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Hoe zijn we gekomen tot onze onderwijskundige ‘’jas’’ gepersonaliseerd onderwijs?
>

>

Een aantal jaar geleden is door ROC Midden Nederland gekozen voor de vorming
van branchegerichte colleges. Hier is met
hart en ziel aan gewerkt en deze worden
goed herkend in de markt. Nadeel van deze
aanpak is de manier waarop toepassingsgebieden onbedoeld los van elkaar te werk
gingen. In de buitenwereld zie je juist dat
toepassingsgebieden als bouw, tech, ict en
automotive steeds meer overeenkomsten
met elkaar hebben en steeds meer gaan
samenwerken. Deze ontwikkeling vroeg om
een bredere, gezamenlijke aanpak over de
techniekcolleges heen. Dit heeft geleid tot
de ontwikkeling van de Tech Campus. Op de
Tech Campus van ROC Midden Nederland
hebben we hard gewerkt aan het slechten
van muren, het ontwikkelen van cross-overs
en het vormen van een campusgedachte.
Daarbij hebben we bewust gekozen om te
benoemen wat wij onder goed onderwijs
verstaan en hoe het pedagogisch-didactisch handelen en de vakinhoud er op de
campus uitziet. We gingen op zoek naar een
onderwijskundige “jas” die past bij keuzemogelijkheden voor de student, aansluit
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op actualiteiten, gericht is op persoons- én
beroepsvorming. Zo zijn we uitgekomen op
het samen bouwen aan gepersonaliseerd
onderwijs.
>
Wat is ons verhaal? We gaan voor studentsucces voor ál onze studenten. We
hebben een duidelijke visie, waar studenten
en bedrijven zich in herkennen. En daardoor
bewust voor ons kiezen. Op de Tech Campus spreken we dezelfde taal, maar is zeker
ook plaats voor eigenheid van specifieke
opleidingen. We moeten onderwijsinhoudelijk goed zijn, maar ook gericht op de
persoon; in dialoog met docenten, fouten
maken mag, we zijn nieuwsgierig naar je. De
Tech Campus is meer dan een school met
crebo’s en diploma’s. We zijn een ontmoetingsplaats voor persoonsvorming, waar
contact met leeftijdsgenoten, bedrijven en
anderen centraal staat. Vooral nu, in deze
(corona)tijd, zeggen studenten: ‘wij missen
school, de docenten en medestudenten,
heel erg!’ We zijn voor hen meer dan de plek
waar zij alleen onderwijs genieten.

We zijn uitgegaan van de onderwijsvisie van
ROC Midden Nederland met de volgende 4
pijlers: (1) positief en gericht op ontwikkeling,
(2) uitdagend en passend onderwijzen, (3) levensecht leren en (4) de student aan zet. Onze
onderwijskundige jas is een verdere concretisering van deze 4 pijlers.
Op basis van onderzoek en evidentie hebben
we de motivatietheorie centraal gesteld in onze
visie. Daarmee zeggen we dat het inspelen op
wat studenten motiveert een eerste stap is om
tot leren te komen. Docenten beginnen bij wat
studenten motiveert en passen hun onderwijs
daar op aan.
We hebben bewust gekozen voor de benadering van gepersonaliseerd onderwijs. Als we
mensen vragen: Waarom kies je voor de Tech
Campus? Dan moet het antwoord zijn: omdat
docenten onderscheidend zijn; zowel goed op
vakinhoud als didactiek én pedagogiek. Deze
drie moeten samen opgaan.

Met vallen en opstaan hebben we hier de
afgelopen jaren aan gewerkt. De stip op
de horizon is dat we consequent uitgaan
van de Tech Campus-gedachte, in al ons
handelen. De samenwerking wordt op alle
fronten steeds intensiever. Het is mooi om
te zien dat we ook in het pedagogisch en didactisch handelen deze gezamenlijke visie
steeds zichtbaarder kunnen maken.
Een belangrijke mijlpaal was de opening van
de Tech Campus in januari 2019 door Z.M.
Koning Willem Alexander. Onze docenten,

studenten en werkgevers gingen met hem
in gesprek over ons onderwijs. Studenten
toonden vol enthousiasme hun projecten en
daarmee werd overtuigend bewijs geleverd
dat we op de goede weg zijn.
Een deel van die goede weg staat centraal in deze publicatie. We willen graag
delen hoe de onderwijsteams vanuit onze
gemeenschappelijke onderwijsvisie aan de
slag zijn gegaan met het ontwikkelen en
toepassen van gepersonaliseerd onderwijs.
We laten zien hoe de teams de vertaling
naar het dagelijkse onderwijs hebben
gemaakt, maar geven ook aan waar onze
uitdagingen voor de toekomst liggen.
Veel van wat we tot nu toe bereikt hebben, hebben we op eigen kracht gedaan.
Daarnaast hebben we ons ook door anderen
laten inspireren en begeleiden, zoals Frisse
Blikken. Ook hebben we samengewerkt met
CINOP-ECBO voor de onderwijskundige
onderbouwing.
Samen met CINOP-ECBO delen we in
deze publicatie waar we nu staan met ons
gepersonaliseerd onderwijs. Vanuit onze
visie delen we voorbeelden, ambities en
reflecties. Om met en van elkaar te leren en
gepersonaliseerd onderwijs binnen de Tech
Campus verder vorm te geven. Iedereen
die geïnteresseerd is hoe je in de praktijk,
vanuit een duidelijke visie, onderwijs kunt
ontwikkelen raden wij aan deze publicatie te
lezen. Veel leesplezier,
— Mirjam Bosch en Robert Koch,
directie Tech Campus
Oktober 2020
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De Tech Campus van ROC Midden Nederland bouwt aan leren en kiest daarin de weg
van gepersonaliseerd onderwijs. Dit is een
boeiend ontwikkelproces, met belangrijke
mijlpalen en leerzame lessen. Ook deze
publicatie geldt als tussentijdse mijlpaal en
is bedoeld voor iedereen die nadenkt over
of zich bezig houdt met gepersonaliseerd
onderwijs. Binnen de Tech Campus en
daarbuiten.
De publicatie vertelt het verhaal van de visie
van de Tech Campus op gepersonaliseerd
onderwijs en hoe deze visie in de teams
handen en voeten krijgt (hoofdstuk 1).
Verschillende collega’s binnen de Tech
Campus blikken terug op de stappen die in
hun al team gezet zijn (hoofdstuk 2), of nemen ons mee naar de plannen en ambities
voor dit schooljaar (hoofdstuk 3).
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Deze eerste drie hoofdstukken geven een
inkijkje in hoe de Tech Campus bouwt aan
gepersonaliseerd onderwijs. We delen niet
alleen het bouwproces, we beschouwen
ook. In hoofdstuk 4 wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar waar de
Tech Campus staat en worden bronnen
aangeboord die kunnen inspireren voor het
vervolg. Bouwen en beschouwen komen
daarmee in deze publicatie samen. Met als
doel het begrip gepersonaliseerd onderwijs
te laten leven, en je te inspireren wanneer
je zelf bezig bent of aan de slag gaat met
gepersonaliseerd onderwijs.
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Goed onderwijs zorgt voor succesvolle
leerervaringen van studenten. ROC Midden Nederland zet in haar ambities en
visie op goed onderwijs het succes van
studenten nadrukkelijk centraal.
Om het succes van studenten centraal te
kunnen stellen, richt ROC Midden Nederland zich op vier belangrijke pijlers1:
>
>
>
>

Positief en gericht op ontwikkeling
Uitdagend en passend onderwijzen
Levensecht leren
Student aan zet

Voortbouwend op de vier pijlers, is het
concept gepersonaliseerd onderwijs2
binnen de Tech Campus van ROC Midden
Nederland verder uitgewerkt.

“Succes betekent dat een student
tot zijn recht komt, zich prettig voelt
op school met andere studenten en
bouwt aan zijn netwerk. […] De maatschappij vraagt steeds meer actieve
participatie, zelfredzaamheid en
interculturele vaardigheden. We leiden
daarom niet alleen op tot goede vakmensen, maar ook tot werknemers en
burgers met een grote mate van eigen
regie en verantwoordelijkheid.” 3

De uitwerking bestaat uit acht dimensies,
waarvan vier gericht zijn op achterliggende doelen (vergroten van regie, eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van
de student bij het leerproces) en vier op
acties om de doelen te realiseren (op het
gebied van begeleiding, voortgang en
toetsing, het curriculum en samenwerking
met het bedrijfsleven).

1.1

Richtinggevende
doelen en acties

De basisdimensies bestaan uit doelen en
acties. Tot de doelen horen het realiseren
van regie, eigenaarschap, motivatie en
betrokkenheid bij het leerproces. De acties
in de basisdimensies van gepersonaliseerd
onderwijs zijn gericht op het ontwikkelen
van de houding en vaardigheden van studenten die bij de vier doelen horen. Het gaat
om acties op het gebied van begeleiding,
voortgang en toetsing, het curriculum
en samenwerking met het bedrijfsleven.
Hieronder lichten we de doelen en acties
zowel schematisch als inhoudelijk toe.

Illustratie: Gepersonaliseerd Onderwijs in één oogopslag
- opbrengst studiedag Tech Campus oktober 2019

1

De pijlers zijn gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie

het onderwijs wordt vormgegeven, ten behoeve van het

van Deci & Ryan en op het HILL-onderwijsmodel van Filip

leerproces van de student.

Dochy (High Impact Learning that Lasts).
3

Belangrijke inspiratiebron voor deze dimensies was de publicatie Gepersonaliseerd
Leren in een Notendop.4

2

Gepersonaliseerd onderwijs wordt ook vaak gepersonaliseerd leren genoemd. In deze publicatie hanteren we
voornamelijk de term gepersonaliseerd onderwijs, om te
benadrukken dat het gaat om de manier waarop
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Uit Onderwijsvisie ROC Midden Nederland (vastgesteld
10 december 2019)

4

Van de Ven, M. (2017). Gepersonaliseerd Leren
in een Notendop. Helmond: Uitgeverij OMJS
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De basisdimensies van gepersonaliseerd
onderwijs binnen de Tech Campus:

Gepersonaliseerd onderwijs is gericht op de ontwikkeling van:

1.

Regie op
het leerproces

Student heeft keuzevrijheid in:
> Hoe je wilt leren
> Wanneer
> Met welke middelen
> Waar
> Wat te leren (binnen KD)

2.

Eigenaarschap

Student is eigenaar (reflecteert
op eigen groei en voortgang in
kennis en vaardigheden)

3.

Motivatie

Student is intrinsiek gemotiveerd
(leert vanuit interesse)

4.

Betrokkenheid

Student is actief in leren
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Dit realiseren we door in te zetten op:

1.

Begeleiding

Gericht op ontwikkeling van
leervaardigheden:
> Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe leer ik?
Wat kan ik? Wat heb ik nodig?
> Docent en studentcoach begeleiden in
het maken van keuzes in het leerproces en toenemende zelfstandigheid.

2.

Voortgang,
feedback
en toetsing

Formatief en ontwikkelingsgericht:
> Didactische functie
> Gebruik voor feedback aan student
> Op basis van deze info onderwijsleerproces (continu) aanpassen

3.

Het curriculum

Non-lineair: onderwijs volgt de student.
Student heeft keus in wat hij (wanneer)
wil leren, kan door:
> Geïntegreerde projecten
> Modulair ingericht curriculum;
leereenheden

4.

Samenwerking
bedrijfsleven

Hybride en in co-creatie
> Student heeft keus in waar hij
leert: op school of in de praktijk
> We maken onderwijs samen;
school en bedrijfsleven
> Levensecht leren in projecten
van bedrijven
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Doelen

Regie op het leerproces
De dimensie regie gaat over de vraag wie sturing geeft aan het leer- en onderwijsproces.
Het gaat over een diversiteit aan keuzes die studenten - al dan niet gedeeltelijk of in toenemende mate - zelf kunnen maken. Keuzes op het
gebied van: wat wil ik leren, wanneer en waar
wil ik leren, in welk tempo, in welke volgorde,
met welke leerstrategie en verwerkingswijze,
en hoe leg ik het resultaat vast?

Eigenaarschap
De dimensie eigenaarschap gaat over de vraag
wie eigenaar is van het leerproces. En over de
vraag waar dat eigenaarschap uit blijkt. Welke
gedragingen en vaardigheden zijn van belang
bij het laten zien dat je eigenaar bent van je eigen leerproces? Dat vraagt onder meer om het
kunnen reflecteren op eigen groei en (studie)
voortgang, om te weten wat je talenten zijn, dat
je wilt en kunt aantonen wat resultaten zijn van
jouw leren en om het kunnen benoemen van
leerdoelen- en strategieën.

Acties

Motivatie
De dimensie motivatie gaat over de vraag wat
studenten drijft. Sommige studenten raken
gemotiveerd door invloeden buiten henzelf
(extrinsieke motivatie), anderen door drijfveren,
plezier of persoonlijke interesse vanuit henzelf
(intrinsieke motivatie). Leren voor een toets
(extrinsieke motivatie) leidt tot andere leereffecten dan leren vanuit persoonlijke belangstelling (intrinsieke motivatie). Studenten die
intrinsiek gemotiveerd zijn, halen voldoening
uit het ontwikkelen van vaardigheden, weten
waarom zij (willen) leren en wat er nodig is om
een stap verder te komen in het leren.
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Juanita de Jong, onderwijskundige
van de Tech Campus

Het versterken van regie, eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van studenten vraagt om
een passende begeleiding door docenten. Coachen speelt hierin een belangrijke rol. De docent
en/of studentcoach begeleidt de student bij het
maken van keuzes en naar een toenemende
zelfstandigheid. Het gaat om begeleiding
gericht op zowel het ontwikkelen van leervaardigheden als persoonlijke ontwikkeling van de
student. Het gaat om begeleiding bij vragen als:
Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe leer ik? Wat kan ik?
En wat heb ik nodig?

Het curriculum

Betrokkenheid
De dimensie betrokkenheid gaat over de vraag
hoe betrokken studenten zich voelen of tonen
bij hun eigen leerproces. Dat kan uiteenlopen
van een zeer passieve tot een zeer actieve
betrokkenheid. Actief betrokken studenten
ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
hun leren. Zij vergeten de tijd wanneer ze werken, weten zich te concentreren en zetten door.

“De dimensies zijn geen eindpunt, maar een basis om
steeds verder op te bouwen. Met elkaar ontwikkelen we
de dimensies verder, maken we steeds concreter wat
we ermee bedoelen en wat we daarvan terugzien in ons
handelen, ons onderwijs en in studentgedrag.”
–

Begeleiding

Er zijn simpel gezegd twee manieren waarop je
een curriculum kunt inrichten.
1

2

Lineair: het curriculum wordt vormgegeven
op basis van de gebruikte methode en de
daarbij behorende methodelessen. De student volgt hierin het onderwijs.
Non-lineair (ook wel concentrisch): het
curriculum wordt vormgegeven vanuit geïntegreerde gehelen, zoals thema’s, projecten
en door middel van onderzoekend leren. In
het curriculum bestaat een integratie van
generieke en vakinhoudelijke vakken. Dit
maakt het mogelijk dat de student keuze
ervaart in wat hij/zij wanneer wil leren (door
leereenheden en het curriculum in modules
in te richten). Met andere woorden; het onderwijs (curriculum) is in staat de ontwikkeling van de student te volgen en zich daarop
aan te passen, in plaats van andersom. Dit
model past bij gepersonaliseerd onderwijs.

Voortgang, feedback
en toetsing
Het waarom van voortgang en toetsing is een
centraal aandachtspunt in gepersonaliseerd
onderwijs. Waartoe dient toetsing? Waartoe
brengen we voortgang in beeld? Iedere toets,
beoordeling of evaluatie kan een summatieve
functie en ook – soms zelfs gelijktijdig – een
formatieve functie hebben. Summatieve toetsen worden ingezet voor selectie, kwalificatie
of hebben een voorspellend doel. Deze toetsen
worden meestal afgenomen na een periode om
te beoordelen in hoeverre een student de geplande leerdoelen beheerst. Formatieve toetsen
vormen een doorlopend proces en zijn ontwikkelingsgericht. Het is een proces van informatie
verzamelen over leerresultaten, over sterke
punten en uitdagingen. Formatieve toetsen hebben een meer didactische functie, wat inhoudt
dat ze informatie geven over het onderwijsleerproces en hier sturing aan geven.

Samenwerking bedrijfsleven
De dimensie samenwerking bedrijfsleven gaat
over de mate van afstemming en samenwerking
of co-creatie en hybride onderwijs. Het gaat
hier met andere woorden over de afstemming
tussen binnen- en buitenschools leren en waar
de regie van het organiseren van dit leren ligt;
bij de school of in co-creatie tussen school en
bedrijfsleven.
Samenwerking met het bedrijfsleven vanuit
een docentgedreven perspectief betekent dat
de school bijvoorbeeld regie voert over het
leren en beoordelen in de praktijk. Samenwerking met het bedrijfsleven vanuit co-creatie en
hybride onderwijs betekent dat de student meer
keus krijgt in waar hij wil leren (in de school of
in de praktijk of in combinatie door duidelijke
afstemming).
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Lezersvraag

De visie op goed onderwijs en de uitwerking
daarvan in dimensies van gepersonaliseerd
onderwijs is een tussentijds resultaat van
het ontwikkelproces binnen de Tech Campus. Onderwijsteams geven de visie handen

en voeten door gepersonaliseerd onderwijs
toe te passen in de opleidingen. In het
volgende hoofdstuk delen we verschillende
voorbeelden vanuit de praktijk van de Tech
Campus.

Gepersonaliseerd onderwijs
in beeld brengen: de Scan
Hoe ga je met elkaar in gesprek over ambities en realiteit van gepersonaliseerd leren
in de onderwijspraktijk? De uitwerking van
onze onderwijsvisie in dimensies is hierin
helpend voor teams. Aanvullend daarop
heeft CINOP-ECBO samen met het Cross
Campus Team5 daarvoor een instrument
ontwikkeld: een scan. Deze scan maakt
zichtbaar en bespreekbaar hoe de huidige
en gewenste stand van zaken is in projecten
en regulier onderwijs.
De scan (zie Bijlage) bestaat uit vragen die
verdeeld zijn over zes thema’s: docent, studentcoach, onderwijsleeromgeving, student,
studentvaardigheden en bedrijfsvoering.
Vragen worden gesteld vanuit een concrete
situatie (casus) als referentiepunt, om de
invuller te ondersteunen bij het inbeelden

5

van een situatie waarin een bepaald onderdeel van GPL een rol speelt. Er is geen
goed of fout antwoord. Het is enkel een
beeldvorming van de huidige situatie en wat
belangrijk wordt gevonden.
Basis van de scan is gevormd door literatuuronderzoek over onderwerpen die de
opleiding minder of meer gepersonaliseerd
maken. Hierop zijn voorlopige rubrics gebaseerd van verschillende niveaus (van minder tot meer gepersonaliseerd). Voorlopige
rubrics zijn vervolgens met studenten besproken en aangevuld, om zo tot definitieve
rubrics te komen (zie Bijlage). Op basis van
de rubrics zijn vervolgens casussen met bijbehorende, definiërende vragen opgesteld
die de scan vormen.

Het Cross Campus Team (CCT) is het afdeling-overstijgende team dat gezamenlijk en op basis van
onderbouwing inhoud, richting en begeleiding geeft aan de onderwijsinnovatie binnen de Tech Campus. De CCT-leden zijn de schakel tussen het MT en de onderwijsteams, en het aanspreekpunt voor de
onderwijsteams die vorm en inhoud geven aan gepersonaliseerd onderwijs.
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2.1

Begeleiding voorop om te komen
tot meer regie en eigenaarschap
bij studenten
Team Bouw & Interieur - Bouwkunde en Civiele
Techniek, René van Mourik, afdelingsmanager,
aan het woord

ROC Midden Nederland wil een wendbare
organisatie zijn die over innovatiekracht
beschikt en docenten de ruimte geeft te
gaan voor het succes van studenten. Teams
kunnen daar op verschillende manieren
invulling aan geven. Binnen de Tech Campus bieden de acht basisdimensies van
gepersonaliseerd onderwijs richting aan de
verdere ontwikkeling van het onderwijs, onder begeleiding van onder andere het Cross
Campus Team (CCT). Dat betekent dat het
vormgeven van gepersonaliseerd onderwijs
binnen de Tech Campus maatwerk is. Er is
geen blauwdruk die geldt voor alle teams,
maar er wordt rekening gehouden met
verschillende uitgangsposities. Passend bij
het onderwijs en de teams wordt gekeken
hoe de dimensies van gepersonaliseerd
onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd
kunnen worden.
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In het ontwikkelen van gepersonaliseerd
onderwijs wordt aangesloten bij ontwikkelingen die al lopen. Teams werken aan
verschillende doelen die met gepersonaliseerd onderwijs nagestreefd worden en
verbinden daar verschillende acties aan.
Hoe ziet dat er dan uit? Om welke doelen en
acties gaat het dan? Wat merken docenten
en studenten daarvan? Aan de hand van
drie aansprekende voorbeelden laten we
zien hoe gepersonaliseerd onderwijs in de
praktijk vorm krijgt.

In het team Bouwkunde & Civiele techniek wordt
de student op verschillende niveaus gestimuleerd in het ontwikkelen van regie over zijn of
haar leerproces. In termen van de curricula geldt
dat beide opleidingen (Bouwkunde & Civiele techniek) modulair zijn opgebouwd. Daardoor kunnen
de studenten zelf aangeven welke modules zij
kiezen. Een student Bouwkunde kan bijvoorbeeld
kiezen voor een module van de opleiding Civiele
techniek. Daarnaast ervaren studenten keuzevrijheid in het kiezen van attractieve keuzedelen.
Dit blijkt ook uit de JOB-enquête. Op persoonlijk
niveau kan een student kiezen om een tijd de
opleiding te vertragen of te versnellen (bijvoorbeeld omdat een student tijdelijk iets anders
wil). Hierbij spelen de docenten en met name de
studentcoaches een belangrijke rol, namelijk in
het studenten aanspreken op en aanleren van
gedrag en werknemersvaardigheden.
Begeleiding van studenten
De student wordt begeleid in eigenaarschap
door met name de loopbaanbegeleiders. Deze
docenten hebben geen vakinhoudelijke achtergrond, maar zijn opgeleid in onder andere
omgangskunde. Zij hebben een wezenlijke plek
in het docententeam, niet alleen gekoppeld
aan een losstaand vak, maar zij zorgen voor de
integratie van eigen groei én de ontwikkeling in
vakkennis en vaardigheden. Belangrijk hierbij is
het wekelijkse overleg met alle docenten over de
afstemming van het onderwijs en de uitwisseling
van de voortgang van de studenten. Volgens de
principes van het 4C/ID model6 neemt de begeleiding bij onze opleidingen gedurende de opleiding
af en krijgt de student steeds meer regie over
zijn/haar leerproces. Op dit moment is er een
formatief toetsingsbeleid opgezet waarbij de

toetsmomenten in eerste instantie bedoeld zijn
om de ontwikkeling van de student te monitoren
en daarop doelgerichte actie te kunnen ondernemen.
Daar waar het onderwijs vaak vaststaat spelen
de docenten nu meer in op de leerbehoefte
van de studenten. Wij als loopbaanbegeleiders
proberen deze behoefte zichtbaar te maken met
de studenten en te communiceren met het team.
Hierdoor voelen onze studenten zich gezien en
gehoord om samen met ons het onderwijs vorm
te geven. Je ziet dat vaak in samenspraak met de
studenten projecten bijgesteld worden, omdat er
op dat moment een andere behoefte bij de studenten ligt. Je ziet dat studenten daar ook steeds
meer de leiding in nemen en in gesprek gaan met
docenten, om het proces tot het eindproduct samen vorm te geven. Net zoals dit in het werkveld
ook gebeurt.
Aanpak in het onderwijsteam
Elke 10 weken is er een studiedag waarin de
docenten terugblikken op de afgelopen periode
en vooruitkijken naar de komende. Docenten
krijgen ook een concrete rol in het opstellen van
het jaarplan. De manager (tevens CCT-lid) en de
loopbaanbegeleiders zorgen voor integratie en
benadering vanuit de student en nemen vakdocenten mee in de transitie. Wat merken docenten
en studenten daarvan? Docenten en studentcoaches geven aan vooral te merken dat vanuit het
team vooral het gesprek aangegaan wordt met
studenten over wat zij nodig hebben binnen de
opleiding. Hierover wordt goed gecommuniceerd
binnen het team. Studenten worden gecoacht
bij het maken van keuzes binnen de persoonlijke
ontwikkeling en de werknemersvaardigheden.
Deze ontwikkelingen staan vaak centraal bij de

6

Van Merrienboer, J. G. & Kirschner, P. (2007). Ten Steps to
Complex Learning: A Systematic Approach to Four-Component
Instructional Design. New York: Routledge.
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studentbesprekingen en vormen een belangrijke
factor voor de ontwikkeling van de student. Het
draait niet alleen meer om kennisoverdracht. Het
ontwikkelen van werknemersvaardigheden zoals
samenwerken, communiceren, verantwoordelijkheid nemen en je eigen leerroute vormgeven,
staat centraal in de opleiding en is belangrijk in
de voortgang en groei van de student gedurende

Ervaringen uit de praktijk

Voortgang en toetsing in de begeleiding van studenten

“Als studentcoaches merken we aan onze studenten dat zij het prettig vinden hoe wij omgaan met de manier van toetsen. Studenten geven in gesprek vaak aan dat ze het fijn vinden
dat toetsen gezien worden als meetmomenten en niet als afreken-momenten. Hierdoor merken we dat studenten minder gespannen zijn voor een toetsmoment en vooral meer plezier
hebben. Als voorbeeld noemen we graag de eindpresentaties per periode waar studenten
met veel plezier presenteren, omdat wij als docenten vooral het ontwikkelgesprek aangaan
met de studenten.’’

2.2

Ruimte voor meer regie door
te sleutelen aan begeleiding
en curriculum

— Gijs Spruytenburg & Kelly Vonk,
docent en studentcoach Bouwkunde

Team Autotechniek BOL, Tom van den Hoek
studentcoach en onderwijsontwikkelaar
aan het woord

Regie over wat en hoe je wilt leren

Ons team is bij het personaliseren van het
onderwijs uitgegaan van het al bestaande
onderwijsprogramma. Bij deze verandering is
de organisatie aangepast om de student meer
eigen ruimte en verantwoordelijkheid te geven.
Het rooster is anders ingedeeld, met meer ruimte
voor studenten om keuzes te maken. Daarnaast
is er meer ruimte gecreëerd voor coachgesprekken tussen de studenten en de studentcoach.
Verder wordt gewerkt met een studieloket waar
studenten met gerichte hulpvragen op het gebied
van studievaardigheden terecht kunnen. De
student kan op deze manier meer de regie nemen
over zijn of haar eigen opleiding. De onderwijsvisie van de Tech Campus is hierbij verschillende
keren besproken in het team en vanuit deze visie
is gewerkt naar een concrete onderwijspraktijk.
Een andere, meer onderwijsinhoudelijke verandering is dat studenten eerst vanuit theorie naar
praktijk werkten en er nu voor niveau 2-studenten
is gekozen voor een aanpak waarbij de theorie
de praktijk volgt. Studenten verwerken op deze
manier makkelijker de theoretische leerstof. Studenten werken zowel aan praktijk als aan theorie
in de werkplaats en kunnen dus zelf, in overleg
met de aanwezige docenten, keuzes maken in
hoe zij de lesstof aanpakken.

‘’In projectgroepen werken studenten aan zelfgekozen thema’s waaronder: duurzame
aandrijfsystemen als waterstof en elektrische aandrijving. Na een thema-introductieles op
school, gaat de student in het stagebedrijf zelf op zoek. Hoe is iets geregeld? Hoe ziet het
er bij mijn werk uit? Wat zijn de uitkomsten van een bepaalde aanpak? Welke oplossingen
kan ik bieden? Studenten formuleren vervolgens leervragen en nemen deze weer mee naar
school. Hier sluiten wij ons onderwijs weer bij aan. Ons uitgangspunt: als een student zich
in een bepaalde richting wil ontwikkelen, doen wij ons best om in die energie door middel
van zoveel mogelijk keuzevrijheid mee te gaan. Stimuleer eigenaarschap!‘’
— Sander de Weijer,
docent Autotechniek

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

“Auto Muntstad de Meern en Automotive College werken al geruime tijd samen. De ontwikkeling en start van de nieuwe niveau 4 variant, de opleiding Automotive Engineer is een
voortvloeisel van de bestaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het netwerk Vrienden van Automotive. Ook in de uitvoering van de opleiding is het bedrijfsleven actief betrokken. Dankzij deze manier van werken onderscheidt de opleiding zich van reguliere
opleidingen en worden de studenten opgeleid tot de nieuwe monteurs van de toekomst!”
— Roland Schröder,
bedrijfstrainer bij Auto Muntstad
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de opleiding. Er worden in samenspraak tussen
studenten, studentcoaches en vakdocenten geregeld gepersonaliseerde trajecten ingericht die
aansluiten bij de ontwikkelingen van de student
en behoefte van de studenten. Dit zorgt ervoor
dat studenten die niet meekomen in het reguliere
traject of interesses hebben op een ander vlak
alsnog de opleiding kunnen afmaken.

Aanpak in het onderwijsteam
In een wekelijkse bijeenkomst is door ons
team gezamenlijk gewerkt aan het vernieuwde
onderwijsprogramma. Het team heeft hierbij een
visie ontwikkeld en deze vertaald naar concrete
praktijken. Waar docenten vroeger ieder een eigen vak hadden, werken zij nu meer in gezamenlijkheid aan het programma en de verschillende,
soms ook nieuwe, onderdelen hierbinnen. De afzonderlijke vakken staan hierbij minder centraal.
Het nieuwe curriculum is op hoofdlijnen uitgedacht voor de hele opleiding en wordt vervolgens
per jaar uitgewerkt op week- en lesniveau.
Twee docenten die lid zijn van het Cross Campus
Team begeleiden de transitie voor het Automotive College. Hierbij werkt het ene CCT-lid
voornamelijk aan de onderwijsinhoudelijke kant
en het andere lid voornamelijk aan de organisatorische kant. Alle besluiten worden genomen door
het team. Kleine groepen bereiden actiepunten
voor, waarna het team een besluit kan nemen.
Vervolgens is het team aan zet in de uitvoering.
De sturing en ondersteuning op dit proces ligt
bij de CCT-leden en de afdelingsmanager. De
afdelingsmanager faciliteert ook de ruimte voor
de ontwikkelende docenten.
Wat merken studenten nu al van de ontwikkeling
van gepersonaliseerd onderwijs?
De implementatie vond plaats bij de start van
een nieuw cohort. De studenten in dit nieuwe
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programma zijn dus niet bekend met de oude situatie. Voor docenten betekent dit dat zij (soms)
werken binnen twee onderwijsprogramma’s en
situaties. De studenten uit leerjaar 1 zijn het
afgelopen jaar diverse keren bevraagd op het
gebied van ervaringen en behoeften. Zij zijn, over
het algemeen, zeer tevreden met deze werkwijze.
Als belangrijkste punten worden hierbij de hoge
mate van betrokkenheid genoemd en de heldere

2.3

structuur waarbinnen het lesmateriaal wordt aangeboden. De student kan alle informatie vinden
in een online leeromgeving en vanuit de cursus
doorklikken naar andere methodesites. Op
basis van deze gesprekken heeft het team soms
punten bijgesteld in bijvoorbeeld de begeleiding
(intensiever op niveau 2/bij NT2-studenten en
vrijer bij niveau 4).

Inzetten op meer regie bij
studenten, ook in het bedrijf
Team Techniek Utrecht – Michael van der Vlist,
onderwijsontwikkelaar, aan het woord

Binnen het team zetten wij de driejarige opleiding
Middenkader Engineering om naar een onderwijsduur van vier jaar. Dit proces biedt ons de
ideale mogelijkheid om elementen van gepersonaliseerd onderwijs in te bouwen. Met name
in de vorm van het versterken van de co-creatie
van ons onderwijs met het bedrijfsleven en het
bieden van meer keuzemogelijkheden voor de
student in ons curriculum. We doen dit met het
doel dat de student steeds meer regie en eigenaarschap ervaart over zijn of haar leerproces.
Het team koos bewust voor het stapsgewijs
inbouwen en geen grote omslag ineens. De
grootste verandering van het afgelopen schooljaar is de invoering van keuzeprojecten voor het
eerste leerjaar. Elke werkperiode op school werkt
de student aan een project. In dit project zit alle
onderliggende theorie en praktijk verweven. Het
aanbod varieert tussen twee en vier projecten.
Hierbij is het vanaf het tweede leerjaar ook mogelijk om een project bij een regionaal bedrijf uit
te voeren. Dit betekent een aanzienlijke vergroting van de keuzevrijheid voor de student op het
gebied van leerinhoud en uitvoeringslocatie.
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Maatwerk in gepersonaliseerd onderwijs
realiseren
Deze veranderingen worden vormgegeven op
studiedagen, waarbij het gepersonaliseerd
onderwijs vooral op de Tech Campus-brede
studiedagen centraal staat en de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling plaatsvindt tijdens teamstudiedagen. Op beide studiedagen wordt het team
begeleid door een CCT-lid dat ook binnen het
onderwijsteam werkzaam is. Deze begeleiding
bestaat uit het organiseren van de studiedagen
op (werk)vorm en (onderwijskundige) inhoud.
Het voordeel van de integratie van een CCT-lid in
een operationeel team, is dat het implementeren
van elementen uit gepersonaliseerd onderwijs op
een heel natuurlijke wijze mogelijk is. Naast de
officiële momenten als studiedagen is constant
een verduidelijking mogelijk van wat er met
gepersonaliseerd onderwijs bedoeld wordt.
Deze vorm van werken is tot nu toe een bewuste
keuze en geeft teams veel vrijheid om zelf vorm
te geven aan meer gepersonaliseerd onderwijs.
Je zou het een gepersonaliseerde implementatie
kunnen noemen.

Ervaringen uit de praktijk

Regie over wat je wilt leren en waar je wilt leren, op school of in bedrijf

‘’De Technicus engineering opleiding hebben wij ingericht met een stukje keuzevrijheid
voor de studenten. Voor de zomervakantie hebben we de studenten laten kiezen uit
vier mogelijke projecten. Ze konden kiezen uit het project zorgwoning, project bagageafhandeling, project Farmbot of Smart Technician. Dat laatste project vindt plaats in
het bedrijfsleven en de andere drie op school. Ook bij de projecten op school moeten
studenten steeds contact zoeken met bedrijven. En voor de vormgeving van de projecten zoeken wij ook continu naar samenwerkingen met bedrijven en andere scholen,
zoals met het Wellant College voor het project Farmbot.’’
— Jan Lauwerijssen,
docent Engineering

Keuzedeel: eigenaarschap en regie
Studenten van verschillende opleidingen krijgen de mogelijkheid samen te werken in
het keuzedeel ‘Interactief ontwerpen met BIM’. Vier studenten, Dennis, Rob, Nick en
Tim over hun motivatie voor dit keuzedeel:
Nick: “Ik wilde graag handiger worden in het programma Revit, zo krijg ik een extra
discipline onder de knie en dat is handig voor later.” Tim volgde al eerder wat lessen
Revit. “Ik wil er nog beter in worden, zodat ik opties heb om technisch tekenaar te
worden.” Dennis: “Dankzij dit keuzedeel bereid ik mij ook voor op een toekomst in de
richting bouwkunde.” Rob wilde vooral meer te weten komen over Revit en de mogelijkheden.
— Dennis zit in het 2e jaar van de opleiding Technicus Engineering, Mechatronica.
Rob is tweedejaars Civiele Techniek, Nick doet Bouwkunde en Tim Technicus
Engineering, Elektrotechniek.

Aanpak in het onderwijsteam
Het mooie aan onze aanpak van gepersonaliseerd onderwijs is dat het min of meer gelijktijdig
kwam met het idee van een collega uit het team
om keuzedelen aan projecten te koppelen. Door
beide te integreren is werken aan gepersonaliseerd onderwijs geen nieuw obstakel, maar
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ondersteunt het wat collega’s al als nuttig zagen.
En door met een gepersonaliseerd onderwijs-bril
te kijken, zijn we veel verder gegaan met keuzevrijheid voor studenten dan we aanvankelijk van
plan waren.
Ook is het team aan de slag gegaan met begeleiding van studenten naar toenemende zelfregie
op het leerproces. Hierin hebben we een stap
gemaakt door het anders formuleren van ons beoordelingsmodel voor de projecten. De docenten
hebben in subgroepen gewerkt aan het aanpassen van de vraagstelling binnen de beoordeling,
waarbij het begeleidende CCT-lid steeds de relatie met de gepersonaliseerd onderwijs-gedachte
hierover bewaakte. We vragen ons hierbij steeds
af of:
>

>
>

2.4

de beoordeling en dus onze vraagstelling
gericht is op de student aanzetten tot het
zelf nemen van initiatief
onze vraag activerend en duidelijk genoeg
is om de student zelf aan zet te krijgen
onze vraagstelling de studenten helpt om
eigen verantwoordelijkheid te nemen voor
hun leerproces?

Met andere woorden: we willen steeds meer
vragen stellen die gericht zijn op het leerproces
en houdingsaspecten en niet alleen over de technische tekening of een kostprijs.
Uitdaging in anders begeleiden en beoordelen
Een uitdaging voor dit schooljaar is het steeds
verbeteren van de uitvoering van deze andere
manier van begeleiding en beoordeling. Dit
vraagt ook dat we kijken naar de verschillende
docent- en begeleidingsrollen binnen gepersonaliseerd onderwijs. Deze verschillende rollen
vragen verschillende expertises. Een voorbeeld
is het team Bouwkunde en Civiele techniek, waar
de studentcoaches ook omgangskunde hebben
gestudeerd. Zij kunnen vanuit deze achtergrond
echt inzetten op het begeleiden van persoonlijke
ontwikkeling. Hier willen wij ook naartoe gaan
werken, dus begeleiding gericht op en het inhoudelijke deel van de opleiding én de persoonlijke
ontwikkeling van de student.

Samen bouwen en delen
De voorbeelden tonen welke stappen gezet
kunnen worden in de richting van gepersonaliseerd onderwijs, en hoe verschillende teams
dat aanpakken. Wat de voorbeelden met elkaar
gemeen hebben, is dat toegewerkt wordt naar
meer regie bij de studenten. Door middel van
verschillende acties wordt gestreefd naar onder
andere meer keuzevrijheid voor studenten. Het
vergroten van de regie bij studenten kan dan
ook op uiteenlopende manieren gerealiseerd
worden. Ervaringen van docenten en studenten
ophalen helpt om daarin vinger aan de pols te
houden.

Daarnaast kunnen we door met elkaar te delen,
meer zichtbaar maken hoe je op verschillende
manieren meer gepersonaliseerd onderwijs
kunt vormgeven. Op de Tech Campus waarderen we die diversiteit.
Uiteraard zijn deze voorbeelden een kleine
greep van wat er binnen de Tech Campus
ontwikkeld en geïmplementeerd wordt. In het
volgende hoofdstuk illustreren we, aan de hand
van voorbeelden uit andere opleidingsteams,
plannen en ambities voor het verder ontwikkelen van gepersonaliseerd onderwijs.
Illustratie: De student centraal in gepersonaliseerd onderwijs
- opbrengst studiedag Tech Campus oktober 2019
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3.1

Op weg naar meer regie
met behulp van voortgang
en toetsing
Team Autotechniek BBL – aan het woord Sam
Schillemans studentcoach en onderwijsontwikkelaar.

Het afgelopen schooljaar heeft de Tech Campus gewerkt aan de
invulling van gepersonaliseerd onderwijs. De Tech Campus heeft
stilgestaan bij vragen als:

> Wat bedoelen we als Tech Campus met
gepersonaliseerd onderwijs?
> Wat betekent dat voor ons als team en mij als
professional?
Door het benoemen van de dimensies lukt het steeds meer eenzelfde taal te spreken. Teams zetten ook daadwerkelijk stappen, soms
groot, soms nog klein, in het aanbieden van meer gepersonaliseerd
onderwijs! Ook in schooljaar 2020/2021 zet de Tech Campus in op
het steeds verder uitbouwen van de dimensies van gepersonaliseerd onderwijs.

In het schooljaar 2020/2021 gaan we van ‘sturing’ naar ‘zelfsturing’. Om dit te realiseren gaan
we een aantal dingen anders aanpakken in ons
onderwijs voor de BBL student. Ten eerste gaan
we het onderwijs ‘flippen’: we starten met de
hele taak en delen het daarna pas op in deeltaken. Dit doen we door het onderwijs te starten
met een ‘nu-meting’ voor elke student aan het
begin van de opleiding: studenten krijgen op elk
vak een toets die gelijk is aan het examen of
de proeve van bekwaamheid. Ze krijgen direct
aan het begin van het schooljaar de hele taak,
zodat ze zien wat er aan het eind van de rit
van hen verwacht wordt. We toetsen dit aan de
start, zodat we het ontwikkelingsgericht kunnen
inzetten. Dit mondt uit in een startportfolio.
Studenten én docenten weten waar ze staan,
wat ze al kunnen en kennen en wat nog niet.
Daar gaan we ons onderwijs op aanpassen,
bijvoorbeeld doordat we sneller verdieping kunnen aanbieden.
Het doel is niet om studenten sneller door de
opleiding te loodsen; de opleidingstijd van
twee jaar blijft staan. Het doel is wel: van meer
docentgestuurd naar studentgestuurd en gepersonaliseerd onderwijs. Aan ons als docenten
en studentcoaches de taak om voor snelle

studenten te zoeken naar andere uitdagingen
en verdieping, zoals keuzedelen, ook Tech
Campus breed.
Om tot deze aanpak te komen hebben we
gesprekken gevoerd met afgestudeerde studenten (panelgesprekken om feedback op te
halen over de huidige opleiding). Als tip gaven
deze studenten: ‘We willen aan het begin van
de opleiding zien en weten waar we uiteindelijk
naar toe werken en of er onderdelen zijn die we
versneld kunnen afronden en waar ruimte voor
verdieping voor ons is.’
We verwachten dat studenten meer eigenaarschap gaan ervaren over hun eigen leerpad: dit
kan ik al, dit nog niet, dit zijn de mogelijkheden,
etc. Door geregeld ‘pas-op-de-plaats’ gesprekken te voeren met studenten, hebben we ook
sneller zicht op de ontwikkeling van de student.
De student gaat ook meer leren hoe ze het
beste leren, dus ontwikkeling van leervaardigheden. Als we dit scherp hebben, kunnen wij ons
onderwijs daar steeds op aanpassen.
We starten met een BBL groep niveau 4, deze
studenten hebben al een BBL 3 opleiding afgerond en zijn wat ouder. Deze pilot helpt ons om
te leren van de beweging naar meer gepersonaliseerd onderwijs. De ervaringen die we hier op
doen kunnen we doorvertalen naar BBL 2 en 3.
We willen een olievlekwerking creëren!

In dit hoofdstuk nemen vijf teams ons mee in hun plannen en ambities voor dit schooljaar.
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3.2

Richting 2021 meer regie
bij studenten door focus
op begeleiding

3.3

Anders begeleiden met de blik
vooruit, gericht op betrokken
studenten

Team Entree Techniek
– aan het woord Margret te Stroete,
afdelingsmanager.

dat de student steeds meer eigenaarschap gaat
ervaren over zijn leertraject en hierin zelfstandiger kan worden. Wat moeten we anders doen,
beter doen en wellicht niet meer doen?

Teams Bouw & Interieur BBL
– aan het woord Joop van den Bosch,
afdelingsmanager.

Als team gaan we de beweging maken naar
studentgestuurd onderwijs en gepersonaliseerd
lesgeven, met als doel de zelfverantwoordelijkheid van de Entree-studenten te vergroten. Voor
docenten betekent dit goed kijken naar je rol
als docent in dit proces. We willen meer gaan
coachen door vragen te stellen aan de student
en samen doelen te stellen in het leertraject, zo-

Belangrijk aspect hierin is dat de student zelf
inzicht heeft in de voortgang van zijn opleiding.
Het nieuwe leermanagementsysteem (LMS)
zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. De
illustratie hieronder geeft een beeld van waar
we als team op willen gaan inzetten om de zelfverantwoordelijkheid en regie van de student te
vergroten.

Onze eerste stap richting gepersonaliseerd
onderwijs is de begeleiding anders vormgeven.
We willen de student goed begeleiden in de
diversiteit van onze groepen (door de vele verschillende crebo’s). We hebben al sterk ingezet
op die veranderde begeleiding bij onze niveau
4 opleidingen. Het effect is dat we nu minder
uitval hebben. Ook in deze tijd van voornamelijk
online onderwijs (door Corona), zien we dat
we de studenten er goed bij kunnen
houden: studenten waren zeker betrokken! Dat willen we doorzetten
naar de andere niveaus, maar dit
vraagt ook een iets andere insteek.
Het gaat om de bewustwording dat
we vanuit verbinding - en dus de
begeleiding - beter onderwijs kunnen geven en kunnen aansluiten
bij behoeften van de student. Wat
we nu anders doen is in ieder geval
vier keer per jaar met elke student
een ontwikkelgesprek voeren.

We staan in dat ontwikkelgesprek niet alleen
stil bij de voortgang op vakinhoud, maar ook
meer dan voorheen bij de persoonlijke ontwikkeling van de student. Dus: ‘wie ben jij, hoe leer
jij het beste, wat heb jij van ons nodig in begeleiding’, etc. We zetten, met andere woorden in
op meer betrokkenheid, verbinding en aandacht,
waarmee we verwachten dat ook het eigenaarschap van studenten over hun eigen leerproces
zal toenemen. We hebben aandachtfunctionarissen zorg (kortweg AZ’ers) aangesteld die de
rest van het team meenemen in deze veranderende rol en andere manier van begeleiding.
Verder gaan we inzetten op het vergroten van
de betrokkenheid bij studenten door het voortzetten van de studentarena’s. We hebben daar
afgelopen schooljaar positieve ervaringen mee
opgedaan. We doen dit met het doel om beter
aan te kunnen sluiten bij wat en hoe studenten
willen leren en dus bij hun intrinsieke motivatie.
Zo kwam uit één van de studentpanels vorig
jaar naar voren dat studenten meer creativiteit
in de opleiding willen zien, meer ruimte voor
ontwerp en zelf dingen maken. Dat proberen
we nu te vertalen naar ons onderwijs, zodat we
beter aansluiten bij de motivatie van studenten.

Illustratie: Meer zelfverantwoordelijkheid en regie
bij de student - Opbrengst studiedag Entree juni 2020
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Sleutelen aan eigenaarschap
door in de toekomst anders
te begeleiden
Team Procestechniek (bedrijfsopleidingen)
– aan het woord Ilonka Mekes,
afdelingsmanager

In het schooljaar 2020/2021 gaan we inzetten
op het versterken van onze studentbegeleiding.
We richten ons enerzijds op professionalisering
van onze praktijkbegeleiders op de werkvloer:
hoe beoordeel je studenten en hoe begeleid
je hen in hun ontwikkeling? We doen dit zodat
we meer overeenstemming en afstemming
krijgen over de manier van begeleiden van
onze studenten. Anderzijds willen we een stap
maken in het gehele begeleidingsproces. Dat
begint voor ons bij de start van de opleiding.
Bij de start van de opleiding maken we samen
met de student een persoonlijk ontwikkelplan.
Vervolgens gaan we meer periodiek dan nu
voortgangs- en begeleidingsmomenten met
de student inplannen. Deze gesprekken gaan
over de inhoud (de praktijkvoortgang, BPVopdrachten, etc.) én over het persoonlijk
ontwikkelen van de student.
Om dit te realiseren gaan we werken met twee
docentrollen: 1) de theoriedocent, de docent
die de theorie van de techniek overbrengt
en 2) de studentcoach, de docent die de
vertaalslag maakt van de theorie naar de
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praktijk óp de werkvloer én de begeleiding van
het ontwikkelproces van de student oppakt. Die
tweede rol is echt nieuw binnen ons team en
zullen we met elkaar moeten gaan vormgeven.
De afstemming tussen deze studentcoach en
de praktijkbegeleider op de werkvloer zal ook
steeds belangrijker worden. Ook hier gaan we
op inzetten.
Door in te zetten op deze andere manier van
begeleiden, verwachten we dat de student
vanaf het begin van de opleiding beter weet
waar hij naar toe werkt, wat er van hem
verwacht wordt, wat een student over de
opleiding gaat leren, wat hij al kan en waar hij
zich verder in wil ontwikkelen. Ons doel is dat
de student steeds meer regie ervaart over zijn
leerproces en wij als docententeam ook beter
kunnen inspelen op hoe de student leert en
wat hij of zij nog te leren heeft. Het vergroten
van eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid
van de student wordt steeds belangrijker. Door
deze manier van begeleiden zullen we ook
sneller de onderwijsbehoeften van studenten in
beeld hebben, waardoor we minder vertraging
verwachten in de opleiding, de student
makkelijker de vertaalslag kan maken tussen
de theorie en de praktijk en zich beter begeleid
voelt in zijn ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk
als persoonlijk.

Bouwen aan een curriculum met
bewegingsvrijheid voor studenten
Team ICT
– aan het woord Peter Brouwer,
afdelingsmanager

In schooljaar 2019-2020 hebben we met
elkaar hard gewerkt aan een duidelijke
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structuur van onze opleidingen. Er zijn nu
duidelijke onderwijsplannen, leerlijnen, en een
duidelijk curriculum dat we vertaald hebben
naar lesplannen en leermateriaal dat goed
beschreven is in tijd en in inhoud. Dit maakt
dat we nu flexibeler kunnen inspelen op
behoeften van studenten.

Vanaf dit schooljaar bieden we alle opleidingen
in twee leerwegen aan, dus zowel in de BOL
als in de BBL route. We zijn gestart met een
breed eerste leerjaar, daarna bepalen student
en studentcoach samen naar welk niveau de
student doorstroomt; niveau 3 of niveau 4.
Dit brede eerste leerjaar en het aanbieden van
beide leerwegen voor elke opleiding, maakt
het mogelijk dat studenten makkelijker kunnen
switchen; tussen leerweg en tussen niveaus.
We kunnen met ons onderwijs beter aansluiten
bij de leerbehoefte van onze studenten; zowel
op hoe zij leren (op school of liever meer in de
praktijk) als op het niveau. Op-en afstroom is
voor elke student drempelloos mogelijk.
De duidelijke structuur maakt ook dat een
student sneller door het leertraject heen kan.
Omdat nu voor iedereen duidelijk is wat je
wanneer leert en hoe je hier aan kunt werken,
kan een student zelf de regie pakken om sneller
door de lesstof heen te gaan. Doordat we
met behulp van onze voortgangssystematiek
elke periode bijhouden welke vaardigheden
en kennis de student beheerst, is dit ook
voor iedereen en vooral voor de student zelf
inzichtelijk. Waar het versnellen betreft is de
student aan zet! Als de student wil versnellen,
vraagt dit namelijk vaardigheden als goed
plannen en organiseren en zelf nadenken over
de volgende stap in zijn of haar leertraject.
De studentcoach heeft hierin wel een cruciale
rol; hij of zij begeleidt dit (leer)proces van de
student. De student geeft aan wat zijn volgende
stap zou zijn, wat hij nog mist of wat hij dan
nodig heeft; de studentcoach stemt dit af met
andere docenten om dit te realiseren. Toont een
student aan dat hij alle kennis en vaardigheden
beheerst voor een kerntaak, dan kan hij of zij dit
ook op elk moment examineren.

Dit schooljaar kunnen we, dankzij de heldere
structuur, werken aan het pedagogisch en
didactisch handelen. Ons uitgangspunt:
daar waar we iets passends moeten
organiseren vanuit onderwijsbehoeften van
studenten, organiseren we dat. De rol van de
studentcoach wordt hierin steeds belangrijker;
hij of zij moet het leerproces van de student
kunnen versnellen, vertragen, linksom
of rechtsom kunnen gaan. En dit samen
oppakken met de andere docenten. Dit vraagt
professionalisering op goede gespreksvoering;
hoe voer je zinvolle tussentijdse
ontwikkelgesprekken met studenten? We gaan
met elkaar van ‘klassenmanagement’ naar
‘studentmanagement’.
Onze ambitie is om ook tussen opleidingen
betere verbindingen te leggen; curricula nog
meer op elkaar afstemmen, zodat studenten
ook vakken van andere opleidingen kunnen
volgen. We willen de mogelijkheid bieden
aan studenten van een andere opleiding om
kennis te kunnen maken met bijvoorbeeld het
vak applicatieontwikkeling. Zo bieden we ook
in de opleiding en tussen opleidingen meer
mogelijkheden voor keuzevrijheid in wat de
student wil leren.
Tot slot zetten we dit jaar ook in op het
inrichten van up-to-date praktijklokalen; inherent
aan ons onderwijs, brengen studenten veel tijd
door op hun laptops. Met de praktijklokalen
bieden we kansen om theorie te verbinden aan
de praktijk; dus echt kunnen sleutelen aan én
werken met netwerken bouwen, drones laten
vliegen, robots die rondlopen. Dit vergroot de
betrokkenheid en motiveert de student voor het
onderwijs!
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4.1

We zien in alle teams ontwikkelingen die relevant zijn voor gepersonaliseerd onderwijs. Als
we Tech Campus-breed over alle opleidingen
heen kijken, zien we dat er het afgelopen jaar in
veel teams ingezet is op het veranderen van de
begeleiding en het zorgen voor een duidelijke
structuur in het curriculum. Dit lijkt voor veel
teams een startpunt te zijn richting meer gepersonaliseerd onderwijs. Het begint bij aandacht
voor de student en de student echt leren kennen. Wie is hij of zij? Hoe leert deze student?
Wat vraagt dat van ons onderwijs en van mij als
docent? En vanuit het principe dat een duidelijke structuur nodig is, om vervolgens flexibeler
in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften
van studenten. Teams zetten in op deze andere
manier van begeleiden en het verbeteren van
de structuur met het doel regie bij de student te
verhogen. De student steeds meer aan zet.

De voorbeelden in deze publicatie geven een inkijkje in waar teams
mee bezig zijn én gaan. Dit hoofdstuk biedt inspiratie door met een
blik van binnen, van buiten en op basis van ervaringen elders te
kijken naar vervolgstappen binnen de Tech Campus. We boren een
aantal inspiratiebronnen aan:

> het perspectief van de strategisch onderwijspartners van de Tech Campus en van het CCT
als innovatieteam en onderwijskundig hart
> het perspectief van duurzame innovatie in
de richting van gepersonaliseerd onderwijs,
met Joeri Baarda (CINOP)
> het perspectief van makerschap en de waarde
van inspiratiebronnen, met Bart van Rosmalen
(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht &
Onderwijs124).
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Kansen Tech Campus breed

Gepersonaliseerd onderwijs vraagt dan ook
aan de ene kant inzet op het pedagogisch en

4.2

didactisch handelen (onder andere onze manier
van begeleiding) en aan de andere kant inzet op
ons onderwijsontwerp en curricula.
We zien veel mooie voorbeelden aan zowel
de begeleidingskant als de ontwerpkant van
het gepersonaliseerd onderwijs. Waar we
voornamelijk kansen zien is het verdiepen
van deze ontwikkelingen én het verbreden
hiervan. Hoe kunnen we leren van de verschillende voorbeelden bij verschillende teams in
de Tech Campus? De ervaringen die de teams
van Autotechniek-opleidingen opdoen met hun
herontwerp, kunnen inspiratie zijn voor andere
teams. De Bouw-teams experimenteren met de
balans tussen individueel en groepsleren, een
balans waar ook andere teams naar zoeken.
En, de keuzemogelijkheden die ontstaan door
het projectmatig werken in samenwerking met
het bedrijfsleven bij de Techniek-opleidingen,
kan als methodiek ook door andere opleidingen
overgenomen worden.

Het CCT als innovatieteam
en onderwijskundig hart
van de Tech Campus
Het CCT gaat zich in het schooljaar 2020-2021
dan ook nog meer richten op kennisdeling bij
en tussen alle afdelingen van de Tech Campus.
Dit doen we door de studiedagen, het delen van
initiatieven en zichtbaar maken van bewegingen. We gaan deze publicatie en de grafische
weergave van de dimensies inzetten om onze
visie steeds meer kleur en beeld te geven.
Steeds weer willen we met elkaar het gesprek
voeren over wat onze studenten van ons vragen
en hoe we dit vertalen naar ons onderwijs.
Tot slot blijven we vasthouden wat werkt; namelijk de inzet van de CCT-leden in de teams zelf.
We onderzoeken waar we de kennis, expertise

en ervaring die de CCT-leden nu opdoen in
veelal hun ‘eigen’ team kunnen verbreden naar
andere teams.
Een manier om onze expertise en ervaring te
verbreden is om gezamenlijk te reflecteren op
wat werkt en waarom. Deze reflecties, al dan
niet geïnspireerd door anderen of andere invalshoeken leiden tot inzichten waar we als Tech
Campus ons voordeel mee kunnen doen. In de
volgende paragraven nodigen we anderen uit
om met ons mee te reflecteren en om inspiratie
en inzichten te delen voor mogelijke vervolgstappen voor de Tech Campus.
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4.3

Bouwstenen voor duurzame
innovatie in de richting van
gepersonaliseerd onderwijs,
met Joeri Baarda (CINOP)
Op basis van de werkzaamheden die Joeri
verrichte bij de Tech Campus7 en een reflectief gesprek tussen Joeri en de CCT-leden,
ziet hij verschillende succesfactoren voor
duurzame innovatie in de Tech Campus.
Ook ziet hij kansen voor de verdere implementatie. Vele voorwaarden zijn aanwezig. Werken volgens Design Thinking kan
behulpzaam zijn.

gebeurt in de onderwijsteams, waarbij niet
aan alle dimensies tegelijkertijd gesleuteld
hoeft te worden. Zo wordt merkbaar dat
het ontwikkelen en implementeren van gepersonaliseerd onderwijs niet betekent dat
het onderwijs ineens volledig anders moet.
Het ontwikkelen van gepersonaliseerd
onderwijs is een reis, waarin de teams in
gezamenlijkheid hun stappen zetten en
toewerken naar het gewenste doel.

flectie van het CCT-team (zie hieronder), is
ook een zoektocht naar balans tussen regie
nemen en ruimte krijgen. Support vanuit
management en directie, en het (gedeelde)
leiderschap binnen het CCT zelf zijn uitgegroeid tot mooie bouwstenen daarvoor.
De balans tussen regie en ruimte is ook
toepasbaar op de rol van de CCT-leden in

de onderwijsteams. Vanuit de visie houden
de CCT-leden de richting in het oog (regie),
en gezamenlijk wordt bekeken hoe als team
daar te komen (ruimte). Het is nu aan de
onderwijsteams om, mede ondersteund
door de CCT-leden, het gepersonaliseerd
onderwijs verder vorm en inhoud te geven.
Daartoe zijn al mooie stappen gezet.

Regie én Ruimte
De laatste jaren heeft de Tech Campus een
bewuste keuze gemaakt voor gepersonaliseerd onderwijs. Komen tot die keuze en de
vertaling ervan in acht basisdimensies van
gepersonaliseerd onderwijs is het resultaat van een leerzaam proces. Sterk in de
aanpak van de Tech Campus is de combinatie van regie op een gezamenlijke visie
en ruimte voor diversiteit en maatwerk bij
de implementatie binnen de teams. Er ligt
een duidelijke visie, een belangrijke voorwaarde, maar geen blauwdruk voor hoe het
moet. Op maat van de teams, als het ware
gepersonaliseerd, worden stappen gezet
in de richting van meer gepersonaliseerd
onderwijs.
In de doorvertaling wordt een aantal belangrijke onderliggende opvattingen zichtbaar
over hoe ruimte te geven bij het implementeren van gepersonaliseerd onderwijs. Zo
wordt nadrukkelijk aangesloten bij wat al

7

“Als adviseur gun ik alle teams hun
gezamenlijke reis en het onderweg
even stilstaan met elkaar. Aan de
slag gaan met een innovatie als
gepersonaliseerd onderwijs vraagt
om met elkaar successen te zien en
te delen, om kleine stapjes te zetten,
en om geduld. Sommige veranderingen hebben tijd nodig.”

Het CCT als innovatieteam
Het CCT speelt een belangrijke rol in de
visieontwikkeling en het opdoen van expertise rondom gepersonaliseerd onderwijs.
De leden van het CCT zijn betrokken bij de
doorvertaling van de visie naar het onderwijs in de verschillende teams. Daarmee
hebben zij een duidelijkere rol in de organisatie en in de teams gekregen.
Die zoektocht naar hun rol, zo toont de re-

Joeri Baarda is als trainer betrokken geweest bij de samenwerking tussen CINOP-ECBO en de Tech Campus. Zo heeft hij samen met
Pieter Baay het CCT begeleid in waarderend-verkennende gespreksvoering over de beginsituatie van onderwijsteams binnen gepersonaliseerd onderwijs en in het toepassen van design thinking als methode tijdens de eerste Tech Campus studiedag van schooljaar ‘19/’20.
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Reflecties op het ontwikkelproces
van het Cross Campus Team
Het CCT kenmerkt zich door een diverse samenstelling van doeners en denkers, die met
elkaar beschikken over wilskracht en doorzettingsvermogen. Belangrijke eigenschappen om uitdagingen aan te gaan die zich in
een ontwikkelproces als dat van de Tech
Campus kunnen voordoen. In een reflectief
gesprek met de CCT-leden is stilgestaan bij
de uitdagingen die zij ondervonden en bij wat
hen de afgelopen jaren geholpen heeft in hun
ontwikkeling als team en als kartrekkers van
het gepersonaliseerd onderwijs binnen de
Tech Campus.
Onduidelijkheid in de rol van het CCT,
personele wisselingen, prioritering van de
onderwijsvernieuwing, en facilitering waren
uitdagingen die zich voordeden en die
werkendeweg opgepakt zijn. Belangrijke
succesfactor in het met elkaar komen tot een
gedeelde visie en een doorvertaling daarvan
in de onderwijsteams is volgens het CCT de
wijze van samenwerken, zowel binnen het
CCT (denk aan de keuze voor een bepaalde
methodiek als SCRUM), als tussen CCT en

management. Deze samenwerking heeft
bijgedragen aan het gezamenlijk komen tot
de visie.
Die visie geeft richting en bouwt voort op een
ervaren noodzaak. Bewustwording van die
noodzaak is een belangrijk vliegwiel voor de
realisatie van gepersonaliseerd onderwijs.
Om tot die visie en de uitwerking daarvan in
de onderwijspraktijk te komen is facilitering
en begeleiding onontbeerlijk. Behulpzaam
hierin is geweest dat de directie merkbaar
commitment geeft aan het CCT, bijvoorbeeld
door dit op verschillende plekken en momenten uit te spreken. Het CCT ervaart daarnaast ruimte en vrijheid om zelf te denken
en te experimenteren. Expertise van buiten,
waaronder vanuit CINOP-ECBO, heeft daarin
ondersteund.
Belangrijke drijfveer voor de CCT-leden is tot
slot het daadwerkelijk zien of ervaren dat
(veel) studenten gepersonaliseerd onderwijs echt prettig vinden, dat het aansluit bij
hun manier van leren en hen motiveert. Dit
merkbare resultaat is een bron van energie in
het verder ontwikkelen en implementeren van
gepersonaliseerd onderwijs.
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Een volgende stap richting implementatie:
Design Thinking als hulpmiddel
Design Thinking is een veelgebruikte aanpak in het komen tot onderwijsvernieuwing.
Het bevat een aantal kenmerken die goed
passen bij de beweging richting gepersonaliseerd onderwijs en de realisatie hiervan.
Kenmerken van Design Thinking blijken al
dan niet (on)bewust ook terug te komen in
de aanpak van de Tech Campus. De basis
voor werken volgens deze methodiek is gelegd tijdens de voorbereiding op de eerste
Tech Campus studiedag van schooljaar
‘19/’20. Duurzame onderwijsvernieuwing
begint met een goed doordachte, breed gedragen onderwijsvisie. Dit vraagt om inleven

en definiëren. Daarnaast is in die visievorming de kracht van verbeelden essentieel.
Hoe ziet het toekomstig (gepersonaliseerd)
onderwijs er écht uit? Het concretiseren
van dat beeld is een leerzame stap.
Vanuit de visie is het zaak om daadwerkelijk
vorm en inhoud aan het onderwijs te geven.
Ook daarin is de kracht van verbeelding
behulpzaam. De eindgebruiker, in dit geval
de student, staat in die verbeelding steeds
centraal. Deze manier van werken is aan
het begin van schooljaar ‘19/’20 in gezet en
bleek treffend. Immers, ook in gepersonaliseerd onderwijs staat de student centraal.
Bij het vormgeven van dat onderwijs juist
hen centraal stellen is dan ook een passend
vertrekpunt.

Design Thinking als denk- en werkwijze
Design Thinking is een denk- en werkwijze
die bewezen effectief is bij verandering en
innovatie. Design Thinking kent een holistische aanpak en werkt met kort-cyclische
iteraties. Het stelt de eindgebruiker centraal
met als een van de belangrijkste kenmerken
dat alle belanghebbenden betrokken zijn zodat er vanaf het begin draagvlak gecreëerd
wordt. Belangrijk hierbij is om alle partijen
intensief te betrekken om zo te zorgen
dat hetgeen ontwikkeld wordt aansluit bij
behoeften en de praktijk.

De CINOP-aanpak van Design Thinking laat
zich als volgt schematisch samenvatten:

inleven

leren

definiëren

Design
Thinking

Kort gezegd bestaat de aanpak uit:
1

Inleven en definiëren door
(praktisch) te onderzoeken

2

Leren door maken en doen

3

Het zo snel mogelijk testen
en ervaren van aannames in de praktijk
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actie

ontwerpen

prototype

Studenten als eindgebruiker centraal stellen
kan door hen ook actief bij de onderwijsvernieuwing te betrekken. Zoals studenten ook
een plek hebben in deze publicatie, zouden
zij ook een (centrale) rol moeten hebben in
de volgende stappen van de Tech Campus.
Keer op keer blijkt in projecten dat het
betrekken van studenten bij onderwijsvernieuwing een aanrader is. Bijvoorbeeld door
ze uitgebreid te bevragen. Of door ze met
andere studenten, docenten en werkveld
gericht te laten meedenken over de vraag:
Wat gun jij jezelf vanuit de opleiding? De
inbreng van studenten bij onderwijsvernieuwing levert waardevolle input op, zo bleek
ook bij hun hulp bij de ontwikkeling van de
rubrics (zie bijlage).

met een collega op te trekken. Met elkaar
sparren, enthousiasmeren en reflecteren,
ook binnen een team. Samen zoeken naar
informele wegen en informele leiders die
kunnen helpen in de onderwijsvernieuwing
en implementatie daarvan. Als (ontwikkel)
team samen deze reis maken, vraagt om
afwisselend in- en uitzoomen, om durven
stil te staan bij de afgelegde weg en de
bestemming. Om terug te kijken naar wat
goed gegaan is en om te verkennen waardoor dat gelukt is. Dat helpt de waardering
vinden voor jezelf, voor het team, en voor
het proces dat ingezet is. Terugkijken helpt
ook om weer vooruit te kijken.

Onderwijsvernieuwing vraagt niet alleen om
aandacht voor de eindgebruiker, voor de
student. Het vraagt ook om samenwerken.
Iets waaraan de Tech Campus al op verschillende manieren invulling geeft. Samen
met elkaar, binnen je team en met anderen,
betekenis geven aan de visie op gepersonaliseerd onderwijs en de visie vertalen
in het onderwijs. Kartrekkers zijn daarin
onmisbaar. En ook voor kartrekkers is het
behulpzaam om daarin samen, als buddy’s,

“Blijf de toekomst verbeelden.
Reflecteren en waarderen is mooi,
en probeer vanuit daar weer beelden
te maken bij de toekomst.”

35

Bouwstenen op een rij

Lezersvraag

Wil de keuze voor gepersonaliseerd onderwijs tot duurzame onderwijsvernieuwing
leiden, dan is het voor iedereen van belang
de visie op en het belang van gepersonaliseerd onderwijs te blijven agenderen.

wijs ziet met gepersonaliseerd onderwijs
ook als zodanig te benoemen. Dat helpt om
de visie in de praktijk te doorleven en vorm
te geven als vanzelfsprekend onderdeel van
goed onderwijs, in plaats van een zoveelste

Dit kan door de visie te blijven verbinden
aan dat wat in de praktijk al loopt. Door te
blijven benoemen waarom deze visie van
belang is. Door linkjes die je in het onder-

vernieuwing die erbij komt. Het behapbaar
en uitvoerbaar houden van de vernieuwing
is een belangrijke sleutel tot succes.

Bouwstenen voor succesvolle
en duurzame onderwijsinnovatie:
>

Verbeeld met elkaar de toekomst: waar
willen we naartoe?

>

Werk vanuit een gemeenschappelijke
visie, waaraan iedereen heeft
bijgedragen;

>

Maak keuzes die bijdragen aan de
ambities uit de visie: niet alles hoeft
in één keer, kies enkele speerpunten
en richt je op de ontwikkeling daarvan;

>

Leer door te maken: werk volgens een
kort-cyclisch, iteratief proces, probeer
zo snel mogelijk dingen uit in de échte
praktijk om vervolgens aan te scherpen;

>

36

>

Sluit in het innovatieproces aan bij
wat er al is, in het hier en nu;

>

Laat ruimte voor verschillen in het
proces: waardeer verschillen en
geef ruimte voor maatwerk bij
de implementatie in teams;

>

Creëer een groep met pioniers en
voorlopers om de eerste implementatie-stappen te zetten;

>

Vier de successen, ook de kleine;

>

Heb geduld en houd vol!
Succesvolle en duurzame (onderwijs)
innovatie is een proces dat tijd kost.

Betrek zoveel mogelijk stakeholders in
het innovatieproces, en zéker studenten;
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4.4

Innovatie vanuit makerschap en
inspiratiebronnen, met Bart van
Rosmalen (Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht & Onderwijs124)
De Tech Campus is gesitueerd aan de
Harmonielaan in Nieuwegein. Een naam die
past bij de visie op goed onderwijs: de ontmoeting centraal, harmonieuze verbindingen
tussen de verschillende colleges. Het in harmonie brengen van verschillende stemmen
is belangrijk bij zowel innovatie als kunst.
Met Bart8 bespreken we wanneer harmonie
ontstaat en hoe je dit kunt aanwakkeren.
Volgens hem ligt de sleutel in makerschap
en maakprocessen – ook zo belangrijk voor
de Tech Campus – en in inspiratiebronnen.
In drie voorbeelden laten we inspiratiebronnen spreken over een deelvraagstuk van
harmonie creëren in onderwijsinnovatie.

De kracht van verschillen
& het boek als inspiratiebron
In dialoog over het innovatieproces binnen de Tech Campus constateren we dat
een goede veranderenergie merkbaar is.
Een veranderenergie die gekenmerkt wordt
door enerzijds volhardendheid in het met
elkaar willen vormgeven van toonaangevend
onderwijs en anderzijds het willen verkennen
en benutten van (de kracht van) verschillen
in de teams. Want die verschillen zijn er.
Ruimte en rollen van betrokkenen worden
verschillend benut, binnen en tussen teams.
Verschillen kunnen zorgen voor afstand en
onbegrip, wat stagnerend kan werken in
innovatieprocessen. Hoe kan je diversiteit
binnen en tussen teams nu juist als kracht
benutten? Hoe kunnen verschillen bijdragen
aan harmonie?

We verkennen de inspiratiebron van één
van de onderwijskundigen, die een boek
inbrengt waarin de hoofdpersoon maximaal verschilt van de lezer. De moeite
die het kost om de ander in het boek te
begrijpen motiveert. Het in de vrije tijd
oprekken van eigen beelden fascineert.
Onderlinge verschillen begrijpen en
overbruggen kan door te oefenen in
meervoudig interpreteren: welke interpretaties van wat iemand zegt of doet kun
je, behalve jouw eigen interpretatie, nog
meer bedenken?

De vertaling naar de (innovatie-)werkvloer
wordt direct gemaakt. Behulpzaam in het
benutten van diversiteit is om de verschillen
in een (verander)team expliciet te maken,
bijvoorbeeld door deze te benoemen en beeldend te maken met metaforen of attributen.
We zijn eerder geneigd overeenkomsten te
benoemen dan verschillen te expliciteren of
uitvergroten. Juist het onderzoeken welke
verschillen iets toevoegen, kan de beweging
en harmonie versterken. Bijvoorbeeld door
de meer praktisch ingestelde collega te verbinden aan de collega die meer werkt vanuit
evidentie. Zo brengt het ontdekken van diversiteit of variatie je als team samen verder.

De kracht van waarderen
& de polaroidcamera als inspiratiebron
Innovatieprocessen zijn vaak uitdagend. Het
zijn complexe processen van lange adem en
met veel betrokkenen. De innovatieruimte en
ieders rol vormt zich gedurende het proces
en niet altijd is duidelijk welke inspanning
tot welk resultaat leidt. Terwijl we ook weten
dat successen vieren belangrijk is voor de
motivatie, de saamhorigheid en de harmonie.
Hoe kun je inspanningen en resultaten waarderen als deze niet altijd meteen zichtbaar
zijn?

De tweede inspiratiebron is een polaroidcamera. Wanneer je hiermee een
foto maakt, duurt het even voordat de
afbeelding op de foto daadwerkelijk
zichtbaar wordt. Zo is het ook met waardering voor onderwijsinnovatie. Soms
moet je daar gedurende het proces even
voor stilstaan en terugblikken. Die pas
op de plaats en dat uitzoomen past bij
onderzoekend innoveren.

Op de werkvloer kan je deze momenten
actief met je team inbouwen. Dat begint
in het ontwikkelproces zelf. Door je af te
vragen waar je om gewaardeerd wilt worden:
Waar wil je als team om gezien worden? En
wat zijn in het team de eigen beelden van
waardering? Daar als team een beeld over
ontwikkelen, creëert ruimte om de waardering van binnenuit te laten ontstaan.

om de focus op de student en het onderwijs
te leggen; op de artistieke kwaliteit? Welk dirigentschap zorgt voor harmonie op de toon
en ruimte voor de nadere invulling?

Muziekuitvoeringen als een musical of
opera vormen ook een inspiratiebron. Als
muzikanten en zangers maak je daarin
samen muziek, zorg je samen voor het
neerzetten van de juiste sfeer. Samen
laat je de gelaagdheid in de muziek
horen en breng je een verhaal over. Elk
verhaal kent kenmerkende personages
en een dramatische wending. Ook in
het verhaal van de Tech Campus zijn
kenmerkende personages en belangrijke
wendingen zichtbaar. Deze verdienen
een podium. Terugkijkend, maar ook
in het vervolg van het Tech Campusverhaal. Verhalend vooruitblikken helpt
om je voor te bereiden op wat (mogelijkerwijs) komen gaat.

De kracht van toon aangeven
& muziek als inspiratiebron
Leidinggeven aan vernieuwing of aan een
organisatie is richting en toon geven aan
een divers gezelschap. De organisatie, ROC
Midden Nederland, beschrijft in haar visie
hoe het een wendbare organisatie wil zijn die
over innovatiekracht beschikt en docenten
de ruimte geeft om voor het succes van studenten te gaan. De uitdaging is om die ruimte voor docenten niet verloren te laten gaan
door organisatorische zaken die afleiden van
de onderwijskundige kwaliteit. Hoe lukt het

8

Vooruitblikken en met elkaar een verhaallijn
uittekenen helpt om over de toekomst na
te denken. Welke personages spelen in die
toekomst een hoofdrol? Welke wendingen
of gebeurtenissen zullen zich zeker gaan
voordoen? Welke scènes kom je onderweg
dan tegen? En hoe kun je dat orkestreren?
Theatraal verhalen vergroot uit. Door dat
samen te doen, ga je met elkaar zien waar
het ontwikkelproces in de kern eigenlijk over
gaat. En met dat verhaal kun je ook toon en
richting geven.

Bart van Rosmalen is lector Kunst en Professionalisering aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU) en onderdeel van Onderwijs124. In zijn werkzaamheden verbindt hij inspiratiebronnen uit
het makerschap van de kunsten en wetenschap aan de dagelijkse praktijk van professionals. Bart
verkende deze verbinding voor de Tech Campus samen met Pieter Baay in gesprek met Robert Koch,
Marianne van Steenvoorde en Juanita de Jong.
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Tot slot
Makerschap, maakprocessen en inspiratiebronnen. In de dialoog hierover, in relatie
tot de onderwijsinnovatie binnen de Tech
Campus, ontmoetten onderwijs, techniek en
kunst elkaar.
Lezersvraag
Ook in de wereld van techniek en van onderwijsinnovatie helpt het om eens door andere
ogen te kijken naar wat je maakt. Zelf, en
met anderen. Dat voelt en klinkt soms misschien wat onwennig, als een andere wereld.
Werken met inspiratiebronnen, en daar de
metafoor voor jouw eigen wereld in herkennen en benoemen, nodigt uit om anders
te kijken. De voorbeelden laten zien hoe je
vanuit inspiratiebronnen tot metaforen voor
onderwijsinnovatie kunt komen. Een concrete werkvorm die bijdraagt aan een leerzaam
proces, ook voor teams die bezig zijn met
het samen bouwen aan goed onderwijs.
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De Tech Campus bouwt volop aan gepersonaliseerd onderwijs. Deze publicatie geeft
een inkijkje in het proces van samen bouwen en leren binnen de Tech Campus. Het
verhaal van dit proces kent verschillende
hoofdrolspelers, waaronder het CCT. Bijna
twee jaar heb ik op een afstandje de ontwikkeling van het CCT mogen meemaken.
Zoals misschien wel elk team van professionals, is het net een mini-maatschappij.
Met een zoektocht naar wie en wat we
(niet) zijn. Die zoektocht naar een identiteit
is soms naar binnen gericht: wij zijn toch
de makers van de visie? En soms naar
buiten gericht: kunnen wij die andere groep
aan onze zijde krijgen? Soms met blakend
zelfvertrouwen: wij zijn het onderwijskundig
hart! En soms met terughoudendheid en
twijfel: ik ben helemaal niet zo onderzoeksmatig en reflectief.
Met een diversiteit aan voorkeuren en kwaliteiten. De een wil graag de bouwtekening
helder krijgen alvorens te gaan bouwen,
terwijl de ander de brug liever bouwt terwijlie eroverheen loopt. De één wil een onderzoeksinstrument ontwikkelen en presenteren op de Mbo Onderzoeksdag; de ander
wil werken in en met het bedrijfsleven. De
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één gedijt bij vrijheid en openheid, de ander
wenst meer sturing en positionering.
Met een zoektocht naar hoe we samenwerken. Zitten we wekelijks bij elkaar of werkt
ieder voor zich? Scrummen we of werken
we met een open agenda? En hoe om te
gaan met mensen die de groep intreden of
uittreden?
Jonathan Sacks inspireert mij met het beeld
van de samenleving als het huis dat we samen
bouwen. Het huis heeft naast verschillende
appartementen een gezamenlijke huiskamer,
waar je met elkaar spreekt, viert, eet en koffie
drinkt. In het huis heeft ieder een eigen appartement om in de eigen traditie te kunnen
staan. Deze mix van ‘eigen’ en ‘samen’, van
‘een zelf’ zijn en met ‘anderen’ leven, kan ook
een metafoor zijn voor een team. Mensen
kunnen in dit huis, geïnspireerd door de eigen
traditie(s), volop bijdragen aan het verder
bouwen van het huis en zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Het vraagt wel dat mensen hun eigen
traditie kennen en serieus nemen.

De maatschappij, dat ben jij. Iedereen is
deelgenoot. De keus om CCT-leden dichtbij de teams te laten werken, geeft een
wederzijds gevoel dat CCT-leden en teams

deelgenoot zijn van elkaar. Die verbondenheid wordt versterkt in de verbindingen tussen vertellen, maken, spelen en delen. Het
makerschap aanwakkeren kan zorgen voor
slimme verbindingen.
Slimme Verbindingen gelden binnen en
buiten de Tech Campus. In het onderwijs
is veel aandacht voor ontwikkeling van de
kennisinfrastructuur; om onderwijsontwikkeling kennisgedreven te laten plaatsvinden. Behulpzaam daarbij is het verbinden
van praktijkgerichte en onderzoeksmatige
mensen. Het CCT (T = team) is daar een
voorbeeld van en ik ben trots dat we daaromheen ook Slimme Verbindingen hebben
kunnen maken.

En ik heb, namens CINOP-ECBO en
Onderwijs124, de verbinding tussen onderzoek en praktijk verder mogen vormgeven.
Ik hoop dat we nog vele Slimme Verbindingen in de mbo-sector mogen realiseren, om
ieder vanuit zijn eigen expertise en traditie
de mini-maatschappijen in het onderwijs te
versterken!				

— Dr. Pieter Baay,
Oktober 2020

Onderzoeker dr. Andrea Klaeijsen (tevens
als practor Gepersonaliseerd Leren werkzaam bij de mbo-instelling VISTA College)
heeft in deze publicatie meegewerkt aan
de beschrijving van proces en inhoud van
gepersonaliseerd onderwijs. Joeri Baarda
(werkzaam bij CINOP) heeft zijn ervaring als
trainer en adviseur ingezet om ons te wijzen
op succesfactoren van duurzame innovatie.
Lector dr. Bart van Rosmalen (werkzaam bij
de hbo-instelling HKU) heeft ons de spiegel
voorgehouden hoe makerschap en inspiratiebronnen de innovatie kunnen versterken.

43

44

Onderzoek in de Tech Campus

Scan voor Gepersonaliseerd onderwijs

In het Cross Campus Team van de Tech
Campus van ROC Midden Nederland neemt
onderzoek een belangrijke plek in. Eén
van de rollen van het CCT is als praktische
onderzoek- en innovatiepartner via een
eigen(tijdse) onderwijsvisie een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van de Tech
Campus. Met onze kernwaarde om onderbouwd te (willen) werken en de kernkwaliteit van een onderzoekend en innovatief
brein, is het duidelijk dat we onderzoek
willen inzetten om onze ambities rond
gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven.
Waartoe dient het onderzoek dan? Om
nieuwe ontwerpen te baseren op bestaande
(onderzoeks)kennis, stand van zaken in
kaart te brengen, experimenten te monitoren op effecten en de impact van ons werk
te duiden in succesfactoren, waardoor het
beter kan worden overgenomen in andere
contexten.

Een gepersonaliseerde opleiding is een
opleiding waarvan de vorm, inhoud, tijd en
plaats aangepast kan worden aan de persoonlijke (leer)wensen en interesses van de
student (met ondersteuning van de docent).
Dit vraagt niet alleen iets van de opleiding,
maar ook van studenten en het bedrijfsleven. Meer gepersonaliseerd is niet per se
beter, dit is afhankelijk van de persoonlijke
ambities binnen de opleiding en de ambities
van studenten. Naar aanleiding van overleg
tussen het CCT en CINOP-ECBO is de Scan
tot stand gekomen. Deze is ontwikkeld om
de stand van zaken rond gepersonaliseerd
onderwijs in kaart te brengen en kan ook nu
door teams ingezet worden als middel om
vervolgstappen te bepalen naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dit betreft zowel
de huidige als gewenste stand van zaken;
zowel in projecten als regulier onderwijs. De
scan is opgebouwd door, aansluitend op de
onderwijsvisie, na te gaan welke elementen
van gepersonaliseerd onderwijs relevant zijn.

Deze elementen zijn vervolgens uitgewerkt in
rubrics met daarin verschillende niveaus. De
rubrics zijn vervolgens geoperationaliseerd
in een scan bestaande uit diverse vragen
verdeeld over vijf thema’s: docent, studentcoach, onderwijsleeromgeving, student,
studentvaardigheden.

Vraagontwikkeling
Bij het ontwikkelen van de vragen hebben
we gekeken naar de belangrijkste thema’s
uit de rubric. De interpretatie hiervan is
cursief weergegeven in steekwoorden, in de
eerste kolom (voor a, b, c en d). De vraag
wordt gesteld vanuit een concrete situatie
(casus) als referentiepunt, om de invuller
te ondersteunen bij het inbeelden van een
situatie waarin een bepaald onderdeel van
gepersonaliseerd onderwijs een rol speelt.
Hiermee voorkomen we dat de omschrijving
te abstract of onduidelijk is om voor de persoonlijke situatie een inschatting te maken.
De antwoordmogelijkheden zijn opgebouwd
vanuit een toename in complexiteit van
vaardigheden, naarmate de omgeving meer
gepersonaliseerd wordt. De vragen worden
individueel ingevuld. De uitkomsten kunnen
vervolgens besproken worden in het team

en naast de totale rubric gehouden worden
om het gesprek te structureren. In deze bijlage is een selectie van vragen opgenomen.

In deze bijlage
Het gezamenlijk nadenken over de vragenlijst en de rubrics heeft de Tech Campus
vooral geholpen bij het formuleren en
uitkristalliseren van de visie op gepersonaliseerd onderwijs. De scan zelf is dan
ook geen richtlijn, maar helpt mogelijk in
het voeren van het gesprek over waar je
staat of naar toe wilt met gepersonaliseerd
onderwijs.
In deze bijlage geven we een inkijkje in de
ontwikkelde scan. We delen voorbeeldvragen en de onderliggende rubrics waarop de
vragen gebaseerd zijn. Dit doen we voor vijf
thema’s of betrokkenen die een rol spelen
bij het realiseren van gepersonaliseerd
onderwijs: de docent, de studentcoach,
de onderwijsleeromgeving, de student en
studentvaardigheden. Naast onderlinge
gedachtewisselingen is ook literatuur gebruikt bij de ontwikkeling van de scan. Zie
hiervoor de bronnenlijst aan het einde van
de bijlage.
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Thema

Voorbeeldvragen

Kwaliteit van de interactie
tussen de docent en studenten

‘De docent’

Vraag

2

Uit rubric:
Lage interactie

Wat past het best bij jou?
a

Ik geef informatie over de inhoud van het project.

b

Ik vertel over de inhoud van het project en bespreek als dat
nodig is met de studenten hun aanpak.

c

Ik vertel over de inhoud van het project en ga met de
studenten in gesprek over hun aanpak.

d

Ik licht het project toe, neem met de studenten door hoe ze
dit willen aanpakken en wat ze willen leren.

Meer interactie

Hoge interactie
Focus op leren

Thema

Tijdens de les vertel je over het project dat de
studenten de komende weken gaan uitvoeren.

Vraag

Kennis over
motivatie studenten

1

Uit rubric:

Je hebt een opbouw gemaakt voor je les,
met als een van de onderdelen dat studenten
in groepjes gaan werken aan een opdracht.
Het is vrijdag einde van de middag en tijdens
de les merk je dat veel studenten niet
gemotiveerd zijn voor de opdracht.

Vraag

Thema
Leerstrategieën student

3

Wat past het best bij jou?
Uit rubric:

Algemeen

Van enkele persoonlijke
motivatie

a

a

a
Herkent verschillende typen
a
Persoonlijke motivatie
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Je hebt met je studenten een gesprek
om hen te ondersteunen bij het leren van
een toets. Je geeft hen tips over hoe ze
dit het beste aan kunnen pakken.
Wat past het best bij jou?

Ik houd me aan mijn opzet en probeer de klas te motiveren
nog even mee te doen.

Keuze strategie door docent

a

Ik reik leerstrategieën aan waarvan ik weet dat dit voor de
meeste studenten werkt.

Ik maak kleine aanpassingen aan mijn opzet en probeer zo
de klas nog even mee te laten doen.

Strategie bespreken algemeen

b

Ik reik algemene leerstrategieën aan en bespreek met de
studenten of dit voor hen werkt.

Strategie door student
uitproberen

c

Ik weet welke leervoorkeuren iedere student heeft en
probeer samen met de student een strategie uit.

Student strategie toepassen

d

Ik pas mijn tips per student aan en stel de student in staat
zelf een strategie te kiezen en uit te proberen.

Ik bekijk welke studenten niet gemotiveerd zijn en geef hen
de gelegenheid een andere werkvorm te kiezen.
Ik bekijk wat de studenten individueel nodig hebben en
geef hen regie zonder de beoogde leeropbrengst uit het
oog te verliezen.
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Thema
Kwaliteit van de interactie
tussen de docent en studenten

Vraag

4

Uit rubric:

‘De studentcoach’

Wat past het best bij jou?

Algemeen

a

Ik let bij elk verslag op dezelfde punten; of de opbouw
van het verslag en de inhoud juist is.

Algemeen,
in overleg persoonlijk

b

Ik beoordeel de verslagen op dezelfde punten en sta
open voor persoonlijke vragen van studenten.

Soms aanpassen
op studenten

c

Ik beoordeel de verslagen op dezelfde punten en neem
daarbij individuele verschillen soms mee.

Persoonlijk

d

Ik neem bij het formuleren van mijn feedback de
leerpunten mee.

Thema
Leerstrategieën student

Voorbeeldvragen

De studenten hebben een verslag ingeleverd
voor tussentijdse feedback. Je bekijkt de
verslagen en geeft opmerkingen over wat
studenten nog kunnen verbeteren.

5

Uit rubric:

Vraag

Thema

Voor de volgende periode staat een nieuw
thema op het lesprogramma. Je werkt aan
de voorbereiding van de lessen en kijkt daarbij
naar de inhoud en vorm hiervan.

Motivatiestrategieën

Wat past het best bij jou?

Uit rubric:

Vraag

1

Je hebt een gesprek met een student en merkt
dat hij het lastig vindt om thuis zijn huiswerk
te maken. De student kan tips gebruiken om
zichzelf te motiveren om aan de slag te gaan.
Wat past het best bij jou?

Algemeen studenten

a

Ik weet wat het algemene niveau is van onze studenten
en bepaal zo het niveau en de inhoud van de lessen.

Beperkte kennis

a

Ik vind het lastig om de student hierbij te helpen en de
juiste adviezen te geven.

Algemeen, soms persoonlijk

b

Ik weet wat het algemene niveau is van onze studenten
en neem enkele individuele verschillen mee.

Soms inzet, bespreken

b

Ik draag de student mogelijkheden aan om zijn motivatie
op te bouwen.

Verschillende typen

c

Ik weet wat verschillen tussen studenten in leerstijl en
voorkennis zijn en sluit de les op deze groepen aan.

Effectieve inzet, bespreken

c

Ik bespreek met de student welke opties er zijn en blik
met hem terug op hoe het gebruik hiervan is gegaan.

Kent persoonlijke niveau

d

Ik weet wat verschillende studenten individueel in niveau
aankunnen en sluit mijn lesstof hierop aan.

Eigenaarschap stimuleren

d

Ik geef de student tips en stimuleer hem dit uit te
proberen en te evalueren.
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Thema
Leerstrategieën

2

Uit rubric:

Vraag

Thema

Een student komt bij je langs en geeft aan
dat zij het lastig vindt om te leren voor een
toets. Het wil haar niet lukken om de lesstof
te onthouden en tijdens de toets op de juiste
manier te gebruiken.

Inzettheorie (en coping gedrag)

a

Ik vind het lastig om de student hierbij te helpen en de
juiste adviezen te geven.

Soms inzet, bespreken

b

Ik draag de student mogelijkheden aan om deze lesstof
te leren.

Effectieve inzet, bespreken

c

Ik bespreek met de student welke leerstrategieën er zijn
en blik met haar terug op hoe het is gegaan.

Eigenaarschap stimuleren

d

Ik geef de student tips en stimuleer haar dit uit te
proberen en zelf te evalueren.

Van een van de klassen valt de les aan
het begin van de middag uit, waardoor de
studenten moeten wachten tot hun laatste
les. Een paar studenten komt geïrriteerd
hierover naar je toe en geeft aan dat ze niet
willen wachten en nu naar huis willen.

Uit rubric:

Wat past het best bij jou?

Beperkte kennis

a

Ik weet niet goed wat ik kan doen om de irritatie bij de
studenten te verminderen.

Soms inzet, bespreken

b

Ik leg de studenten uit dat dit ook een voordeel heeft,
omdat ze nu alvast hun huiswerk kunnen maken.

Effectieve inzet, bespreken

c

Ik bespreek met de studenten hoe ze hier ook naar kunnen
kijken en probeer zo de irritatie te verminderen.

Eigenaarschap stimuleren

d

Ik stimuleer de studenten door het stellen van bepaalde
vragen om hier op een andere manier naar te kijken.

Vraag

Thema

3

Uit rubric:

Een student baalt ervan dat hij een lager cijfer
heeft behaald voor een werkstuk. Hij zegt dat
het hem nooit zal gaan lukken en dat de docent
hem helemaal niet goed heeft geholpen.
Wat past het best bij jou?

Beperkte kennis

a

Ik vind het lastig hoe ik de gedachte van deze student
kan beïnvloeden en hem kan helpen.

Soms inzet, bespreken

b

Ik benoem de student dat hij nu de reden buiten zichzelf
plaatst en het zo ook niet zal gaan veranderen.

Effectieve inzet, bespreken

c

Ik licht de student toe dat hij er ook op een andere
manier, meer vanuit zichzelf, naar kan kijken.

Eigenaarschap stimuleren

d

Ik leg de student uit dat je de reden ook binnen jezelf
kan zoeken en daarmee meer invloed kan hebben.
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4

Wat past het best bij jou?

Beperkte kennis

Attributietheorie

Vraag
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Voorbeeldvragen
‘De onderwijsleeromgeving’

Thema
Scaffolding in leermiddelen
op vakniveau

1

Uit rubric:

Vraag

Thema

Je bent bezig met het vormgeving van de
vakinhoud van de lessen en opdrachten voor
de volgende periode. Je maakt hierin keuzes
voor bepaalde leermiddelen die je in wilt zetten
(zoals opdrachten, teksten, presentaties of
filmpjes).

Aandacht voor reflectie en regulatie
(cognitief en motivationeel) in de
leermiddelen

Vraag

2

Uit rubric:

Je bent op zoek naar de opdrachten die je
de studenten tijdens de les kunt laten maken.
Je bekijkt wat er mogelijk is en maakt hierin
een keuze.
Wat past het best bij jou?

Geen reflectie

a

Ik kies een opdracht die gericht is op de lesstof,
zonder onderdeel met reflectie.

Wat past het best bij jou?

Geen variatie/aandacht

a

Ik kies de middelen die het beste aansluiten bij de inhoud
die ik wil overbrengen.

Soms reflectie, op taak

b

Ik kies een opdracht waarin in sommige onderdelen
ruimte is om terug te blikken op de taak.

Enige variatie/aandacht

b

Ik kies middelen die aansluiten bij de inhoud en waarin ik
soms kan variëren per student.

Reflectie op taak en proces

c

Ik kies een opdracht waarin de student zowel reflecteert
op de taak als op het proces.

Veel variatie/aandacht

c

Ik kies verschillende middelen, zodat ik kan aansluiten bij
de behoeften van de verschillende studenten.

Taak/proces, cognitief/motivatie

d

Ik kies een opdracht waarin de student reflecteert op
de taak, het proces, de moeilijkheidsgraad en zijn inzet.

Afstemming in de mate van

d

Ik kies voor middelen waarmee ik per student kan bekijken
hoe ik hem stimuleer naar een niveau verder.
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Voorbeeldvragen
‘De student’

Thema
Participeren in het onderwijs

1

Vraag

Thema

Vandaag heb je diverse lessen gehad op
school. Je vertelt thuis over hoe deze lessen
waren en op welke manier je aan het werk was
tijdens de les.

Mening van de student

Vraag

2

Uit rubric:
Uit rubric:
Doet mee, weinig contact

a

b

Denkt actief mee

c
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Wat past het best bij jou?

Wat past het best bij jou?

Geeft mening, docent
controleert

Voelt zich eigenaar

Je spreekt met een aantal klasgenoten over de
toets week. Jullie merken dat dit deze keer niet
prettig is gepland in combinatie met jullie stage.

d

Geen reflectie

a

Ik kan dit bespreken met mijn docent in de klas.

Ik heb meegedaan met de lessen, maar weinig
gesproken met de docent.

Soms reflectie, op taak

b

Ik kan dit bij de studentenraad kwijt, zodat zij dit in het
algemeen kunnen meenemen.

Ik was actief tijdens de les, heb mijn mening gegeven
en kreeg tips van de docent.

Reflectie op taak en proces

c

Ik weet waar ik dit zelf kan bespreken en heb het gevoel
dat dit kan en mag.

Ik heb mijn mening gegeven en mee nagedacht over
de lessen in de klas.

Taak/proces, cognitief/motivatie

d

Ik word altijd betrokken door de school om hierover,
en andere dingen, mijn mening te geven.

Ik voel me betrokken bij de docent en studenten
en voel ruimte om mee te denken over de lessen.
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Thema

Voorbeeldvragen
‘Studentvaardigheden’

Zelfregulatie

Vraag

2

Uit rubric:

Thema
Omgaan met autonomie

1

Uit rubric:

Je hebt hard geleerd voor een toets.
Voor je gevoel ging het goed. Nu krijg je de
uitslag terug en dit is onverwachts toch een
onvoldoende. Je voelt je teleurgesteld.
Wat past het best bij jou?

Hulp, aanmoediging reactie

a

Ik baal enorm en heb aanmoediging van mijn docent nodig
om toch weer aan de slag te gaan.

Strategieën voor reactie

b

Ik moet even slikken nu ik dit cijfer hoor, ik vraag mijn
docent om tips hoe ik dit beter kan doen.

Inzetten acties bij reactie op

c

Ik baal van dit cijfer, zoek een oplossing om het opnieuw te
leren en leg dit idee voor aan de docent.

Passende acties, doorzetten

d

Het is logisch dat ik baal, maar ik bekijk hoe ik de volgende
keer een beter cijfer kan halen.

Vraag

Thema

Voor een van de vakken mag je deze periode
een werkstuk schrijven over een onderwerp
naar keuze.

Lerende houding

Wat past het best bij jou?

Uit rubric:

Vraag

3

Je gaat stagelopen bij een bedrijf.
Aan het begin van de stage leg je vast wat
je de komende periode wilt leren.
Wat past het best bij jou?

Onder begeleiding

a

Ik bespreek met mijn docent welke thema ik kies en
op welke manier ik dit werkstuk kan maken.

Leerdoel docent, vaste aanpak

a

Ik vraag mijn begeleider aan welke leerdoelen ik kan
gaan werken en volg een vaste aanpak.

Onder begeleiding, motivatie

b

Ik denk vooraf na over wat ik graag zou kiezen
en bespreek dit samen met mijn docent.

Leerdoel docent, leren wel leuk

b

Ik bespreek met mijn begeleider aan welke leerdoelen ik
kan werken en heb zelf ook ideeën.

Grotendeels zelfstandig

c

Ik bedenk een onderwerp dat ik wil uitwerken
en bespreek met de docent hoe ik dit wil doen.

Eigen leerdoel, vergelijk aanpak

c

Ik bedenk zelf leerdoelen die ik uitdagend vind en
bespreek deze met mijn begeleider.

Zelfstandig, verantwoordelijk

d

Ik weet meteen welk onderwerp ik wil kiezen en leg
de docent uit hoe ik dit wil aanpakken.

Eigen leerdoel, uitdagend

d

Ik stel leerdoelen voor mezelf op en zorg dat deze
haalbaar en uitdagend zijn.
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Rubric “De docent”
a

b

c

d

Kwaliteit van de
interactie tussen
de docent en
student

De kwaliteit van de interactie tussen
docent en student is laag: het beperkt
zich tot het delen van informatie.

De kwaliteit van de interactie tussen
docent en student is gemiddeld: het
omvat met name delen van informatie
en voor een deel ook co-planning, het
oplossen van moeilijke problemen en
(gezamenlijke) besluitvorming.

De kwaliteit van de interactie tussen
docent en student is hoog: het omvat
co-planning, het oplossen van moeilijke
problemen en (gezamenlijke) besluitvorming.

De kwaliteit van de interactie tussen
docent en student is zeer hoog: het
omvat co-planning, het oplossen van
moeilijke problemen en (gezamenlijke)
besluitvorming, evenals leergesprekken
over het leren van studenten.

Bereikbaarheid
van de docent voor
feedback, vragen
en afstemming

De docent is alleen tijdens het contactonderwijs bereikbaar voor vragen,
feedback en afstemming.

De docent is tijdens en (op afspraak)
buiten het contactonderwijs bereikbaar
voor vragen, feedback en afstemming.

De docent is tijdens contactonderwijs
en online bereikbaar voor vragen,
feedback en afstemming. Een (online)
reactie laat even op zich wachten.

De docent is tijdens contactmomenten
en online goed bereikbaar voor vragen,
feedback en afstemming, waarbij het
initiatief bij de student ligt. Een reactie
wordt snel gegeven.

Inhoud van
de feedback

De feedback die de docent geeft is
algemeen van aard (bv. volgens een
standaard format) en gericht op de
inhoud.

De feedback die de docent geeft is
algemeen van aard en gericht op de
inhoud (bv. volgens een standaard
format). In overleg kan er om meer individuele toelichting worden gevraagd.

De feedback die de docent geeft is
gericht op de inhoud en aangepast op
de individuele student en zijn ontwikkeling.

De feedback die de docent geeft is
gericht op de inhoud en aangepast aan
de persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling van de student.

Kennis over
motivatie
studenten

De docent herkent het type student dat
voor deze opleiding kiest en wat hun
motivatie over het algemeen is.

De docent herkent het type student dat
voor deze opleiding kiest en wat hun
motivatie over het algemeen is. Van
een enkele student weet de docent de
persoonlijke motivatie.

De docent herkent de verschillende
typen studenten uit de opleiding goed
en weet wat hun motivatie is. Hij weet
welke verschillende motivaties de
studenten hebben.

De docent kent alle studenten persoonlijk en weet wat hun individuele
motivatie is.

Inzicht in
de student

De docent ziet en erkent de student
en schat het algemene niveau van hun
kennis over de vakgebieden in.

De docent ziet en herkent de student
en hun algemene niveau over de vakgebieden en kan van enkele studenten het
persoonlijke niveau inschatten.

De docent herkent de verschillende
interesses van de studenten en weet
hierop in te spelen, zodat ieder in de
groep zich aangesproken voelt.

De docent kan de kennis over de vakgebieden van de student individueel goed
inschatten en sluit hierbij aan met zijn
lesstof.

Leerstrategieën
studenten

De docent zet de leerstrategie in die
hij/zij van toepassing vindt in de les.

De docent bespreekt en gebruikt soms
diverse leerstrategieën met de student.

De docent bespreekt en zet op effectieve wijze leerstrategieën in, samen
met de student, zodat deze hier ook
inzicht in krijgt.

De docent kent de studenten en hun
leerstrategieën en kan de student
zo stimuleren dat deze zelf bewust
bepaalde strategieën toepast.
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Rubric “De docent”
a

b

c

d

Inhoud van de
lessen (op basis
van motivatie)

De docent volgt tijdens de lessen een
vooraf vastgelegd programma.

De docent maakt aanpassingen in het
vaststaande programma aan de hand
van de motivatie van studenten.

De docent heeft oog voor de (inhoudelijke) diversiteit van studenten en past
het onderwijs tijdens de lessen hierop
aan.

De docent past het onderwijs volledig
aan op de persoonlijke motivatie van
studenten. De studenten hebben over
deze lessen en de benodigde stof een
gevoel van eigenaarschap.

Inhoud van
de lessen (op
basis van niveau)

De docent behandelt de lesinhoud op
het gemiddelde niveau van de groep.

De docent behandelt de lesinhoud op
het gemiddelde niveau van de groep,
maar geeft wel gedifferentieerde ondersteuning waar nodig.

De docent past de lesinhoud aan op
de niveaus van verschillende groepen
studenten.

De docent weet de student aan te zetten tot het aangeven van de persoonlijke leerbehoeftes en de student denkt,
vanuit eigenaarschap, mee over de
lesinhoud.

Aanbieden
van lessen

De docent biedt één manier aan om de
lesinhoud te leren.

De docent biedt één manier aan om
de lesinhoud te leren, maar geeft wel
gedifferentieerde ondersteuning waar
nodig.

De docent biedt verschillende leervormen aan voor studenten om de lesdoelen (inhoud, vaardigheden) te behalen.

Tijdens de lessen weet de docent de
student te motiveren om invloed uit te
oefenen op de lesinhoud en te stimuleren persoonlijke leerstrategieën van de
student in te zetten.
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Rubric “De studentcoach”
a

b

c

d

Begeleiden bij het
bepalen van (leer)
doelen

De coach bepaalt de doelen voor de
student.

De coach bepaalt samen met de
student de doelen.

De coach stemt af of de student
de doelen begrijpt, overziet en
eigenaarschap hierover heeft.

De coach laat de student zelf persoonlijk
doelen opstellen en stelt vragen om deze te
stimuleren hiermee aan de slag te kunnen.

Aanzetten tot GPL
Spilfunctie

De coach voert alle coachgesprekken
op dezelfde wijze.

De coach beschikt over enkele
gespreksstrategieën.

De coach past zijn
gespreksstrategieën soms aan de
student en/of de context aan.

De coach past zijn gespreksstrategieën aan
de student en/of de context aan.

Ondersteunen
bij reflectie/
feedback

De studentcoach heeft weinig tot
geen contact met collega’s binnen de
opleiding en andere betrokkenen.

De studentcoach is zich bewust van
zijn/haar rol binnen de opleiding en
heeft contact met personen die hierbij
betrokken zijn.

De studentcoach heeft contact met
de personen die betrokken zijn bij
de opleiding en betrekt studenten bij
zijn/haar keuze om deze personen te
benaderen.

De studentcoach heeft contact met de
personen die betrokken zijn bij de opleiding,
zoekt naar nieuwe connecties die een rol
kunnen spelen en betrekt hierbij bewust
studenten

De studentcoach

De coach stelt algemene inleidende
vragen aan de student.

De coach bevraagt de student over
behaalde doelen.

De coach bevraagt de student over
de gekozen strategieën.

De coach stelt de student verdiepende
vragen over de toegepaste strategieën.

Motivatiestrategieën

De studentcoach heeft weinig tot
geen kennis van motivatiestrategieën.

De studentcoach bespreekt en
gebruikt soms motivatiestrategieën
met de student.

De studentcoach bespreekt en zet op
effectieve wijze motivatiestrategieën
in met de student.

De studentcoach neemt de student mee in
de achtergrond van motivatie strategieën,
stimuleert de student hier eigenaarschap in te
tonen en houdt zijn/haar kennis op dit gebied
actueel.

Leerstrategieën

De studentcoach heeft weinig tot
geen kennis van leerstrategieën.

De studentcoach bespreekt en
gebruikt soms leerstrategieën met
de student.

De studentcoach bespreekt op
effectieve wijze leerstrategieën met
de student.

De studentcoach neemt de student mee in de
achtergrond van leerstrategieën, stimuleert
de student hier eigenaarschap in te tonen en
houdt zijn/haar kennis op dit gebied actueel.

Attributietheorie

De studentcoach heeft weinig tot
geen kennis van de attributietheorie.

De studentcoach bespreekt en
gebruikt soms de attributietheorie
met de student.

De studentcoach weet de
student te stimuleren middels de
attributietheorie.

De studentcoach neemt de student mee
in de achtergrond van de attributietheorie,
stimuleert de student hier eigenaarschap in te
tonen en houdt zijn/haar kennis op dit gebied
actueel.

Inzettheorie
(en coping gedrag)

De studentcoach heeft weinig tot
geen kennis van de inzettheorie.

De studentcoach bespreekt en
gebruikt soms de inzettheorie met
de student.

De studentcoach weet de student de
stimuleren middels de inzettheorie.

De studentcoach neemt de student mee in de
achtergrond van de inzettheorie, stimuleert
de student hier eigenaarschap in te tonen en
houdt zijn/haar kennis op dit gebied actueel.
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Rubric “De onderwijsleeromgeving”
a

b

c

d

Verhouding
praktijk/theorie

De verhouding van praktijk en theorie in
de opleiding ligt vast.

De verhouding van praktijk en theorie
in de opleiding ligt in principe vast.
In overleg met de opleiding kan voor
meer theorie of meer praktijk gekozen
worden.

De student heeft keuze in de
verhouding tussen praktijk en theorie in
de opleiding.

De verhouding van praktijk en theorie
in de opleiding is aangepast aan de
persoonlijke doelen en wensen van de
student.

Leerdoelen van
de opleiding

De leerdoelen van de opleiding liggen
volledig vast.

De leerdoelen liggen vast, maar
in overleg met de opleiding zijn er
mogelijkheden voor uitzonderingen
(aanvullende leerdoelen of vrijstelling
van leerdoelen).

De student kan kiezen uit verschillende
vooraf geformuleerde leerdoelen waar
hij of zij aan wil werken tijdens de
opleiding.

De student wordt door de opleiding
gestimuleerd om zijn of haar eigen
leerdoelen te formuleren.

Ruimte voor
eigen keuze in
het curriculum

Het curriculum van de opleiding ligt
volledig vast.

Het curriculum van de opleiding ligt in
principe vast, maar in overleg met de
opleiding zijn er mogelijkheden voor
uitzonderingen (aanvullende vakken of
vrijstellingen).

De student heeft verschillende
keuzemogelijkheden in het curriculum.

De opleiding stimuleert dat de student
zelf zijn of haar eigen curriculum
samenstelt.

Medium van het
leermateriaal

De vorm waarin het leermateriaal wordt
aangeboden (bv. tekst, film, game) ligt
vast.

De vorm waarin het leermateriaal wordt
aangeboden (bv. tekst, film, game)
ligt in principe vast. In overleg met de
opleiding kan een student alternatief
leermateriaal krijgen.

Er zijn meerdere vormen van
leermateriaal beschikbaar (bv. tekst,
film, game) waar de student uit kan
kiezen.

De student wordt door de opleiding
gestimuleerd om zijn of haar eigen
leermateriaal te kiezen, eventueel ook
buiten de beschikbare materialen van
de school om.

Evalueren om
te leren

De docent bepaalt aan het einde van
een vak of een student de doelen van
het vak heeft behaald. Deze informatie
wordt niet gebruikt om leerdoelen voor
een student te formuleren voor het
vervolg van de studie.

De docent bepaalt aan het einde van
een vak of een student de doelen van
het vak heeft behaald. Deze informatie
wordt gebruikt om leerdoelen voor een
student te formuleren voor het vervolg
van de studie.

De docent monitort gedurende en aan
het einde van een vak de persoonlijke
leerdoelen van de student (bijvoorbeeld
door middel van portfolio’s en learning
analytics). De docent gebruikt deze
informatie om feedback aan de student
te geven en leerdoelen voor het vervolg
van de opleiding te formuleren.

De student monitort gedurende en aan
het einde van een vak de voortgang
wat betreft de persoonlijke leerdoelen
(bijvoorbeeld d.m.v. portfolio’s of
learning analytics). De student gebruikt
deze informatie om van te leren en
leerdoelen voor het vervolg van de
opleiding te formuleren.

Scaffolding in
leermiddelen
op vak-niveau

Er is geen variatie in/ aandacht voor de
structuur en mate van scaffolding in de
leermiddelen (op vak-niveau).

Er is enige variatie in/ aandacht voor
de structuur en mate van scaffolding in
de leermiddelen (op vak-niveau).

Er is veel variatie in/ aandacht voor de
structuur en mate van scaffolding in de
leermiddelen (op vak-niveau).

De leermiddelen zijn dusdanig
ontwikkeld dat gekozen kan worden
voor meer of minder scaffolding (op
vak-niveau).
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Rubric “De onderwijsleeromgeving”
a

b

c

d

Ordening
leermateriaal

De leermiddelen zijn lineair ontwikkeld
en leermateriaal moet in de vaste
volgorde doorlopen worden.

De leermiddelen zijn grotendeels lineair
ontwikkeld en leermateriaal moet op
enkele uitzonderingen na in de vaste
volgorde doorlopen worden.

De leermiddelen zijn modulair
ontwikkeld en kunnen met oog voor de
opbouw in complexiteit in verschillende
volgorden worden doorlopen.

De leermiddelen bestaan uit
transparante onderdelen waarbij
duidelijk is waar en wanneer in de
persoonlijke leerroute deze doorlopen
kunnen worden.

Aandacht voor
reflectie en
regulatie (cognitief
en motivationeel)
in de leermiddelen

De leermiddelen nodigen niet uit tot
reflectie op het leerproces.

De leermiddelen nodigen soms uit tot
reflectie op het leerproces. Dit gebeurt
op niveau van taakuitvoering.

De leermiddelen nodigen uit tot
reflectie op het leerproces. Soms
is er aandacht voor cognitieve en
motivationele strategieën. De reflectie
wordt geoefend zowel op taak- als
procesniveau.

De leermiddelen nodigen uit tot
reflectie op het leerproces, inclusief
cognitieve en motivationele
strategieën. Dit is zowel op taak- als
procesniveau.

Tempo

Het tempo van de opleiding ligt vast.

Het tempo van de opleiding ligt
in principe vast. In overleg met
de opleiding kan hiervan worden
afgeweken.

Het tempo van de opleiding is
afhankelijk van de keuzes die een
student maakt in het beschikbare
onderwijsaanbod.

Het tempo van de opleiding wordt
bepaald door de student op basis van
zijn/haar persoonlijke programma en
rooster.

Beschikbaarheid
van het
onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal is alleen
beschikbaar gedurende de periode van
een vak.

Het onderwijsmateriaal is in overleg
met de opleiding ook beschikbaar na
de periode van een vak.

Het onderwijsmateriaal is beschikbaar
gedurende de hele periode dat een
student is ingeschreven voor een
opleiding, zowel voor als na een vak.

Het onderwijsmateriaal is ook nog
beschikbaar nadat een student een
opleiding heeft afgerond.

Plaats van leren

De plek waar iets wordt geleerd
(school, werk/stageplek, thuis) ligt
vast.

De plek waar iets wordt geleerd
(school, werk/stageplek, thuis) ligt
grotendeels vast.

De plek waar iets wordt geleerd
(school, werk/stageplek, thuis) kan de
student grotendeels zelf bepalen.

De plek waar iets wordt geleerd
(school, werk/stageplek, thuis) kan de
student volledig zelf bepalen.

Afstemming school
en stage/werk

Afstemming tussen school en stage/
werkplek over de voortgang van de
student vindt niet plaats tijdens de
opleiding of alleen over algemene
zaken.

Afstemming tussen school en stage/
werkplek over de voortgang van
de student vindt incidenteel plaats
tijdens de opleiding. Er worden vooral
algemene zaken besproken of bij
uitzondering de leerdoelen van de
student.

Afstemming tussen school en stage/
werkplek over de voortgang van
de student vindt geregeld plaats
gedurende de opleiding en heeft
betrekking op de leerdoelen van de
student.

Afstemming tussen school en stage/
werkplek vindt continue plaats,
gerelateerd aan het behalen van de
persoonlijke leerdoelen van de student.
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Rubric “De onderwijsleeromgeving”
a

b

c

d

Toetsmomenten

De toetsmomenten liggen vast in het
jaarrooster.

De toetsmomenten liggen in principe
vast in het jaarrooster. In overleg is het
mogelijk een toets eerder of later te
maken.

De toetsmomenten liggen in principe
vast in het jaarrooster. Op aanvraag
is het altijd mogelijk een toets af te
leggen wanneer de student denkt
bepaalde leerdoelen verworven te
hebben.

De toetsmomenten worden afgestemd
op het moment dat de student een
leerdoel verworven heeft.

Toetsvorm

De toetsvorm ligt vast: de student heeft
geen keuze in de manier waarop hij/
zij kan aantonen dat hij/zij een leerdoel
beheerst.

De toetsvorm ligt in principe vast,
behalve bij het aandragen van
bewijsmateriaal bij de aanvraag voor
vrijstellingen. Op andere momenten
kunnen leerdoelen alleen worden
aangetoond door het afleggen van een
toets met een vaste vorm.

De toetsvorm ligt in principe vast, maar
studenten krijgen de mogelijkheid om
alternatief bewijsmateriaal in te dienen
waarmee de student kan aantonen dat
hij/zij een leerdoel beheerst.

De toetsvorm ligt niet vast. De student
kan altijd kiezen op welke manier hij of
zij aantoont dat hij of zij een leerdoel
beheerst.

Rooster

Rooster staat op detailniveau vast.

Rooster staat in principe vast. In
overleg is het mogelijk om van rooster
te wisselen of aanpassingen in het
rooster te maken.

Rooster wordt opgesteld in overleg
tussen student en opleiding, op basis
van keuzes in het onderwijsaanbod.
Er wordt rekening gehouden met de
persoonlijke werk en thuissituatie van
de student.

Rooster wordt bepaald door de student
op basis van zijn/haar persoonlijke
programma.
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Rubric “De student”
a

b

c

d

Participeren in het
onderwijs

De student komt dagelijks naar school,
doet mee maar heeft weinig contact
met de docent(en).

De student komt naar school, doet
mee, geeft zijn/haar mening en de
docent controleert het werk of de inzet.

De student komt naar school, geeft
zijn/haar mening over het onderwijs en
denkt actief mee over het onderwijs in
de klas of school.

De student voelt zich eigenaar van zijn/
haar onderwijs en school. Er is ruimte
voor diversiteit aan mensen en meningen.
De school voelt als een gemeenschap die
samenwerkt voor elkaar.

Meedenken over
het onderwijs

De student volgt de lessen zoals de
docent deze opdraagt.

Er is ruimte voor persoonlijke aandacht
en vragen van de klas. De docent past
differentiatie toe in de klas.

De student komt met een vraag over de
lesstof in de klas en aan de hand van
de vraag wordt er een plan gemaakt
van wat er geleerd moet worden.

De studenten werken op een eigen ritme aan
opdracht. De lesstof die zij hiervoor gebruiken
is vrij beschikbaar. Ook is er ruimte voor
nieuwe kennis die door de studenten of docent
wordt voorgedragen en gebruikt.

Mening van de
student

De student mag zijn/haar mening uiten
in de klas.

De student kan vanuit een groter
orgaan (bijv. een studentenraad) zijn
mening laten horen. Dit gaat om meer
dingen dat alleen het onderwijs in zijn
klas.

De student weet, naast de
studentenraad, waar zijn/haar mening
hoort, heeft het gevoel dat die serieus
genomen wordt en men daarop zit te
wachten.

De student is onderdeel van de curriculum
opbouw. Hij/zij wordt structureel gevraagd om
mee te denken en is partner in het onderwijs.
Van personeelsaanname tot keuze voor
studiemateriaal.

Studentennetwerk

De studenten hebben in de klas contact
met elkaar en houden elkaar op de
hoogte via de telefoon of offline in de
klas.

Er is in de klas een
klassenvertegenwoordiger die zich
actief inzet voor de mening van de
student. Dit gebeurt zowel offline als
online.

De studentenraad (SR) in school
heeft nauwe samenwerking met de
studenten. De SR wordt ook gevoed
door organisaties zoals het JOB en
anderen die zich actief voor studenten
inzetten. Ook met de alumni wordt
contact gehouden.

De SR is herkenbaar op school, weet zijn
ruimte en krijgt deze ook van de directie en
docenten. Het inspraakrecht is helder voor
iedereen.
Enkele studenten zijn ervaringsdeskundigen
van bepaalde onderwerpen en zetten die
kennis in om peer-to-peer te coachen of om
diverse taboes te doorbreken op school. De
kennis van de alumni wordt actief in gezet in
het onderwijs.

Verantwoordelijkheid tonen

De student voelt zich niet geheel
verantwoordelijk voor het resultaat van
de groep (of zichzelf).

De student voelt zich verantwoordelijk
voor zijn resultaat of dat van de
groep, als hij of zij daarop wordt
aangesproken.

De student voelt zich vaak verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat (of
van de groep). Hij/zij levert hieraan ook
een actieve bijdrage. De student zoekt
feedback van de docent.

De student voelt zich zeer verantwoordelijk
voor het werk wat hij of zij levert (i.s.m.
met een groep) en is actief in het bijdragen
hierin. De student zoekt bewust feedback en
ondersteuning van de docent.

Initiatief tonen

De student doet alleen iets als een
ander het vraagt.

De student heeft vaak aansturing nodig
om initiatief te nemen.

De student neemt regelmatig initiatief
en met hulp van anderen leidt dit tot
actie.

De student toont duidelijk en vaak initiatief.
Zijn initiatieven leiden altijd tot actie.
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Rubric “De studentvaardigheden”
a

b

c

d

Omgaan
met autonomie

De studenten bepalen onder
begeleiding wat zij willen leren,
wanneer en hoe.
De studenten voelen zich niet geheel
verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces.

De studenten bepalen onder
begeleiding wat zij willen leren,
wanneer en hoe.
Zij denken na over de motivatie van
hun keuzes.

De studenten bepalen in grote mate
zelfstandig wat zij willen leren,
wanneer en hoe.
Zij kunnen deze keuzes meestal
motiveren en zij voelen zich
verantwoordelijk voor het eigen
leerproces.

De studenten bepalen zelfstandig wat
zij willen leren, wanneer en hoe.
Zij kunnen deze keuzes motiveren en
nemen verantwoordelijkheid voor hun
eigen leerproces.

Plannen en
organiseren

De studenten voeren hun werk uit op
aansturing van de docent. Zij kunnen
daarbij nog niet goed inschatten
hoeveel tijd bepaalde opdrachten hen
kosten.

De studenten kunnen onder begeleiding
een eigen planning opstellen en
houden zich hier aan vast.

De studenten kunnen zelfstandig een
planning opstellen, houden zich aan
deze planning, maar stellen deze bij
indien nodig.

De studenten kunnen inschatten
hoeveel tijd zij nodig hebben voor
bepaalde opdrachten, kunnen een
realistische planning maken, zijn
flexibel en in staat prioriteiten te
stellen.

(Zelf)reflectie

De studenten zijn zich niet bewust van
hun sterke en zwakke punten.
Zij staan open voor de tips van
anderen.

De studenten kunnen onder begeleiding
hun eigen sterke en zwakke punten
benoemen.
De studenten denken met behulp van
vragen en feedback van anderen na
over hun aanpak en de gevolgen.

De studenten zijn zich enigszins
bewust van hun sterke en zwakke
punten en kunnen dit voorwoorden.
De studenten stellen zichzelf vragen
bij het terugkijken op hun aanpak en
kunnen daarbij aangeven waar zij in
kunnen verbeteren.

De studenten zijn zich bewust van hun
sterke en zwakke punten en kunnen dit
voorwoorden.
Zij kunnen onderbouwd aangeven
wat beter had gekund en komen
met concrete en realistische
verbeterpunten.

Zelfregulatie

De studenten kunnen met hulp van
anderen strategieën inzetten om een
emotionele reactie uit te stellen. Zij
hebben aanmoediging nodig om bij
tegenslag door te zetten.

De studenten zetten strategieën in om
een emotionele reactie uit te stellen en
houden hierbij rekening met de situatie.
Ze hebben aanmoediging nodig om bij
tegenslag door te zetten.

De studenten accepteren hun
emotionele reacties en proberen,
meestal zonder begeleiding, dit om te
zetten in passende acties. Ze geven bij
tegenslag niet op.

De studenten zetten vanuit zichzelf
emoties om in passende acties en
stemmen hun eigen gedrag af op de
situatie. Zij geven bij tegenslag niet op
en houden hun doel voor ogen.

Zelfstandig werken

De studenten wachten af wanneer zij
niet verder kunnen met een opdracht
en verwachten van de docent dat die
het voortouw neemt om hen hierop aan
te spreken.

De studenten geven soms aan dat zij
niet verder kunnen met een opdracht.
Zij weten niet zo goed wat ze dan aan
de docent moet vragen om verder te
kunnen met het werk.

De studenten vragen meestal om hulp
wanneer zij niet verder kunnen met
een opdracht. Soms lukt het om een
gerichte vraag te stellen om verder te
kunnen met hun werk.

De studenten nemen eigen initiatief
in hun werk. Zij vragen altijd om hulp
wanneer zij niet verder kunnen met een
opdracht en stellen gerichte vragen om
daarna weer verder te kunnen.
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Rubric “De studentvaardigheden”
a

b

c

d

Lerende houding

De studenten gaan uit van de door de
docent opgestelde leerdoelen.
Zij houden zich aan hun eigen aanpak
of bepalen met hulp van anderen wat
een goede leerstrategie is.
De studenten zien fouten maken als
falen.

De studenten gaan meestal uit van de
door de docent opgestelde leerdoelen.
Zij zien dat anderen een andere
leerstrategie gebruiken, maar houden
het bij hun eigen aanpak.
De studenten vinden leren gedeeltelijk
leuk.

De studenten formuleren meestal eigen
leerdoelen vanuit hun leerbehoefte.
De studenten vergelijken de
leerstrategie van anderen met hun
eigen aanpak en proberen deze soms
uit.
De studenten vinden leren leuk en zien
er een uitdaging in.

De studenten stellen eigen leerdoelen
op. Zij vergelijken hun leerstrategie
met die van anderen, kiezen bewust de
aanpak die voor hen het beste werkt
en proberen nieuwe dingen uit. De
studenten waarderen leren, zoeken
naar extra mogelijkheden en leren
vanuit reflectie op fouten

Samenwerken

De studenten werken samen middels
de door de docent aangegeven
methode en in het gevormde groepje.
De studenten proberen zich aan de
gemaakte afspraken te houden.

De studenten overleggen met de
docent met wie zij het beste kunnen
samenwerken om hun doelen te
behalen. Zij houden hun groep op de
hoogte van het kunnen behalen van
doelen.

De studenten kiezen meestal degenen
met wie zij samenwerken. Soms
kiezen zij meer op sympathie dan
leerdoelgericht. Zij kunnen samen met
anderen afspraken vastleggen.

De studenten kiezen doelgericht
degenen met wie zij samenwerken, om
daarmee hun doelen goed te behalen.
Zij nemen initiatief in het maken van
afspraken en volgen of dit haalbaar is.

Feedback geven

De studenten vinden het lastig om van
anderen te horen wat zij van het werk
vinden. Zij kunnen moeilijk beluisteren
of deze feedback voor hen zinvol is.

Als de studenten feedback krijgen,
proberen zij te luisteren of ze iets
aan de feedback kunnen hebben.
Soms passen ze het eigen werk naar
aanleiding van de feedback aan, maar
voelen zich soms nog aangevallen.

Als de studenten feedback krijgen,
luisteren ze naar wat er gezegd wordt.
Soms passen ze naar aanleiding van de
feedback het werk aan. De studenten
zien feedback als een kans om het
werk te verbeteren.

Als de studenten feedback krijgen,
luisteren ze naar wat er gezegd wordt.
Zij kiezen welke aspecten van de
feedback gebruikt kan worden om
het werk te verbeteren. De studenten
vragen anderen actief om feedback.
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Bronnen bij ontwikkeling
van rubrics en voorbeeldvragen
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>

https://www.kohnstamminstituut.nl/pdf_documenten/brochure1.pdf

>

https://specials.han.nl/sites/werkplekleren/werkplekleren/begeleiden/

>

https://wijzijnkatapult.nl/kennisbank/samenwerken/default.aspx

>

https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo.12-157Comakership-Duurzame-vormen-van-samenwerking-onderwijs-bedrijfsleven.pdf

>

https://beleidsexpert.nl/beleid-en-bestuur/belanghebbenden-betrekken-bijbeleid/wat-is-de-participatieladder-van-propper/

>

https://newsroom.didactiefonline.nl/bundles/newsroom/legacy/images/
Motiveren%20RdMC%202011.pdf

>

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/63956/63956.pdf

>

https://nivoz.nl/nl/weiner-en-dweck-en-de-attributietheorie-waarom-sommigenleerlingen-een-mislukking-ombuigen-tot-een-leerervaring-en-anderen-de-moedverliezen
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De Tech Campus van ROC Midden Nederland bouwt
samen aan leren. Dit gebeurt vanuit een visie op goed
onderwijs en een onderwijskundige jas die daarbij past,
namelijk gepersonaliseerd onderwijs.
Deze publicatie schetst de visie van de Tech Campus
op gepersonaliseerd onderwijs en de vertaling daarvan
in het denken en handelen. Hierin komen studenten,
docenten, opleidingsmanagers, onderwijskundigen en
directeuren aan het woord. Praktijkvoorbeelden laten
zien op welke manier gepersonaliseerd onderwijs
handen en voeten krijgt in de teams. Ook bevat de
publicatie een hulpmiddel in de vorm van rubrics.
Daarmee kan de lezer nagaan hoe gepersonaliseerd
het eigen onderwijs wordt ingevuld.
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