn geformuleerd in de vorm van ‘leerresultaten’ .  Geïntegreerd 12

aangeleerde en getoetste kennis, vaardigheden en houding worden hier generiek 
beschreven. Wij gebruiken de term leerresultaat op twee niveaus: 

• Leerresultaten op kwalificatieniveau zijn generieke niveaubeschrijvingen van CO + CB op 
niveau 1, 2, 3 . Elke lerende moet deze leerresultaten behalen ondanks mogelijke 13

verschillen in de leerweg en/of het volgen van verschillende stones of combinaties 
daarvan op diverse manieren. De uitwerking van de eindkwalificaties is hier te vinden. 

• Leerresultaten op stone-niveau geven aan wat de lerende heeft bereikt na voltooiing van 
een leerproces op stone-niveau, waartoe de lerende na het afronden van de 
onderwijsperiode (een blok of een semester in geval van een challenge) in staat is. De 
leerresultaten bepalen de inhoud en beoordeling van elke afzonderlijke stone. Bij elke 
stone staat een authentiek beroepsvraagstuk centraal waarin Strategie, Productie en 
Reflectie en Onderzoek (de eindkwalificaties) doorvertaald zijn op niveau 1, 2 of 3 (zie 
een schematische weergave in Figuur 3).  

Figuur 3: Opbouw van een stone. 

 De Engelstalige literatuur hanteert de term ‘learning outcomes’. De vertaling in het Nederlands is leeruitkomsten of 12

leerresultaten. Het is samen met het MT gekozen om de term leerresultaten te hanteren binnen CO-CB wat in lijn is 
met de terminologie in de landelijke beroepsprofielen en het positioneringsdocument.

 Bij het conceptueel ontwerp van Stones is gewerkt vanuit de niveaubeschrijving vastgesteld in het Nederlands 13

kwalificatieraamwerk (NLQF) met de descriptorenelementen context (complexiteit), kennis, vaardigheden en 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het hbo-afstudeerniveau is gelijk aan Niveau 6 in dit raamwerk.  In dit 
document werken we met een onderverdeling in Niveaus 1, 2 en 3 waar Niveau 3 het afstudeerniveau is. Deze 
niveaus duiden de opbouw van het leren en ontwikkelen van de student binnen het programma. https://nlqf.nl/
images/downloads/NLQF_niveaus/Niveau_6_NLQF_en_EQF.pdf
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Regisseur/facilitator

Reflectie (zelfregulatie), 

Onderzoek (nieuwsgierig, kritisch, 

strategisch), Ethiek, Samenwerking, 

Communicatie

Het maken, ontwerp 

cyclus, specialistische 

vaardigheden

https://nlqf.nl/images/downloads/NLQF_niveaus/Niveau_6_NLQF_en_EQF.pdf
https://nlqf.nl/images/downloads/NLQF_niveaus/Niveau_6_NLQF_en_EQF.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/media-creatie-en-informatie/media--communicatie/herijking/korte-handleiding-niveaubeschrijvingen-co-cb.pdf?_ga=2.243813958.250636867.1605612703-1361062919.1578388933&_gac=1.17018827.1604482130.CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WNDzBrDQue_mE8a4GmsHhwn89WRmM-O7Zi7fdUEbbDneCgXAVDezcEuBoCME4QAvD_BwE


2. Wat leren wij? 
De opleidingen CO+CB leiden op tot verhalenvertellers, in de ruimste zin van het woord. 
Verhalen in telkens nieuwe vormen en met behulp van telkens nieuwe technieken. Deze 
innovatieve impact staat centraal in de curricula van CO+CB. Afhankelijk van het doel dat 
media- en communicatiemakers en hun opdrachtgevers hebben en de interactie die zij 
nastreven met hun doelgroepen onderscheiden CO+CB verschillende soorten impact. 

De impactgebieden vormen het focuspunt van onze curricula en zijn medebepalend voor 
de beroepsvraagstukken en challenges waar onze studenten mee aan de slag gaan. Ze 
worden jaarlijks tegen het licht gehouden vanwege de snelle veranderingen in wereld en 
werkveld. Aan elk impactgebied worden op de verschillende niveaus een aantal stones-
modules van 15 ECTS gekoppeld. De stones-modules worden in een structuur van 
horizontale en verticale samenhang ontworpen en aangeboden. 

De impactgebieden die we onderscheiden vloeien voort uit het document over de 
(gezamenlijke en afzonderlijke) positionering van CO+CB. Een aantal impactgebieden 
vloeit voort uit de aparte expertises van CO en CB, en sommige vertegenwoordigen de 
gezamenlijke expertise van beide opleidingen. Er is ook een overlap tussen de 
impactgebieden (zie de beschrijvingen in Bijlage 5). 

Elk impactgebied werkt geïntegreerd aan de ontwikkeling van kennis (Strategie), 
vaardigheden (Productie) en houding en ontwikkeling (Reflectie en onderzoek) van 
studenten. Het aanbod van kennis en vaardigheden verschilt voor CO en CB en verschilt 
per impactgebied. Het werken aan houding en ontwikkeling omvat eigenschappen 
waarover zowel CO- als CB-studenten moeten beschikken, ongeacht het impactgebied 
waarin zij onderwijs volgen.  

Zie een schematische weergave van de impactgebieden in het curriculum in Bijlage 2. 
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3. Hoe leren wij? 

Visie op leren 
“Onze studenten construeren hun kennis op een actieve en reflecterende manier, zij doen dit 

samen met anderen in een rijke context, zowel binnen als buiten school waar hun 
basisbehoeften van bekwaamheid, autonomie en verbinding geborgd zijn.” 

Binnen het hbo in Nederland wordt veelal gewerkt volgens het principe van 
competentiegericht onderwijs. Opleidingen stellen generieke competenties, 
leeruitkomsten of kernkwalificaties vast, om daarmee hun opleiding inhoudelijk in te 
richten. Wat deze benamingen gemeen hebben, is dat het gaat om een samenhangend 
geheel van kennis, vaardigheden en houding. We gaan nu eerst wat dieper in op het 
kennisaspect van het leren omdat dit van invloed is op de didactische aanpak en de 
opbouw van het curriculum van een opleiding. 

3.1 Hoe wordt kennis vergaard? 
Om deze vraag te beantwoorden hebben wij gekeken naar verschillende leertheorieën 
die zijn ontwikkeld in de afgelopen decennia (zie Figuur 3). Deze theorieën zijn gevormd 
uit onderzoek over de hersenen en het leren. Daarnaast beschouwen sommige 
theorieën het leren als een sociaal proces. Deze kijk op leren bepaalt dan ook voor een 
groot deel de didactische aanpak. De opleidingen CO-CB hebben een lange traditie van 
constructivistisch onderwijs. Daarnaast heeft het onderzoek van de expertisegroep  14

opgeleverd dat we onze didactische aanpakken kunnen verrijken met uitgangspunten 
van het connectivisme, een moderne leertheorie en met de inzichten die voortkomen uit 
een uitgebreide theorie over motivatie: self-determination theory. We lichten deze 
theorieën hieronder toe. 

Constructivisme 
Binnen het constructivisme wordt leren gezien als een actief proces van 
kennisverwerving door kennisconstructie . De lerende bouwt voort op reeds aanwezige 15

 De expertisegroep werkt als een studie- en ontwerpgroep van drie nieuwe onderwijsmodellen (prototypes) en als 14

accelerator voor de onderwijsvernieuwing (herijking). De opleidingen CO+CB willen meer onderwijskundig 
geschoold raken door het oprichten van een groep van early-innovators die tijdens en na het ontwerpen van een 
nieuw onderwijsconcept deze kennis delen met de rest van de organisatie.

 Cunningham IN: Glasbeek (2015): Wat werkt in hoger onderwijs. Aanbevelingen voor het ontwikkelen van een 15

leerzaam en studeerbaar curriculum. Onderwijscentrum VU. 
(https://www.researchgate.net/publication/
280075555_Wat_werkt_in_hoger_onderwijs_Aanbevelingen_voor_het_ontwikkelen_van_een_leerzaam_en_stude
erbaar_curriculum)

  12

https://www.researchgate.net/publication/280075555_Wat_werkt_in_hoger_onderwijs_Aanbevelingen_voor_het_ontwikkelen_van_een_leerzaam_en_studeerbaar_curriculum
https://www.researchgate.net/publication/280075555_Wat_werkt_in_hoger_onderwijs_Aanbevelingen_voor_het_ontwikkelen_van_een_leerzaam_en_studeerbaar_curriculum
https://www.researchgate.net/publication/280075555_Wat_werkt_in_hoger_onderwijs_Aanbevelingen_voor_het_ontwikkelen_van_een_leerzaam_en_studeerbaar_curriculum


kennis, er is meer aandacht voor metacognitieve vaardigheden . Zo draagt de lerende 16

steeds meer eigen verantwoordelijkheid en reflecteert hij voortdurend op zijn leren. 
Zelfregulatie en zelfsturing van de student staan dus centraal (zie de Begrippenlijst voor 
nadere uitleg). Het leren gaat het beste als het in de context gebeurt (een krachtige 
leeromgeving, een authentieke beroepssituatie). Ook ziet het constructivisme leren als 
een sociaal proces, waarbij de kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen (‘sociaal’ 
constructivisme). 

 17

Connectivisme 
Volgens de theorie van het connectivisme  gaat leren niet alleen over kennis, maar ook 18

over netwerken. Kennis is namelijk veranderlijk, en het moet er dus om gaan dat 
studenten leren hoe zij kennis kunnen verkrijgen en kunnen gebruiken. Maar daarbij 
hoort ook dat het belangrijk is om afstand te kunnen nemen van ‘oude’ kennis . Volgens 19

het connectivisme kan leren ook plaatsvinden buiten school in verschillende netwerken, 
online en offline (YouTube, Wikipedia, sociale netwerken, opdrachtgevers, stage-/ 

Stepping Stones 
Voorkennis wordt in kaart gebracht aan het begin van elke stone (module).  
Een belangrijk uitgangspunt in de didactiek is formatieve evaluatie. Metacognitie 
en zelfregulatie zijn daarin belangrijke onderdelen. De docenten snappen hoe het 
leren werkt en zijn daarin geschoold.  
In de stone wordt gewerkt met samenwerkend leren. Het inzetten en uitwisselen 
van (voor)kennis is daarbij een vanzelfsprekend deel van het leerproces.  Student 
moet als lerende op iemand kunnen steunen die ergens beter in is, dat kan een 
expert zijn (docent of professional) maar ook een medestudent die al meer weet en 
kan.17  
Digitale tools bieden belangrijke ondersteuning in de vorm van quizzes, checklists, 
kennisclips, peer feedback, etc. 
Het programma biedt ook ruimte voor individuele routes met 
leerwegonafhankelijke toetsing.

 Metacognitie is kennis over kennis in het algemeen evenals zelfkennis en zelfbewustzijn over de eigen kennis. 16

(Van de Kamp, Herziene taxonomie van de leerdoelen van Bloom, Interfacultaire Lerarenopleidingen, UvA,2012)

 Gebaseerd op het concept Zone van naaste ontwikkeling van Lev Vygotsky: https://www.vernieuwenderwijs.nl/het-17

het-gedachtegoed-van-lev-vygotsky/

 Siemens. G.: Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, International Journal of Instructional 18

Technology and Distance Learning, Vol. 2 No. 1, Jan 2005; http://www.te-learning.nl/blog/het-connectivisme-als-
nieuwe-leertheorie-in/; https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-5-issue-1-march-2015/the-architecture-of-productive-
learning-networks/; https://www.downes.ca/files/books/Connective_Knowledge-19May2012.pdf

 https://www.vernieuwenderwijs.nl/onderwijstheorieen-die-je-moet-kennen/ 19
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afstudeerbedrijven, kenniscentrum, FDMCI etc.). Het is de rol van de docent om samen 
met de student kritisch te kijken naar de waarde van kennis, om het gesprek aan te 
gaan. Docent én student hebben de taak om verbinding te maken. 

 20

Self-determination theory (Zelfbeschikkingstheorie)21

Deze theorie gaat over de menselijke motivatie. De kern van de theorie wordt gevormd 
door drie natuurlijke basisbehoeften namelijk autonomie, verbondenheid en 
competentie . Indien deze bevredigd worden, kan een persoon optimaal functioneren, 22

zich welbevinden en groeien. Ook de intrinsieke motivatie om doelen te bereiken hangt 
mede van de bevrediging van deze behoeften af. In de context van onze opleidingen zien 
we de toepassing van deze theorie in verband met de actieve rol van de student in zijn 
leer- en ontwikkelingsproces waarin hij voortdurend reflecteert en zichzelf aanstuurt. 
Daarnaast dragen de basisbehoeften bij aan het kunnen geven en ontvangen van 
feedback. 

Stepping Stones 
Studenten werken elke stone aan authentieke beroepsvraagstukken of aan een 
‘challenge’ in niveau 3. Ze kunnen hun eigen ervaringen en werkomgeving 
meenemen. Dit kan al in niveau 1, maar zal sterker worden naarmate het niveau 
toeneemt.  

De challenges20 (niveau 3) worden in nauwe samenhang met werkveld en 
kenniscentra ontworpen en blijvend geactualiseerd. Dit biedt studenten een rijke 
leeromgeving waarmee we een interdisciplinair samenwerken en een innovatieve 
houding stimuleren 

Studenten kunnen veel energie steken in eigen werk/activiteiten buiten school. De 
stones zijn geroosterd over maximaal 2,5 dag en het is mogelijk de studie te 
versnellen en/of te vertragen. De ontwikkeling buiten school kan mee terug worden 
genomen in de producten/opdrachten.

 Challenge-based onderwijs biedt een rijke, authentieke context voor het leren en ontwikkelen. Challenges worden 20

ontwikkeld door docenten, onderzoekers en professionals en sluiten aan bij een thema of bij een module en eisen 
soms een multi- of interdisciplinaire aanpak.

 E. Deci - R. Ryan, Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of 21

Self-Determination Research", pp. 3-34, Rochester, 2002.

 Autonomie - het ervaren van individuele vrijheid en het gevoel van zelfbeschikking. Competentie - zich competent 22

voelen in hetgeen dat de lerende doet, bekwaamheid. Verbondenheid - het verlangen naar interactie, verbinding en 
de ervaring om voor anderen te zorgen. Het gevoel van belonging, de ervaring van ergens bij te horen.
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Figuur 4: Leertheorieën 
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3.2 Soorten van kennis 
Kennis wordt op talrijke manieren beschreven. Vanuit het oogpunt van cognitie (de 
werking van de hersenen) onderscheiden wij twee soorten kennis, namelijk declaratieve 
en procedurele kennis. Om kennis goed te kunnen structureren en opbouwen binnen een 
discipline spreken wij over kernconcepten en drempelconcepten.  

Declaratieve kennis (inhoudelijke kennis) heeft betrekking op de wat-vraag. De 
geldigheid van deze kennis kan bewezen worden d.m.v. verificatie en replicatie in 
onderzoek . In de onderwijssetting spreken wij over de kennis van feiten en 23

achterliggende principes die de kernkennis vormen van een leergebied of discipline.  

Procedurele kennis heeft te maken met de hoe-vraag, het ligt ten grondslag aan actie 
waarin de lerende actief gebruik maakt van de geleerde inhoudelijke kennis. Een hbo-
professional gebruikt deze kennis in een beroepscontext. Bijvoorbeeld voor het 
aandragen van oplossingen. Procedurele kennis eist een sterke basis van declaratieve 
kennis. Een expert kan – in tegenstelling tot een novice – de inhoudelijke kennis snel 
transformeren in bruikbare, procedurele kennis. Bovendien kan een expert dit ook doen 
in vele nieuwe, onvoorspelbare beroepssituaties buiten school (transfer) .24

Implicaties voor het onderwijs: Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het 
curriculum is daarom om goed te onderzoeken welk soort kennis vereist is in het 
onderdeel Strategie, Productie en Reflectie en Onderzoek binnen elk impactgebied. In de 
leerresultaten op niveau 1, 2 en 3 en de toetsing is het belangrijk om te weten dat de 

Stepping Stones 
Autonomie wordt gestimuleerd door de keuzes die de student heeft. Vanaf niveau 
2 kiest de student de inhoud en volgorde van modules. Het is mogelijk de studie te 
versnellen of te vertragen. Studenten geven een eigen invulling aan afstuderen. 

Bekwaamheid/competentie wordt gestimuleerd door formatieve evaluatie, de 
student kan sturen op zijn eigen succes en krijgt voldoende inzicht en 
ondersteuning. 

Verbondenheid wordt ondersteund door een vaste klas in niveau 1 en door een 
vaste coachgroep met vaste coach door de vier jaren heen. In alle stones wordt 
aandacht besteed aan samenwerken en samenwerkend leren.

 Biggs & Tang (2011): Teaching for Quality Learning at University, p. 81 - 94.23

 Bransford, J., Brown, A.L. & Cocking, R.R. (2000). How people learn. Brain, Mind, Experience and School,p.14-27.24
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nadruk op de procedurele kennis toeneemt in de hogere jaren van het hbo-
programma.25

Kernconcepten en Drempelconcepten26

Kernconcepten (‘big ideas’) zorgen voor het inhoudelijke begrip van een discipline zodat 
de student de verworven kennis kan toepassen in bijvoorbeeld casussen en opdrachten. 
Kernconcepten vormen een overzicht van de basale kennis binnen een discipline. Naast 
kernconcepten onderscheiden wij de drempelconcepten. Meyer en Land (2003) 
omschrijven drempelconcepten als een poort waar de student doorheen gaat, die voor 
hem de weg opent naar een nieuwe manier van denken, een nieuw niveau van begrip 
dat voorheen niet toegankelijk was en een verandering in gedrag als gevolg. Elke 
discipline/leergebied heeft zijn eigen drempelconcepten. Studenten vinden het vaak 
ingewikkeld zich deze drempelconcepten eigen te maken omdat ze soms het 
tegenovergestelde bevatten van wat zij eerder geleerd hebben. Drempelconcepten 
leiden tot zo genoemd ‘troublesome knowledge’, kennis die eerst als vreemd of 
tegenintuïtief ervaren wordt. Het is belangrijk dat studenten deze concepten wel 
doorgronden, dit leidt namelijk tot echt begrip en ‘deep learning’  (zie de Begrippenlijst 27

voor uitleg).  

Bijvoorbeeld: 

Discipline: Storytelling 
Kernconcept: verhalen kun je in verschillende vormen en in verschillende 
volgordes opbouwen en dat heeft invloed op de beleving van de kijker/lezer/
luisteraar 
Drempelconcept: de wijze waarop en de volgorde waarin je informatie presenteert 
en op welk moment je informatie weggeeft of juist achterhoudt, kan de 
meningsvorming van een kijker/lezer/luisteraar diepgaand beïnvloeden. Het echt 
begrijpen van de werking van propaganda of fake news. 

Discipline: Data 

Kernconcept: data kunnen een voorspellende waarde hebben. 
Drempelconcept: het inzicht dat vergelijkingen tussen verschillende datapunten tot 
nieuwe inzichten kunnen leiden die je niet zou kunnen ontdekken zonder 
statistische berekeningen: bijvoorbeeld regressieanalyse, factoranalyse en 
Cronbachs alpha.

 Biggs & Tang (2011): Teaching for Quality Learning at University, p. 81 - 94.25

 Meyer & Land (2003): Threshold concepts and troublesome knowledge. https://www.utwente.nl/en/ces/celt/26

publications/archive-vop/okt2005/nieuwsbrief_17/land_paper.pdf

 Biggs & Tang (2011): Teaching for Quality Learning at University, p. 81 - 94.; Perkins (2006)27
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Implicaties voor het onderwijs: Docenten moeten samen de drempel- en kernconcepten 
definiëren binnen een impactgebied en de bijbehorende stones en deze ook 
onderscheiden van elkaar. Dit dient vervolgens doorvertaald te worden in het 
curriculumontwerp om de horizontale en verticale samenhang (zie uitleg in de 
Begrippenlijst) te borgen samen met de niveau-opbouw en toetsing. In 3.4 zullen wij 
uitleggen welke modellen wij gekozen hebben om een taxonomie als kapstok te creëren 
voor de verticale en horizontale samenhang. 

3.3 Didactiek 

Begeleiding van het leren en ontwikkelen 
De leertheorieën van het constructivisme, het connectivisme en de 
zelfbeschikkingstheorie samen met de inzichten in drempel- en kernconcepten zijn 
leidend in onze didactische aanpak. Wij stellen het leren en ontwikkelen van de student 
centraal in een samenhangend curriculum waarin leren, instructie, beoordelen en 
feedback geïntegreerd zijn. Onze docenten hebben de opdracht onze studenten 
betekenisvol te laten leren in een authentieke context binnen en buiten de opleiding 
(echte opdrachtgevers, multidisciplinaire teams, onderzoek geïntegreerd in het 
programma, netwerken), samen met hun peers, docenten, onderzoekers en experts. De 
studenten krijgen steeds meer inzicht in hun eigen leren (zelfregulatie ) en zij nemen de 28

verantwoordelijkheid voor hun leren tijdens de studie en ook daarna (zelfsturing ). Het 29

doel is dat zij merken dat zij nieuwe kennis tot zich moeten nemen en zaken echt 
moeten begrijpen in plaats van alleen leren om een tentamen te halen.  

Stepping Stones 
Stones (modules) zijn opgebouwd rondom beroepsvraagstukken. Een module is 15 
ects, met evenredige delen Strategie, Productie en Reflectie en Onderzoek. Stepping 
Stones stimuleert een discours onder vakdocenten over wat de kern- en 
drempelconcepten zijn, zodat deze vertaald kunnen worden naar het ontwerp van 
het curriculum als geheel en naar de modules. 

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van onderwijs op moduleniveau is een 
valide taxonomie die als kapstok geldt voor zowel de generieke 
niveaubeschrijvingen als voor het ontwerp van de leerresultaten op moduleniveau 
(zie Hfst. 3.4).

 Barkley, R.A. (2012). Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved. Guilford Press; 28

Snyder, H.R., Miyake, A. & Hankin, B.L. (2015). Advancing understanding of executive function impairments and 
psychopathology.

 Simons, P.R.J. (2005). Towards a constructivistic theory of self-directed learning. University of Nijmegen.29
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Ontwerp van het curriculum 
Een belangrijke voorwaarde om dit type onderwijs te ontwikkelen is dat onze docenten 
investeren in de kennis over het leren en dit vervolgens vertalen in hun didactiek 
(instructie, feedback en beoordelen). De docent weet wat het niveau van de voorkennis 
van de student is en begeleidt de student om de geformuleerde leerresultaten te 
behalen. De docent kan verschillende didactische methodes gebruiken om dit doel te 
behalen. Hier spreken wij over constructive alignment (CA)  dat uitgaat van een goede 30

afstemming tussen de beoogde leerresultaten (intended learning outcomes), 
onderwijsactiviteiten (teaching and learning activities) en toetsing (assessment). Zie Figuur 
4 voor een schematische weergave. De CA dient als basisprincipe gebruikt te worden bij 
het ontwerpen van een onderwijseenheid. Daarnaast is er een taxonomie nodig die de 
horizontale en verticale samenhang in het curriculum borgt en als uitgangspunt dient 
voor de (formatieve en summatieve) beoordeling. Wij gaan hier verder op in 3.4. 
 

Figuur 5: Constructive Alignment (Biggs 1999)  

 Constructive alignment, Biggs & Tang 2011. Constructive alignment. https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/30

Paginas/Ontwerpen.aspx
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Formatieve evaluatie  
Om het ontwikkelingsgericht leren te kunnen faciliteren gebruiken wij Formatief 
Evalueren (FE). FE wordt middels drie vragen gedefinieerd: waar werkt de student 
naartoe (feedup)? Waar staat de student nu (feedback)? En hoe komt de student naar de 
gewenste situatie (feedforward)? Alle drie deze vragen dienen elke keer gezamenlijk 
gesteld te worden als wij het over de ontwikkeling van de student hebben. Zij vormen 
dus een cyclus en zijn een onderdeel van ‘een dialoog’ met de student waardoor hij de 
kans krijgt de feedback, feedup en feedforward te begrijpen en te gebruiken in zijn 
leerproces (Figuur 5).  

Figuur 6: Formatief Evalueren (William & Leahy (2018) 

3.4 Een taxonomie voor verticaal en horizontaal alignement 
Omdat kennisconstructie en het betekenisvolle leren en ontwikkelen van de student 
centraal staan in onze visie op leren, moeten wij zorgen dat deze uitgangspunten 
zorgvuldig doorvertaald en geborgd zijn in de inhoud van het curriculum. Wij hebben 
een aantal theoretische modellen onderzocht (zie overzicht in Bijlage 3) die als een 
borgingsmechanisme van de onderwijsvisie, niveauopbouw en onderwijskwaliteit 
kunnen fungeren in de vorm van een taxonomie. De doelen van zo’n taxonomie zijn 
meervoudig: 
• Leerresultaten op kwalificatieniveaus 1, 2, en 3 voor CO en voor CB te beschrijven 
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• Leerresultaten  op stone-niveau te ontwikkelen  31

• Assessmentcriteria op niveau 2 en 3 te ontwerpen 
• Toetscriteria op stone-niveau te ontwerpen 
• Lesactiviteiten en opdrachten op stone-niveau te ontwerpen (casussen, projecten, 

challenges, etc.) 

De taxonomie is gebaseerd op twee modellen: SOLO-taxonomie  en het ZelCommodel . 32 33

De keuze voor juist deze twee modellen samen – en niet een ander model – is gebaseerd 
op een aantal eisen:  
• het verwerven (construeren) en toepassen van kennis (Strategie) kunnen we meten 

met de SOLO-taxonomie  
• het verwerven, toepassen en ontwikkelen van vaardigheden en houding (Productie, 

Reflectie en Onderzoek) in verschillende contexten samen met de veranderende rol 
van de student kunnen we duiden met het ZelCommodel  

• de combinatie van deze twee modellen (in een taxonomie) sluit aan bij onze visie op 
leren en bij ons flexibel onderwijsmodel  34

• de taxonomie dient gebruikt te worden in alle lagen van de organisatie voor meerdere 
doelen (zie lijst boven) en moet dus de taal zijn van iedereen die werkt bij CO-CB, een 
taal die geïnternaliseerd is 

Met een ander model kunnen wij niet voldoen aan de bovengenoemde eisen. De 
uitwerking van de taxonomie is te vinden in Bijlage 4. 

De SOLO-taxonomie en het ZelCommodel worden hieronder beschreven. 
De SOLO-taxonomie (Structure of Observed Learning Outcomes) beschrijft leeruitkomsten 
(binnen CO-CB gebruiken het woord ‘leerresultaten’) d.m.v. de structuur van kennis. 
Afhankelijk van hoe complex kennis is, kunnen we haar verdelen in prestructureel 
(student is nog niet competent), unistructureel (student beheerst een relevant aspect van 
kennis), multistructureel (student beheerst diverse relevante aspecten), relationeel 
(integratie van relevante aspecten in een structuur) en transferabel (generalisatie naar 
een nieuw domein). Op het transferabel niveau kan de student de verworven kennis 
gebruiken om bijvoorbeeld te reflecteren of generaliseren in verschillende domeinen 

 Een leerresultaat is een meetbaar resultaat van leerervaringen die je in staat stelt er zeker van te zijn tot welk 31

niveau/standaard kennis, vaardigheden en houding zijn gevormd of verbeterd. Het is gekoppeld aan toetsen en is 
relatief groot. Een leerdoel specificeert concreet wat je beoogt studenten eigen te maken op het gebied van kennis, 
inzichten, vaardigheden en attitude. Het is gekoppeld aan de lessen en vaak relatief concreet.

 https://pamhook.com/solo-taxonomy ; Kok & te Lintelo (2014). Leidraad Eindniveau. SCORE HvA. p.45- 5132

 https://benno.fdmci.hva.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Het-ZelCommodel-Grip-op-33

competentieniveaus.pdf

 Elke student moet dus niveau 1, 2, en 3 kunnen behalen ondanks het volgen van verschillende modules of 34

combinaties daarvan. ‘Stones staan enerzijds op zichzelf, maar zijn tegelijkertijd een (stepping) stone in de algehele 
ontwikkeling tot beroepsprofessional. Deze algehele ontwikkeling toetsen we bij het tussenassessment aan het 
eind van niveau 2 en bij het eindassessment aan het eind van niveau 3.’ Stones in het kort (versie 20 januari 2020) 

  21

https://pamhook.com/solo-tax
https://benno.fdmci.hva.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Het-ZelCommodel-Grip-op-competentieniveaus.pdf
https://benno.fdmci.hva.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Het-ZelCommodel-Grip-op-competentieniveaus.pdf
https://benno.fdmci.hva.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/01/Het-ZelCommodel-Grip-op-competentieniveaus.pdf


(bijv. in verschillende impactgebieden CO en CB). Het gaat ook om hoe de student deze 
kennis inzet in zijn professioneel handelen (zijn vakmanschap) . Deze niveaus zijn 35

verder uitgewerkt naar de kennisbasis en het professioneel vakmanschap van de hbo-
bachelor (zie Bijlage 3). 

Het ZelCommodel beschrijft de context, de taak en het handelen op dimensies van 
complexiteit en zelfstandigheid en wordt gebruikt in het beroepsonderwijs. Hoe 
zelfstandiger iemand werkzaamheden kan uitvoeren en hoe complexer de 
werkzaamheden zijn, hoe hoger zijn competentieniveau. In het model worden beide 
dimensies tegen elkaar afgezet en elk onderverdeeld in laag, midden en hoog (voor 
details zie Bijlage 2).  

 36

4. Wat is de rol van de docent (en de student) in ons leren? 

Verwachtingen van de student en van de docent 
Studenten zijn actieve partners in het vormgeven van het leren, ze nemen de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling, we leren ze hoe ze zelf 
feedback vragen en hoe ze andere studenten feedback geven. Dat kan alleen maar als 
onze docenten het goede voorbeeld geven en studenten regelmatig feedback, feedup en 

Stepping Stones 
Bovenstaande twee modellen (samengevoegd in een taxonomie) geven 
voldoende ruimte om binnen een curriculum een samenhangend geheel aan 
modules te ontwerpen. De modules moeten zich verhouden tot de ontwikkeling 
van kennis, vaardigheden en houding op niveau 1, 2 of 3.36 De taxonomie wordt 
gebruikt als kapstok voor de leerresultaten per module en per niveau voor de 
gehele opleiding. 

Met de keuze voor een specifiek ontwikkelmodel en een bijpassende taxonomie 
willen we bewerkstelligen dat al het onderwijs goed aansluit bij het 
onderwijsconcept.

 Kok & te Lintelo (2014). Leidraad Eindniveau. SCORE HvA. p. 45 – 5135

 Deze niveaus definiëren de mate van complexiteit van taak en context (van gestructureerd en bekend naar 36

complex en onvoorspelbaar) en de mate van zelfstandigheid waarmee de student leert en handelt (van het volgen 
van instructies naar zelfstandig nemen van beslissingen en het aandragen van creatieve oplossingen). https://
nlqf.nl/nlqf-niveaus Binnen Stepping Stones zijn verstan we onder niveau 1 de propedeuse, niveau 2 het 
tussenniveau en niveau 3 is het afstudeerniveau.
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feedforward geven op hun voortgang en prestaties . Juist omdat het werkveld breed is, 37

is het belangrijk dat studenten een eigen plek vinden en hun eigen talenten ontdekken 
en ontwikkelen. Dat betekent dat studenten zeggenschap hebben over hun eigen 
leerweg (in bijvoorbeeld inhoud en tempo). Met deze zeggenschap komt zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Kennisconstructie is altijd een activiteit van de student. De 
student is de enige die het leren vormgeeft (zie uitleg constructivisme in Hoofdstuk 1), 
daarbij geholpen door de docent die richtingen aangeeft en structuur biedt.  
De docenten en studenten nemen de verantwoordelijkheid voor een actueel curriculum, 
waarbij echte opdrachten uit het werkveld centraal staan. We bereiden professionals 
voor op een leven lang leren. 

Kennisverwerving en kennisdeling in een impactgebied 
De docenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen actuele kennis en hun leren. 
Daarnaast fungeren zij als belangrijke informatiebronnen voor elkaar. Zij geven elkaar 
feedback en door een lerende en samenwerkende houding dragen zij gezamenlijk het 
eigenaarschap voor de duurzame actualisering en voor de kwaliteit van het onderwijs.  
De docenten dragen bij aan het in kaart brengen van de structuur van de kennis en 
vaardigheden van hun impactgebied. Zij worden daarin begeleid door 
onderwijskundigen en ervaren docenten middels bijvoorbeeld de scholingstrajecten bij 
Benno’s Academie. Ook input van onderzoekers, studenten en werkveld vanuit de 
facultaire Learning Communities draagt hieraan bij. Het onderwijsontwerp borgt 
horizontaal alignement (zie Begrippenlijst) van niveau binnen een jaar en verticaal 
alignement tussen de jaren .  Deze gedegen kennisbasis zorgt ervoor dat studenten 38

actuele kennis snel opnemen en plaatsen in een groter geheel. De student moet 
ontwikkelingen kunnen duiden en kunnen afzetten tegen eerdere ontwikkeling.  

Stepping Stones 
Docenten zijn georganiseerd in kleine, resultaatverantwoordelijke teams, die elk 
verantwoordelijk zijn voor een stone. De teams werken in verticaal verband nauw 
samen binnen een impactgebied, en in horizontaal verband binnen één van de drie 
niveaus.

 Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs. IN: Toetsrevolutie. 37

Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 226

 De basis van de alignement zijn de geformuleerde kwalificaties Strategie, Productie en Reflectie en Onderzoek in de 38

vorm van leerresultaten conform de gekozen taxonomie.

  23



Begeleiding/coaching 
Studenten worden geholpen op zoek te gaan naar wat zij nu en in de toekomst willen 
bijdragen aan het vakgebied en de maatschappij. We helpen ze hun interne motivatie te 
versterken om deep learning te stimuleren. Studenten krijgen steeds meer 
verantwoordelijkheid over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. De coaches 
helpen studenten de consequenties van hun beslissingen mee te wegen. Zij kennen de 
contouren van de opleiding en adviseren over de mogelijkheden en helpen de student 
keuzes te maken. Docenten die onderwijs verzorgen binnen de stones stimuleren een 
positieve en ontwikkelingsgerichte houding bij hun studenten.  

Het begeleiden van het leren  
De docent werkt volgens de principes van formatieve evaluatie (zie Hoofdstuk 7 voor 
meer details). Hij biedt structuur en feedback, feedup en feedforward op het leren. De 
docent helpt de student om ook buiten de opleiding situaties te herkennen die de 
student kan gebruiken bij het leren. Op deze manier leert de student de praktische 
waarde van het onderwijs in zijn eigen praktijk goed kennen en wordt hij gestimuleerd 
deze kennis te blijven opzoeken (leven lang leren). De docenten gebruiken verschillende 
tools (digitaal en niet-digitaal) om het formatief leerproces te stimuleren. De studenten 
kunnen daar zelf ook een grote rol in spelen (zie Figuur 5).  

Stepping Stones 
Studenten zitten gedurende hun hele studie in een vaste coachgroep. De coach 
biedt begeleiding op individuele talentontwikkeling, zelfregulatie (plannen, 
monitoren, evalueren van en reflecteren op eigen leren en ontwikkeling), 
ontwikkeling van soft skills (bijvoorbeeld: stress- en conflicthantering), 
studievaardigheden, een goede start (introductieprogramma, extra hulp bij de 
eerste 100 dagen, goalsetting), binding met de opleiding en welbevinden. Hij/zij 
adviseert bij de keuzes en bij de geïntegreerde ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en houding van niveau 0 naar 3.  
In de stones van 15 ects wordt het leren begeleid door de docenten in de vorm 
van formatieve evaluatie. Dit is een essentieel onderdeel van het moduleontwerp. 

Er zijn speciale digitale studieplanners die het overzicht geven over de opties die 
het curriculum biedt, zodat een student goed geïnformeerd keuzes maakt. De 
coaches monitoren met behulp van learning analytics studenten en verbinden daar 
acties aan.  
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Figuur 7: Tools voor formatief evalueren  

Rol van de docent in de organisatie 
Docenten(teams) zijn de verbindende factoren tussen onderzoek en werkveld en maken 
onderwijs met deze actoren om te zorgen voor actueel en toonaangevend onderwijs. 
Internationalisering speelt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Naast de rol van 
expert kunnen zij andere rollen vervullen, bijvoorbeeld die van coach (van de persoonlijke 
en/of professionele ontwikkeling), organisator (verbindt de inhoud en de organisatie van 
het onderwijs), co-creator (zorgt voor co-creatie met het werkveld, werkt samen in 
multidisciplinaire projecten) of onderwijskundig ontwikkelaar (kan onderwijskundig 
concept vertalen naar de leerinhoud of didactiek in een module).  

De studenten werken gedurende hun hele studie aan een e-portfolio waarin ze 
bewijsstukken voor hun ontwikkeling verzamelen, dat bestaat uit behaalde 
leerresultaten maar ook uit feedback, feedforward, feedup en oordelen van 
docenten, onderzoekers, experts en peers.
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5. Met wie leren wij? 
We willen studenten opleiden die midden in de wereld staan en goed kunnen 
samenwerken. Dat betekent dat we in het onderwijs veel ‘buitenwereld naar binnen 
halen’ (partners uit het beroepenveld, de maatschappij, alumni) en veel aandacht 
besteden aan samenwerkend leren . Studenten leren van elkaar, van de docenten, van 39

gastdocenten, van onderzoekers die op hun beurt weer van studenten leren. Belangrijk 
element daarbij is dat er binnen de HvA een focus komt op een interdisciplinaire 
leeromgeving. We geven daarbij als CO en CB al het goede voorbeeld door als twee 
verschillende croho’s nauw samen te werken en overstapmogelijkheden te bieden. Ook 
binnen en tussen de impactgebieden zijn docenten en studenten nauw met elkaar 
verbonden. 
Uitwisseling tussen internationale studenten is een wens van de opleiding, ook binnen 
de nieuwe opzet zullen we dit continueren en zo mogelijk nog verder uitbreiden. 
We willen de mogelijkheden voor zij-instroom en leven lang leren verbreden. Samen met 
interdisciplinariteit betekent dit dat docenten meer en meer te maken krijgen met 
gedifferentieerde groepen studenten. 
Ons type student is meestal ook erg actief buiten de opleiding. Wij zien het als opdracht 
ook de buitenwereld van de student naar binnen te halen.  
Peer feedback gaat een grotere rol spelen binnen de opleidingen (bij formatief evalueren), 
studenten leren daar enorm veel van mits goed begeleid. Voor differentiatie binnen het 
leerproces en het goed begeleiden van peer feedback is docentprofessionalisering 
noodzakelijk. 

Stepping Stones 
Het stone-team ontwerpt, plant en verzorgt de modules. Binnen dit team en 
binnen het impactgebied wordt het onderwijs ontwikkeld, georganiseerd, 
geëvalueerd en geactualiseerd. Dit laatste wordt door de opleidingen gefaciliteerd 
in samenwerking met studenten, onderzoekers en werkveld. Docenten krijgen 
rollen die passen bij hun talenten.

 Dat laatste betekent nog niet hetzelfde als groepsleren waar langdurige interactie in een groep een belangrijkere 39

motor is achter het leren. Samenwerkend leren maakt dat studenten meer praten over de inhoud en daardoor 
dieper en meer leren (dit geldt ook voor leren in klasverband).
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Stepping Stones 
In de stones werken en leren studenten met elkaar. Een stone wordt ontworpen op 
basis van een beroepsvraagstuk of challenge. Het werkveld is actief betrokken bij 
de beroepsvraagstukken of challenges vanuit het netwerk van de HvA of vanuit het 
netwerk van de student. Er wordt samengewerkt met lectoraten/kenniscentra, en 
internationale partijen.  
We stimuleren studenten om de kennis die zij buiten de opleiding op allerlei 
vlakken opdoen in te zetten voor hun leerproces. Ook van hobby’s en bijbanen 
leren zij: die kennis kunnen ze delen en inzetten in de samenwerking met anderen 
en tevens gebruiken in hun e-portfolio.

  27

In de docentcommunity’s kunnen docenten worden aangewezen om na te denken 
over passende bewegingsvormen die het onderwijs ondersteunen. Zo kan een 
excursie onderdeel van een module zijn, wandelen een onderdeel van coaching, of 
kan een onderdeel van een module een werkvorm of opdracht buiten het 
schoolgebouw zijn. 

De lokalen moeten flexibel in te richten zijn, zodat ze kunnen functioneren als 
instructielokaal voor dertig studenten en als werkplek voor kleine groepen. Alle 
tafels moeten ook makkelijk aan de kant kunnen om meer ruimte te maken voor 
beweging/ energizers. 

Leren en werken gebeurt niet alleen binnen het schoolgebouw, studenten werken 
ook op een andere plek (bijvoorbeeld bij de opdrachtgever). Binnen de challenges 
moeten de studenten er regelmatig op uit om onderzoek te doen.



6. Waar leren wij (leeromgeving)? 

Een passende leeromgeving binnen de school 
De creatieve industrie is een continu veranderend werkveld. Wij willen onze studenten 
uitrusten met de juiste handvatten (kennis, vaardigheden en professionele houding) om 
in dit werkveld te kunnen opereren. Er zijn meerdere mogelijkheden om ze deze 
handvatten te geven en het gaat erom dat we voor iedere leeractiviteit een passende 
omgeving vinden. Dit kan zowel binnen als buiten het schoolgebouw zijn, zowel in een 
fysieke ruimte (klaslokalen, speciale ruimtes voor projecten, overlegzones, stilteplekken, 
ruimtes met flexibele wanden, labs, etc.) als in een digitale leeromgeving (zie Hoofdstuk 
5 voor meer informatie). 

Leren buiten school 
Studenten leren niet alleen tussen de vier muren van een klaslokaal, een groot deel van 
het leerproces vindt plaats op stageplekken, in werk of eigen onderneming, in de 
omgang met andere studenten en met professionals. Studenten leren ook (informeel) in 
hun eigen tijd en via (social) mediakanalen of moocs. Het onderwijsmodel is geschikt 
voor studenten die zelf hun tijd willen inrichten. Studenten moeten ook in hun 
leerproces meer gestimuleerd en beoordeeld worden op wat zij zelf als ervaring van 
buiten de opleiding meebrengen.  

Beweging bevordert de aandacht en de taakgerichtheid 
In de Verenigde Staten heeft het programma Physical Activity Across the Curriculum 
(PAASC) aangetoond dat bewegen (in de klas) positieve effecten heeft op aandacht en 
cognitie. Bewegen heeft een positieve uitwerking op impulsbeheersing en taakgericht 
gedrag. Dat komt vermoedelijk door veranderingen in de hersenen, zoals een verbeterde 
doorbloeding en verhoogde hormoonniveaus . Dit past ook bij de sectoren waar we 40

voor opleiden waar al langer veel aandacht is voor bijvoorbeeld stimuleren van 
creativiteit door meer aandacht voor het lichaam naast alleen aandacht voor de geest. 
Deze inzichten nemen we mee bij het ontwerpen van het curriculum en van lessen.  

Stepping Stones 
De studenten kunnen hun eigen werkomgeving meenemen voor het maken van 
opdrachten en ze kunnen challenges inbrengen. De toetsvormen binnen Stepping 
Stones maken het mogelijk dat de eigen omgeving wordt gebruikt voor het 
toepassen van de kennis. Wij werken ook met EVC’s. 

 https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/bewegend-leren-in-vo/40
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7. Waarmee leren wij (bronnen en materialen)? 
Docenten van de opleidingen CO en CB ontwikkelen samen modules, lesmateriaal, 
lesinhoud en tools voor formatief evalueren. Deze zijn gebaseerd op vraagstukken uit het 
werkveld, het kenniscentrum en de maatschappij. Dit leidt tot duurzame actualisering 
van het curriculum. Afstemming tussen de verschillende partijen over de kernconcepten 
en drempelconcepten binnen de verschillende impactgebieden is van essentieel belang 
om een coherent curriculum aan te bieden en biedt houvast voor het selecteren van 
bronnen en materialen.  

Leren ondersteund door een digitale leeromgeving 
Er is HvA-breed besloten om Brightspace als leeromgeving te gebruiken. Brightspace 
biedt de mogelijkheid om studenten binnen de digitale leeromgeving te volgen en om 
deze omgeving zo in te richten dat studenten zelf ook inzicht hebben in hun voortgang. 
Wij maken volop gebruik van deze mogelijkheden, zodat we op een efficiënte manier de 
voortgang van de student kunnen monitoren en bijsturen als dat nodig is. Deze digitale 
leeromgeving moet zo ingericht zijn dat het studenten een goed inzicht biedt in hun 
eigen voortgang. Brightspace wordt ook ingezet om diagnostische toetsen af te nemen 
en het formatief evalueren te organiseren. De functionaliteiten van Brightspace worden 
op dit moment nog niet volledig benut bij de HvA (bijvoorbeeld learning analytics). Onze 
hogeschool heeft wel de ambitie om dit te veranderen in de nabije toekomst.  
Naast Brightspace wordt ook MS Teams ingezet binnen de HvA, in eerste instantie als 
samenwerkingstool voor zowel docenten als studenten. Daarnaast kan MS Teams ook 
gebruikt worden voor projectgroepen of coachgroepen om met of zonder de 
aanwezigheid van docent of coach te overleggen. 
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8. Wanneer leren wij (tijd)? 
Wanneer leren wij sluit nauw aan op wat wij schreven bij Waar. 
Leren is een doorgaand proces en kan in verschillende graden van intensiteit 24/7 
plaatsvinden. Ons onderwijs is erop gericht een vlam te ontsteken die ook door brandt 
buiten de uren dat studenten op de opleiding zijn. Ook willen wij graag dat studenten 
datgene wat zij in hun eigen tijd en bij hun eigen buitenschoolse activiteiten leren als 
zodanig herkennen en weer meenemen in het onderwijs. In de deeltijd wordt dit 
expliciet vertaald in het action-learning-concept . De overstap tussen vol- en deeltijd en 41

vice versa moet mogelijk zijn.  

Wij richten ons onderwijs zo in dat het mogelijkheden biedt voor flexibilisering (zie De 
vormen van flexibilisering in Bijlage 1). Studenten kunnen bijvoorbeeld hun eigen tempo 
bepalen, zodat ze meer of minder intensief bezig zijn met hun studie. Dat betekent dat 
sommige studenten zullen versnellen of vertragen mits de redenen goed besproken zijn 
tussen de student en de opleiding. Deze wens tot flexibiliteit heeft rechtstreeks te maken 
met de behoeftes van generatie Z. Door middel van formatieve evaluatie kan de behoefte 
om te versnellen tijdig gesignaleerd worden. Verder bieden wij flexibiliteit qua inhoud 
(bijvoorbeeld keuzemogelijkheden uit onderwijsaanbod) of toetsing (bijvoorbeeld 
keuzemogelijkheden t.a.v. toetsvorm). 
Ons onderwijsconcept is erop gericht dat studenten zo min mogelijk piekbelasting 
ervaren; door de doorgaande cyclus van formatief evalueren ligt de nadruk minder op 
één summatief toetsmoment.  

Stepping Stones 
Formatieve evaluatie geeft inzicht in het leren, dit wordt ondersteund met online 
tools die ruim voorradig zijn in Brightspace: enquêtes, kennisquizzen, peer 
feedback, virtual classrooms en andere tools worden ingezet om tussentijds de 
voortgang in kaart te brengen en kennis uit te wisselen.  

Aansluitend bij het organiseren van kennis in kennisschema’s (kern- en 
drempelconcepten) is Brightspace ook geschikt voor het organiseren op thema 
(bijv. van een impactgebied). Het doel is om de student in staat te stellen en te 
faciliteren in het sturen van zijn eigen leren binnen en tussen impactgebieden. 

Learning analytics, e-portfolio’s en roadmaps helpen docenten beter inzicht te 
krijgen in de voortgang van de student.

 Een cyclus waarin de student de ervaringen uit zijn werk meeneemt naar de les en dat wat hij leert in de les weer 41

meeneemt naar het werk waardoor een constante stroom van leren ontstaat.
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We richten het onderwijs zo in dat studenten in staat zijn activiteiten naast de studie te 
ondernemen. Ze weten ruim van tevoren op welke dagen aanwezigheid wenselijk is.  
Ook na de studie leren ze door. Wij houden contact met onze alumni en leren weer van 
hen. Tegelijkertijd bieden wij contractactiviteiten aan in het kader van Leven Lang Leren.  

9. Hoe wordt het leren getoetst? 

Visie op toetsen 
“Wij faciliteren het proces van het leren en ontwikkelen van de student door een continu 

dialoog over waar hij staat (feedback), waar hij naartoe gaat (feedup) en hoe hij daar naartoe 
kan komen (feedforward). Dit is de kern van de formatieve evaluatie die naast de logisch 

gekozen summatieve beoordelingsmomenten ons toetsprogramma vormt.” 

Omdat kennisconstructie en zelfsturend leren binnen en buiten school centraal staan in 
onze visie op leren, moet een goed opgebouwd toetsprogramma deze principes 
waarborgen.  
Een opleiding moet ook werkbaar, studeerbaar en betaalbaar zijn voor de docenten (het 
primair proces uitgevoerd met beschikbare fte’s, acceptabele werkdruk) en voor de 
studenten. Dat kan wanneer er een redelijk herkansingsbeleid is, wanneer de toetsdruk 
gespreid is en als er geen onmogelijke toegangseisen voor modules worden gesteld. 
Bij de constructie en de beoordeling van oefenmateriaal, opdrachten, assessments en 
andere toetsvormen betrekken wij de studenten, het werkveld en het onderzoek voor 
het aandragen van relevante thema’s en casussen. Zo borgen wij de kwaliteit van het 
beoogde niveau. 

Stepping Stones 
Flexibilisering vindt plaats: 
1. Inhoud en volgorde → keuze voor inhoud en volgorde van modules vanaf 
niveau 2. 
2. Inhoud binnen een stone → Stepping Stones adviseert werken met 
leerresultaten op stone-niveau. Dit staat toe dat een student zijn eigen context en 
toepassing kan inbrengen.  
3. Tijd → een student kan versnellen door meerdere (al dan niet gedigitaliseerde) 
modules tegelijk te volgen of door een combi van vol- en deeltijd. Een student kan 
vertragen door bijvoorbeeld een blok niets te doen of twee blokken te doen over 
15 ECTS. 
4. Toetsvormen → stones kunnen ruimte geven voor keuze in toetsvormen
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Formatief evalueren: het leer- en toetsprogramma 
In tegenstelling tot de huidige hbo-praktijk waarin de prestaties van de student met veel 
fragmentarische toetsen summatief beoordeeld worden (voor uitleg zie de Begrippenlijst), 
stellen wij het leren en ontwikkelen van de student over een langere periode centraal. 
Daar hoort ook een andere manier van beoordelen bij, namelijk het versterken van de 
formatieve functie van de beoordeling.  We implementeren ‘formatief evalueren’ (FE) als 42

uitgangspunt voor de instructie, feedback en toetsing (en ook voor onze opleiding als 
geheel). De kern van FE hebben wij in Hoofstuk 1 uitgelegd. De voorwaarden om een 
succesvol formatief leerproces in te richten zijn:  
• formatieve cycli zijn ingebed in de dagelijkse onderwijspraktijk d.m.v. feedback, feedup 

en feedforward   43

• de leerbehoefte van de student wordt in kaart gebracht 
• de leerresultaten en criteria voor succes worden verhelderd 
• de docent faciliteert het actief leerproces van de student  
FE is dus een proces. Het is cyclisch, doelgericht en gericht op leren en ontwikkelen en 
het is onafhankelijk van soort/type leerresultaten.   Vanuit onderzoek    komt naar 44 45 46 47

voren dat FE een effectieve methode is om betekenisvol leren te bewerkstelligen.  

FE wordt gebruikt als een uitgangspunt van ons leer- en toetsprogramma dat congruent 
en ‘fit-for-purpose’ is  . In ons onderwijsprogramma werken wij met een summatieve 48 49

beoordeling per module waarin kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd 
beoordeeld worden. De summatieve beoordeling kan bestaat uit meerdere toetsvormen.  
Het beroepsvraagstuk vormt ook in de toetsing de basis. Er zijn gedurende een 
onderwijsperiode meerdere opdrachten die studenten inleveren voor feedback, niet 
voor een oordeel met een consequentie. Aan het einde van Stone volgt een summatieve 
beoordeling. Die is het resultaat van meerdere formatieve toetsmomenten en -vormen 
en daarin is de ontwikkeling van de student meegenomen. Tijdens alle 
evaluatiemomenten (stone-module, het tussen- en eindassessment) wordt steeds een 
link gelegd richting de eindkwalificaties. Zo kunnen wij ons inhoudelijke aanbod 
duurzaam actualiseren met behoud van een congruent toetsprogramma.  

 Laveault & Allal, 2017; William, 201142

 William, 2011; Hattie & Timperley, 2007. Assessment for Learning; Sluijsmans, D. & Segers, M., 2018. 43

Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 210 - 229.

 Gulikers, J. & Baartman, L.: TOOLKIT professionaliseren vanuit formatieve toetscyclus. Presentatie gegeven tijdens 44

de conferentie Leren van Toetsen 2017.

 Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs. IN: Toetsrevolutie. 45

Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 210 - 229.

 Wiliam. D. (2011). What is assessment for learning? 46

 Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback47

 Gulikers, J. & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat 48

DOET de docent in de klas? 

 Baartman, L. (2017). Kwaliteitsinstrument Toetsprogramma (KIT). https://www.kwaliteit-toetsprogramma.nl/49
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Formatief evalueren als middel om een feedbackcultuur te kweken 
Een goed georganiseerd formatief leerproces vraagt om een professionele cultuur.  Als 50

de opleiding haar studenten ontwikkelingsgericht en reflecterend wil laten leren, is het 
zeer aan te raden dat ook de docenten zelf volgens deze principes gaan werken als een 
leergemeenschap. Formatieve evaluatie met voldoende ruimte voor feedback en dialoog 
tussen docenten onderling en tussen de docenten, studenten en het management ligt 
ten grondslag aan de beoordelingscultuur die de cultuur van het opleiden van de 
studenten weerspiegelt. Deze cultuur vraagt om een gedeelde visie op leren en 
beoordelen. Het vereist gedeelde waarden zo als eigenaarschap, samenwerken en 
transparantie. Daarnaast moet voor docenten een professionele ontwikkeling die 
betekenisvolle interacties stimuleert gefaciliteerd worden  (peer-to-peer sessies, 51

lesobservaties, interviews, focusgroepen, inspiratiesessies, brown-bag meetings, etc.). 
Als laatste is een goede infrastructuur nodig om het onderwijs te evalueren. 

Stepping Stones 
Stepping Stones werkt met leerresultaten op moduleniveau (in plaats van 
leerdoelen). Leerresultaten zijn directer te relateren aan eindkwalificaties en 
beroepsvraagstukken, maar bieden daarbij meer vrijheid aan de inhoud.  

Formatieve evaluatie geeft studenten inzicht in het werken naar die leerresultaten 
gedurende de stone. Daarnaast levert het bewijsstukken op die nodig zijn om tot 
een summatief oordeel te komen. Peer feedback, kennistoetsen, tussenproducten, 
reflecties, procesboeken, ze kunnen allemaal onderdeel zijn van een portfolio 
waarin de student zijn voortgang en niveau aantoont. Het aantal formatieve 
evaluatiemomenten dient te passen binnen een module van 15 ects.

 Sluijsmans, D. (2013): Verankerd in leren. Vijf bouwstenen voor professioneel beoordelen in het hoger 50

beroepsonderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

 Sluijsmans, D. & Segers, M. (2018). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs. IN: Toetsrevolutie. 51

Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. p. 210 - 229.
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IV. HANDREIKING 
In het vorige hoofdstuk hebben wij een onderwijskundige onderbouwing gegeven  
om de visie van de opleiding te verduidelijken en de keuzes van beide prototypes te 
expliciteren. In dit hoofdstuk geven wij op basis van deze onderbouwing een 
samenvattende handreiking voor het vervolgtraject. De onderstaande vier punten 
beschouwen wij als een kapstok voor een succesvolle implementatie van de herijking (de 
inhoud van het curriculum, de organisatie van het docententeam en de 
professionalisering van de docenten). 

1. Geïntegreerd onderwijsontwerp, beroepsvraagstuk als 
uitgangspunt  
Wij leiden studenten op tot media- en communicatieprofessionals waarvan in het 
werkveld verwacht wordt dat ze kennis, houding en vaardigheden (competenties) 
combineren om tot oplossingen, producten en diensten te komen. We gaan het 
onderwijs nog meer spiegelen aan de beroepsrealiteit door het geïntegreerd en 
holistisch te ontwerpen en vorm te geven in grotere onderwijseenheden (15 of 30 ects) 
waarbij het beroepsvraagstuk centraal staat in plaats van losse vakken. De student 
maakt op deze wijze direct kennis met de gehele taak en de complexiteit die hij als 
professional kan verwachten. Kennis, houding en gedrag worden geïntegreerd 
aangeboden waardoor de transfer naar nieuwe, onvoorspelbare beroepssituaties 
geoptimaliseerd wordt met de toenemende mate van zelfstandigheid van de student. Zo 
wordt de student beter voorbereid op het werkveld. 

2. Horizontale en verticale samenhang 
Door ervoor te kiezen het leren en ontwikkelen vorm te geven vanuit de theorieën van 
het constructivisme en connectivisme willen wij de horizontale en verticale samenhang van 
het curriculum optimaliseren. Constructive alignment borgt een goede afstemming tussen 
de beoogde leerresultaten, onderwijsactiviteiten en toetsing bij het ontwerpen van elke 
onderwijseenheid. Daarnaast is er een taxonomie nodig die de horizontale en verticale 
samenhang en de niveauopbouw in het curriculum borgt. De keuze voor een taxonomie 
heeft te maken met de definitie van kennis (als integraal onderdeel van een 
beroepstaak), met hoe deze kennis geconstrueerd wordt en met de complexiteit van de 
taak en context waarin de student handelt. De taxonomie dient tevens als het 
uitgangspunt voor de formatieve evaluatie en de summatieve beoordeling.  
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3. Feedbackcultuur 
Onze docenten faciliteren het ontwikkelingsgericht leren van de studenten door een 
continu dialoog die gestoeld is op feedback, feedup en feedforward (formatieve evaluatie). 
Daarnaast gebruiken wij logisch gekozen summatieve toetsmomenten die tevens 
leermomenten zijn voor de student. Als wij het formatief leerproces van de studenten 
goed willen organiseren, moeten wij investeren in het kweken van een feedbackcultuur. 
Het hart van deze cultuur wordt gevormd door een gemeenschap van de docenten 
vanuit alle teams (impactgebieden en stones) die de principes van de formatieve 
evaluatie zelf toepassen (waar werken we als opleiding naar toe, waar staan we nu en 
hoe komen we als opleiding naar de gewenste situatie). De docenten werken vanuit een 
gedeelde visie op leren en beoordelen, zij tonen eigenaarschap (verantwoordelijkheid 
tegenover zichzelf en elkaar) en werken transparant. Het management van de opleiding 
werkt samen met de docenten en faciliteert de ruimte voor hun ontwikkeling en 
interactie. Door middel van betekenisvolle interacties blijven de docenten ontwikkelen 
en bijdragen aan de continue inhoudelijke en didactische kwaliteit van het onderwijs. 

4. Scholing docenten 
De drie bovengenoemde punten vormen een rode draad in onze scholingsaanbod. De 
docenten zullen geschoold en begeleid worden in het ontwerpen van het inhoudelijke 
curriculum waarin de eindkwalificaties, de verticale en horizontale samenhang en de 
stone-modules gebaseerd op beroepsvraagstukken leidend zijn. Daarnaast zullen zij 
geschoold worden in formatieve evaluatie als basis van hun didactiek en beoordelen. 
Een ander belangrijk onderwerp is coaching met de bijzondere focus op het maken van 
keuzes binnen een flexibel programma, zelfregulatie en zelfsturing van de student. De 
inhoudelijke ontwikkelingen en trends in de verschillende disciplines van CO en CB zijn 
tevens belangrijke thema’s voor scholing. De genoemde (en andere) onderwerpen 
moeten omarmd worden in de gemeenschap van docenten waarin ontwikkeling centraal 
staat (feedbackcultuur). De docenten worden daarin begeleid door onderwijskundigen 
en ervaren docenten middels bijvoorbeeld de leertrajecten bij Benno’s Academie en op 
scholingsdagen. Tegelijkertijd zal een betekenisvolle interactie plaatsvinden tussen 
docenten onderling in de vorm van het delen van best practices, clinics, intervisie, etc. 
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BEGRIPPENLIJST 
Alignment - horizontaal. Samenhang in aanbod en niveauopbouw van kennis, 
vaardigheden en attitude binnen een niveau of een studiejaar. De samenhang wordt 
geborgd door een zorgvuldige keuze van een ontwerpmodel en een taxonomie. 

Alignment - verticaal. Samenhang in aanbod en niveauopbouw van kennis, 
vaardigheden en attitude tussen de fases of studiejaren in een curriculum. De 
samenhang wordt geborgd door een zorgvuldige keuze van een ontwerpmodel en een 
taxonomie. 

Challenges worden gebruikt om een rijke, authentieke context voor het leren en 
ontwikkelen te bieden. Zij worden ontwikkeld door docenten, onderzoekers en 
professionals en sluiten aan bij een thema of bij een module en eisen soms een multi- of 
interdisciplinaire aanpak.  

Constructive Alignement. De toetsvorm, de samenhang tussen de toetsen in een 
toetsprogramma, het daarbij aangeboden onderwijs en de onderwijsvisie/didactisch 
concept hangen met elkaar samen. De belangrijkste vraag is: welk studiegedrag willen 
we oproepen bij onze studenten, zodat ze het eindniveau bereiken. (Biggs & Tang, 2011). 
Op stoneniveau borgt constructive alignment een goede afstemming tussen de beoogde 
leerresultaten, onderwijsactiviteiten en toetsing. 

Deep learning. Het leren waarin kennis blijvend opgeslagen wordt in het 
langetermijngeheugen en daar op een juiste manier verbonden is met bestaande kennis, 
waardoor het algemene begrip van een vakgebied wordt vergroot en de eigen visie op de 
wereld blijvend is veranderd.  

Deep understanding. De lerende voelt een noodzaak om op een passende en 
betekenisvolle manier te leren of een taak uit te voeren. Diep begrip manifesteert zich 
bijvoorbeeld in het voeren van een discussie of in een uitleg van context of 
achtergronden door de student. (Biggs, 2003) 

Formatief evalueren is gericht op leren en ontwikkelen zonder het toekennen van een 
cijfer in een continue dialoog tussen de lerende en de docent (zijn peers en andere 
partners). Feedback, feedup en feedforward zijn de draagmiddelen in dit proces. 

Leerresultaat/Leeruitkomst is een meetbaar resultaat van leerervaringen dat je in 
staat stelt er zeker van te zijn tot welke hoogte/niveau/standaard een competentie is 
gevormd of verbeterd. Het is gekoppeld aan toetsen en relatief groot. Leeruitkomsten 

  36



gaan over ‘getoonde’ en niet ‘gewenste’ resultaten. Leerdoelen daarentegen gaan over 
wat je wilt bereiken met het onderwijs.  

Programmatisch toetsen. Een summatieve uitspraak doen op basis van een grote 
verzameling van datapunten, die verschillend zijn van aard (kennistoets, 
beroepsproduct, onderzoeksrapport, reflectieverslag, assessment, digitale toets, etc) om 
zo de betrouwbaarheid van een summatieve beslissing (propedeuse, diploma) te 
vergroten. 

Summatief toetsen is gericht op het toekennen van een oordeel voor een prestatie. 

Zelfregulatie is het vermogen van mensen om hun eigen gedrag vorm te geven, 
waardoor zij in staat zijn om doelen (al dan niet zelf gesteld) te bereiken binnen een 
bepaalde tijdsspanne. Het vermogen tot zelfregulatie leunt op de executieve functies. Dit 
zijn hogere, psychische (of cognitieve) processen zoals reflectievermogen, plannen, 
emotie regulatie, probleemoplossend vermogen en kosten-batenanalyses kunnen maken 
van situaties en doelen. 

Zelfsturing / Zelfsturend leren bevat zelfregulatie maar omvat ook de bewuste 
ontwikkeling van leerdoelen en overwegingen met betrekking tot de middelen die 
gebruikt kunnen worden om de leerdoelen te halen. 

  37



BIJLAGE 1: Vormen van 
flexibilisering met voorbeelden 

(Bron: Handreiking pilots flexibilisering hoger onderwijs 2016) 
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Flexibilisering Voorbeelden

Tempo Mogelijkheden voor studenten om in eigen tempo deel te nemen aan de 
opleiding, te kunnen versnellen en vertragen. 
Mogelijkheden om flexibel in- en uit te kunnen stappen en gefaseerd aan 
de opleiding deel te nemen.

Tijd Flexibele instroommomenten, van meerdere momenten per jaar tot de 
mogelijkheid om op ieder gewenst moment in te kunnen stromen. 
Mogelijkheid om keuzes te maken ten aanzien van de volgorde waarin 
wordt deelgenomen aan modulen/onderwijseenheden. 
Mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren, op het moment dat 
het de student zelf het best uitkomt. 
Mogelijkheid om deel te nemen aan contactonderwijs op verschillende 
momenten en tijden (overdag, ’s avonds, weekenden, vakantieperioden).

Locatie Naast leren door deelname aan onderwijs op de opleidingslocatie ook de 
mogelijkheid om te leren op de werkplek (of anderszins in de praktijk te 
leren tijdens stages en projecten e.d.) en om thuis of elders (waar ook ter 
wereld) te leren.

Inhoud Keuzemogelijkheden uit aanbod onderwijs(modulen). 
Mogelijkheden tot eigen invulling en inkleuring leeractiviteiten door (deels) 
open inhouden. 
Maatwerktrajecten die aansluiten op wat de student al kent en kan. 
Afstemming inhoud leeractiviteiten op behoeften en mogelijkheden 
werkplek (of tijdens stages, projecten e.d.).

Werkvormen Keuzemogelijkheden t.a.v. werkvormen, aansluitend bij behoeften en 
leerstijlen. Werkvormen hanteren die de student ruimte en 
verantwoordelijkheid geven voor eigen initiatief en zelfsturing 
(probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs, 
intervisie, blended learning).

Toetsing Keuzemogelijkheden t.a.v. moment van afleggen toets/assessment 
Leerwegonafhankelijke toetsing en beoordeling.  
Tussentijdse beoordeling (al dan niet formatief).  
Actieve rol student (self & peer assessment). 
Betrokkenheid externe deskundigen ( bijvoorbeeld werkveld) bij 
beoordeling.

Begeleiding Begeleiding op maat, passend bij de kwaliteiten, behoeften en ambities 
van de student. 
Begeleiding tijdens onderwijscontacturen, op de werkplek/in de praktijk, 
online.  
Begeleiding bij het maken van keuzes voor invulling opleidingstraject en 
vaststelling onderwijsovereenkomsten 
Trajectbegeleiding, studie-/loopbaanbegeleiding, begeleiding persoonlijke 
en professionele ontwikkeling



BIJLAGE 2: Stepping Stones 
curriculum en impactgebieden 
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BIJLAGE 3: Modellen en 
taxonomieën 

SOLO-taxonomie inclusief de herziende taxonomie van Bloom (Biggs & Tang, 
2007; Anderson & Krathwohl, 2001) 
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Ontwikkeling van kennisbasis en professioneel vakmanschap met behulp 
van de SOLO-taxonomie (Kok & te Lintelo (2014). Eindniveau: SOLO 
taxonomie) 

SOLO niveau kennis van 
concreet naar 
abstract

kennisbasis professioneel 
vakmanschap

Unistructureel 
(Unistructural)

feiten, concepten, 
procedures 
onthouden en 
begrijpen

kennis en inzicht in 
een afzonderlijk 
kenniselement, zoals 
een begrip of 
hoofdlijn uit theorie 
of praktijk.

n.v.t.

Multistructureel 
(Multistructural)

feiten, concepten, 
procedures, 
metacognitie 
toepassen

kennis en inzicht in 
diverse 
kenniselementen, 
zonder deze aan 
elkaar te relateren.

beheerst diverse 
aspecten van een 
(complexe) 
beroepstaak, zonder 
deze aan elkaar te 
relateren.

Relationeel 
(Relational)

feiten, concepten, 
procedures, 
metacognitie 
analyseren en 
evalueren

de synthese van 
kenniselementen in 
een goed 
gestructureerd 
kennisbestand.

de integratie van 
kennis, vaardigheden 
en 
houdingselementen, 
die nodig zijn om een 
beroepstaak uit te 
voeren in kritische 
beroepssituaties.

Transferabel 
(Extended 
abstract)

feiten, concepten, 
procedures, 
metacognitie 
evalueren en creëren

toepassing van 
geleerde modellen 
en begrippen op 
nieuwe 
kennisgebieden en/
of kennisdomeinen

transfer van de 
ontwikkelde 
bekwaamheid naar 
nieuwe 
beroepssituaties en 
naar situaties buiten 
het eigen 
beroepsdomein
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Het ZelCommodel  (Bouten et al., 2012) 
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Taxonomy of Significant Learning (Dee Fink, 2003)  52

Dit model gaat uit van een breed begrip van het leren dat verder gaat dan alleen 
cognitie. Dee Fink ziet het leren in termen van een verandering die plaatsvindt bij de 
lerende en een blijvend effect heeft voor zijn leven. De taxonomie beschrijft zes soorten 
van ‘significant learning’ (betekenisvol leren) die behalve van cognitief ook affectief en 
psychomotorisch van aard zijn: basiskennis (foundational knowledge), toepassing 
(application), integratie (integration), menselijke dimmensie (human dimension), 
betrokkenheid (caring) en leren leren (learning how to learn). Vernieuwend aan dit model 
is dat de verschillende vormen van leren gelijktijdig plaatsvinden. Door het verwerven 
van basiskennis en deze te integreren met je kijk op de wereld kun je iets leren over 
jezelf (human dimension) en enthousiast raken om nog meer over het onderwerp te 
leren (caring).  53

 Dee Fink, L.(2003). Creating Significant Learning Experiences. An Integrated Approach to Designing College 52

Courses. p. 27 - 59

 Dit idee sluit aan bij de Zelfbeschikkingstheorie (zie hfst. 1.1) dat motivatie kan (ook) ontstaan als een student 53

extern gemotiveerd raakt om meer over een onderwerp te leren (caring – developing new feelings, interests and 
values). (Glasbeek, 2015, p. 7)
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Plaats van de Dublin descriptoren in de Taxonomy of Significant Learning (Glasbeek, 
2015) 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De competentiepiramide (Miller, 1990)  54

Dit model stelt competentiegericht leren centraal. Tijdens het leerproces zijn vier 
competentieniveaus noodzakelijk en gelijkwaardig; weten, weten hoe en waarom, tonen 
hoe en doen en zijn. De piramide wil geen chronologie voorschrijven. Het leerproces (een 
permanente wisselwerking tussen de verschillende competentieniveaus) kan worden 
weergegeven als een spiraalvormige beweging naar een meer deskundig en autonoom 
handelen en waardenbewust zijn in steeds complexere praktijksituaties. Elk 
opleidingsonderdeel kan meerdere niveaus tegelijk bedienen en het leerproces kan 
zowel starten vanuit een praktijksituatie als vanuit een theoretisch gestructureerde 
kennisbasis. 

 http://www.hancompetens.nl/ovl3/Piramide_van_Miller.pdf54
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Taxonomie van Romiszowski (1984)  55

Romiszowski zet kennis en vaardigheden in een duidelijke hiërarchie: feitenkennis is de 
laagste sport van de ladder; productieve interactieve vaardigheden de hoogste. De 
taxonomie beslaat het cognitieve domein, maar ook het affectieve en psychomotorische 
domein en het domein van de interactieve sociale vaardigheden (we kunnen dus spreken 
over competenties). Het wordt veel gebruikt in het beroepsonderwijs waar de 
beroepstaak centraal staat, bijvoorbeeld in het ‘instructional design’ (ID). 

 A. J. Romiszowski (1984). Decision making in course planning and curriculum design. p.419; https://score.hva.nl/55

Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
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BIJLAGE 4: Taxonomie om de 
leerresultaten te beschrijven 
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BIJLAGE 5: Impactgebieden 
WIE IMPACTGEBIED OMSCHRIJVING

CO+CB Wereldverbeteraars Zijn expert in het kritisch kijken naar het verhaal achter het 
verhaal. Om Amsterdam en de wereld beter te maken. Ze zijn 
in staat daarover te adviseren of verhalen te maken, gericht 
op menselijke gedragsverandering. Ze reflecteren op de 
ethiek, macht en impact van media en communicatie. Ze 
verbinden de regionale functie van Amsterdam met haar rol 
als wereldstad. Ze zijn continu bezig met wereldzaken: 
economische, maatschappelijke en 
duurzaamheidsvraagstukken.

Vernieuwers Trendexperts die weten hoe de verhalen van de toekomst 
gemaakt worden. Gebruiken de allernieuwste digitale en 
technologische ontwikkeling voor de totstandkoming van 
verhalen. Ze besteden ruim aandacht aan het brede spectrum 
van ethische vraagstukken rond de impact van tech op mens. 
Voorlopers op elk gebied.

CO Verleiders en 
vermarkters

Maken verhalen (communicatiestrategieën, -concepten en 
content) die mensen aanzetten tot gedragsverandering. 
Creatieve denkers en doeners met kennis van 
conceptontwikkeling, psychologie, merken en 
marketingcommunicatie. 
Doelstelling is commercieel of ideëel, maar altijd 
verantwoord.

Verbinders en 
veranderaars

Regisseren het ontwerp van communicatieprocessen van en 
tussen netwerken (organisaties, bedrijven en alle andere 
plekken waar mensen samenwerken). Maken verhalen 
(communicatiestrategieën, -concepten en content) om 
mensen te verbinden en netwerken te helpen bij verandering. 
Experts op het gebied van menselijke samenwerking en 
gedrag.

CB Verdieners en 
ondernemers

Bedenken verhalen (mediastrategieën, -formats en content) 
waarmee je geld kunt verdienen. Ondernemende, 
verantwoordelijke experts die het verhaal en het medium als 
product exploiteren. Kunnen budgetteren, een eigen bedrijf 
runnen 
en weten hoe de markt werkt. Hun verhalen zijn gericht op de 
marketing van media: ze vermarkten mediaformats en 
-producten.

Vermakers en 
verbeelders

Zijn excellent in het bedenken van verhalen 
(mediastrategieën, -formats en content) die mensen raken. 
Verhalen die vermaken, de verbeelding prikkelen, boeien, 
verrassen, ontspannen of aanzetten tot denken. Creatieve 
denkers en 
doeners die precies weten welk medium en welke content wat 
met mensen doet.
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