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1. Inleiding

Voor u ligt de uitwerking van de Ontwerpprincipes van Hogeschool Leiden. Een hogeschoolbrede projectgroep Ontwerpprincipes 
heeft het afgelopen jaar op basis van het instellingsplan van de hogeschool gediscussieerd, evidentie gezocht, studenten en 
medewerkers geraadpleegd en uiteindelijk een keuze gemaakt voor de vijf ontwerpprincipes. Het gaat om de volgende principes 
voor het ontwerpen van ons onderwijs:

Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort

Een vliegende start in het hbo

Betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding

Een activerende blend in het curriculum

Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren

In dit rapport lichten we de ontwerpprincipes nader toe. We starten met een korte achtergrondschets, de uitgangspunten 
van het onderwijs bij Hogeschool Leiden en vervolgens een beschrijving van de totstandkoming van de ontwerpprincipes. 

In de hoofdstuk 4 vindt u de uitwerking per ontwerpprincipe. 
Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 5 aspecten die om onze aandacht vragen bij het in praktijk brengen van de ontwerpprincipes:

•	 Onderwijskundig ontwerp
•	 Docentprofessionalisering
•	 Facilitering

Naast dit rapport heeft de projectgroep verslag gedaan in onderliggende documenten, te weten:
•	 Onderbouwing vanuit de literatuur, Een bondige weergave van geraadpleegde relevante bronnen per ontwerpprincipe.
•	 Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten, Een studie naar percepties van medewerkers  
 en studenten van Hogeschool Leiden. Hiervan is ook een infographic verschenen die de resultaten overzichtelijk presenteert.
Deze documenten zijn te vinden op ons intranet.

De projectgroep heeft de weg naar hogeschoolbrede ontwerpprincipes als een waardevol en leerzaam proces ervaren. De bevlogenheid 
en betrokkenheid van medewerkers en studenten bij de totstandkoming van de ontwerpprincipes geeft vertrouwen in de hogeschool 
als leergemeenschap. 

Graag willen we de volgende personen bedanken voor hun bijdrage:
•	 dr. Nynke Bos, onderwijskundig onderzoeker bij ICLON, Universiteit Leiden
•	 prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, decaan bij het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie / Open Universiteit
•	 Fred Feuerstake en Marije Markus, directeur en onderwijskundige bij het instituut Commercieel Management, Hogeschool Rotterdam
 
Hun bijdragen zijn van grote waarde geweest bij de totstandkoming van de Ontwerpprincipes.
 
We hopen dat de ontwerpprincipes een betekenisvolle bijdrage leveren aan ons onderwijs.
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2. Achtergrond

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. 
We staan voor kwaliteit en het bieden van goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien 
van studenten om een voedingsbodem te creëren waarin studenten gaan en blijven leren. 

In ons Instellingsplan ‘17-’22, De rijkdom van het onvoltooide, doen we vijf beloftes voor de toekomst:

1. We kennen de student, de student kent ons.

2. We helpen de student actief en voltijds te studeren.

3. We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld.

4. We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, hoort erbij en draagt bij.

5. We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Deze vijf beloftes drukken kernachtig uit wat we belangrijk vinden, waar we aanvullend aan werken en waar we ons op 
willen laten aanspreken. Ze geven richting aan ons handelen, individueel en collectief, onze werkwijzen, de manier waarop 
we samenwerken en de manier waarop we de hogeschool organiseren. 

Het studiesucces van onze studenten 
In het studiejaar 2014-2015 stopte circa 40% van onze studenten in de loop van het eerste jaar met hun studie. Van de studenten die in 2010 
met hun studie waren begonnen en na het eerste jaar waren doorgegaan haalde minder dan 60% het diploma binnen vijf jaar na de start. De 
laatste 4 jaar laat het studiesucces van onze studenten een dalende lijn zien. 

Ons belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is dan ook om al onze studenten te helpen actief en voltijds te studeren. We willen dat een 
groter aandeel van de studenten binnen een redelijke termijn hun diploma haalt. Niet door concessies te doen aan het niveau van ons onder-
wijs, maar door de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

Voor onze studenten geldt in te hoge mate dat het onderwijs hen overkomt. Ze nemen te weinig actief deel. We willen dat studenten gaan leren 
en blijven leren. Dat vraagt om een activerende didactiek en een opzet van een curriculum dat studenten uitdaagt. Dat vraagt om onderwijs 
zonder hindernissen. Dat vraagt om keuzes vanuit het onderwijs versus keuzes die zijn ingegeven door een systeem.

Om deze opdracht te realiseren is een meer gemeenschappelijke aanpak nodig. We zien dat de manier waarop we werken en ons werk organis-
eren niet meer goed past bij de schaal en de complexiteit van onze hogeschool. Onderwijsontwikkeling wordt gefrustreerd door een te weinig 
gezamenlijke aanpak. We kunnen onze visie op goed onderwijs in de huidige situatie niet realiseren. Studenten ervaren hindernissen in de 
organisatie en uitvoering van ons onderwijs.

In de Werkagenda die voortkomt uit het Instellingsplan spreken we de ambitie uit om hogeschoolbreed ontwerpprincipes te formuleren voor 
ons onderwijs, die al onze studenten in staat stellen actief en voltijds te studeren. 

2. Achtergrond
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In maart 2017 heeft het College van Bestuur van Hogeschool Leiden een projectgroep geformeerd bestaande uit 
vertegenwoordigers van de hele hogeschool. De projectgroep heeft onderzocht of het mogelijk is om voor de gehele hogeschool 
of voor meerdere faculteiten samen geldende onderwijskundige ontwerpprincipes te formuleren die het activerend onderwijzen 
en studeren systematisch bevorderen. De groep verkende welke principes het meeste effect hebben op succesvol studeren, 
welke daarvan binnen de hogeschool haalbaar en organiseerbaar zijn, wat dat vraagt van de inrichting van het onderwijs, 
de inrichting van de ondersteuning en van de professionaliteit van onze docenten. 

Opdracht
Wij hebben ons als projectgroep de volgende opdracht gesteld:

Formuleer ontwerpprincipes voor Hogeschool Leiden die:

•	Het leergedrag/studiesucces van (alle) studenten beïnvloeden
•	 De organisatie van het onderwijs beïnvloeden
•	Helpen bij het ontwerpen van onderwijs
•	 Aantoonbaar effectief zijn
•	 Bij Hogeschool Leiden passen
•	Het beste werken als we ze gezamenlijk hanteren

De uitwerking van de principes:

•	Moet leiden tot evenwicht tussen datgene wat onderwijskundig wenselijk is en datgene wat organisatorisch haalbaar is
•	 Biedt voldoende ruimte om rekening te houden met verschillen tussen studenten en het eigen karakter van opleidingen 
 en hun beroepscontext

Het totaal van de principes:

•	Moet handzaam zijn: niet te veel principes
•	 Geeft richting aan hogeschoolbrede afspraken die we maken over de invulling van de principes 

Goede ontwerpprincipes voor Hogeschool Leiden bevatten een combinatie van eigen waarden en een effectieve aanpak; 
evidence informed en toegesneden op de context van Hogeschool Leiden. 
 
Aanpak
De aanpak bestond uit:

•	 Onderzoek op basis van de vakliteratuur wat bewezen effectieve ontwerpprincipes zijn
•	 Onderzoek op basis van ervaringen en onderzoek van andere hogescholen 
•	 Analyse van onze eigen waarden en ideeën op grond van het instellingsplan, de onderwijsvisie en een digitale brainstorm 
 door medewerkers en studenten
•	 Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid door focusgroepen met medewerkers, studenten en gesprekken met het management

Deze onderzoeken zijn uitgewerkt in onderliggende documenten, te weten:

•	 Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten, Een studie naar percepties 
 van medewerkers en studenten van Hogeschool Leiden (weergegeven in infographic, zie bijlage I. Het volledige rapport te vinden in  
 Praktische Informatie).
•	 Onderbouwing vanuit de literatuur, Een bondige weergave van geraadpleegde bronnen per ontwerpprincipe (zie bijlage II).

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
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Uitgangspunten voor het onderwijs bij Hogeschool Leiden

Voor het Instellingsplan en in de daarop volgende uitwerking van de ontwerpprincipes voor onze hogeschool is veel gesproken, 
geschreven en gedacht over de uitgangspunten van waaruit we ons onderwijs vormgeven. Dit materiaal is benut om te komen 
tot onderstaande uitgangspunten voor ons onderwijs.

We leiden professionals op, die beschikken over vakkennis en generieke vaardigheden. Professionals met lerend, onderzoekend 
en ondernemend vermogen, die met andere professionals kunnen samenwerken aan complexe vraagstukken en die blijven leren 
om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. 

1. In ons onderwijs ondersteunen we de leer- en denkprocessen en bouwen we het eigenaarschap van de studenten 
 over hun leerproces steeds verder op. 
2. In het opleiden van onze studenten besteden we aandacht aan de samenhang tussen 
 professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
3. Wij bieden studenten inspirerend onderwijs, waarin ontmoeting een belangrijke plaats 
 inneemt en we het goede gedrag stimuleren.

En om deze uitgangspunten te realiseren is het nodig om onszelf goed te organiseren. Daarom denken we samen, 
gunnen we elkaar de ruimte en vullen we elkaar aan bij:

•	 het herinrichten van de leeromgeving (huisvesting en DLWO); 
•	 de dialoog over onderwijslogistiek (rooster, toetsketen); 
•	 het herinrichten van informatiemanagement.

De uitgangspunten voor het onderwijs bij Hogeschool Leiden zijn leidend geweest bij het verbinden en filteren van en 
het maken van keuzes in de opbrengsten van de projectgroep en zo te komen tot waardevolle en effectieve ontwerpprincipes. 

Expeditiemodel
Voor het formuleren van de ontwerpprincipes gebruiken we het “expeditiemodel” (De Groot, 1972): ‘We gaan samen op pad 
en we komen samen aan.’

Niet de afvalraces tussen atleten of teams die we van de Olympische spelen of het betaalde voetbal kennen, maar het 
gezamenlijk beklimmen van een berg of het gezamenlijk bereiken van een reisdoel. Uiteraard begint het met de inzet en conditie 
van de klimmers (studenten): zij kunnen de top niet bereiken als zij zichzelf niet inspannen, maar daarvoor hebben ze de 
vruchtbare ondergrond van een goed uitgezocht en begaanbaar traject (curriculum), een gedegen organisatie en pedagogisch 
en didactisch sterke gidsen (docenten en collega-studenten) nodig.

Bij de uitwerking van de ontwerpprincipes onderscheiden we drie niveaus:

1. Het niveau van de student in interactie met de docent/studiebegeleider
2. Het niveau van het curriculum van de opleiding: de inhoud en organisatie van het onderwijs op opleidingsniveau
3. Het niveau van de hogeschool, als het gaat om logistiek en ondersteuning 

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes9



3.1 Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort
‘Een passende aanvliegroute’

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
3.1 Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort
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Doelen:
•	 Aspirant-studenten krijgen een realistisch beeld van de opleiding 
 zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken of de 
 opleiding bij hen past.
•	 Aspirant-studenten zijn al vóór de start van de opleiding in beeld, 
 zodat de opleiding hen in een vroeg stadium kan ondersteunen 
 bij de transitie naar het hbo (zie daarvoor Ontwerpprincipe Een 
 vliegende start in het hbo) 
•	 Studenten starten met een serieuze studiehouding en zelf-
 vertrouwen aan hun opleiding door een doordachte studiekeuze 
 en passende verwachtingen over de opleiding.

Wat betekent dit principe voor de verschillende niveaus?
De student:
•	Heeft het recht én de plicht om deel te nemen aan de 
 studiekeuzecheck. 
•	 Krijgt aan de hand van de studiekeuzecheck een niet-bindend 
 studiekeuzeadvies. Dit advies richt zich op in hoeverre de 
 opleiding past (match) bij de aspirant-student en over zijn of 
 haar kansen om de opleiding met succes af te ronden. Het 
 belangrijkste doel van het advies is dat de aspirant-studenten 
 zelf reflecteren op hun studiekeuze.

De docent:
•	 Neemt actief deel aan de studiekeuzecheck die door de 
 opleiding is uitgewerkt.
•	 Zet naar eer en geweten haar/zijn kennis en kunde in om een 
 niet-bindend, passend studieadvies te geven aan studenten.

De opleiding:
•	 Richt de studiekeuzecheck in als een representatieve sample van 
 de opleiding. Een sample geeft een realistisch beeld van wat er 
 komen gaat in de eerste onderwijsperiode van de opleiding: 
 het is een representatieve doorsnede van het curriculum, 
 zowel inhoudelijk als didactisch.
•	 Richt de studiekeuzecheck zo in dat aspirant-studenten in contact 
 komen met andere aspirant-studenten, zittende studenten, 
 docenten, en zo mogelijk met de studievereniging om binding 
 voor de poort te bevorderen. 
•	 Neemt de verplichting op zich om een serieus en betekenisvol 
 studiekeuzeadvies te geven. Het studiekeuzeadvies (positief of 
 heroverweging op studiekeuze) is niet bindend. Het doel van het 
 studiekeuzeadvies is studenten te laten reflecteren op hun  
 studiekeuze en niet om hen de toegang tot de opleiding te 
 ontzeggen. De opleiding onderbouwt waar het advies 
 op gebaseerd is.
•	 Laat het studiekeuzeadvies het startpunt zijn voor studieloop-
 baanbegeleiding en blikt samen met de student tijdens de eerste 
 onderwijsperiode terug op het advies en de huidige beleving van 
 de match tussen de student en de opleiding.

De hogeschool:
•	 Zorgt voor heldere en volledige communicatie over de 
 studiekeuzeactiviteiten.
•	Hanteert uniforme regels omtrent de studiekeuzecheck en de 
 consequenties van het niet-deelnemen aan de studiekeuzecheck. 
•	Maakt heldere afspraken tussen de faculteiten en de verschillende 
 diensten bij het inrichten van de activiteiten voor de poort.
•	 Richt een gebruiksvriendelijk administratief-logistiek systeem in 
 dat de studiekeuzeactiviteiten digitaal ondersteunt en zorgt voor 
 eenduidigheid en borging van het proces.
•	Maakt afspraken met het toeleverend onderwijs over 
 informatie-uitwisseling.
•	 Faciliteert onderlinge doorverwijzing en maakt een overstap naar 
 een andere opleiding binnen de hogeschool mogelijk. Hierin 
 speelt het decanaat een belangrijke rol.

De binding tussen de hogeschool en de student vindt al voor de poort plaats. Alle studiekeuzeactiviteiten geven een realistisch inzicht 
in het studeren aan de opleiding. Deze keuze is doorslaggevend voor de inrichting van de website, de open dagen, het proefstuderen en 
de studiekeuzecheck. De studiekeuzeactiviteiten worden getrapt aangeboden: van oriënterend (website, open dagen) naar intensiverend 
(proefstuderen, studiekeuzecheck). 

De studiekeuzecheck bevat een matchingstraject waarbij aspirant-studenten al een deel van de ervaring van de eerste onderwijsperiode 
meemaken nog voordat zij zich inschrijven voor de opleiding. We vragen studenten zich op verschillende manieren te verdiepen in de 
opleiding zodat een goed matchingsproces tot stand kan komen. De studiekeuzecheck is geen vrijblijvende oriëntatie.

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
3.1 Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort
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3.2 Een vliegende start in het hbo
‘Sociale en hogeschoolse landing’
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Doelen:
Studenten maken kennis met het niveau, tempo en de werkwijze 
binnen de opleiding. Wij bieden studenten een warme overgang 
van hun vooropleiding naar het hoger beroepsonderwijs en helpen 
studenten een sterke start te maken op het hbo, door:
•	 de volledige eerste onderwijsperiode te besteden aan de plaats 
 van de opleiding in het eigen leven van de student, de 
 identificatie van de student met de beroepsopleiding, de basis 
 hbo-(studie)vaardigheden en de studiehouding en de inzet 
 van de student. 
•	 nadrukkelijk aandacht te besteden aan de sociale binding 
 met en tussen onze studenten. 

Wat betekent dit principe voor de verschillende niveaus?
De student:
•	 Neemt actief deel aan de opdrachten en oefeningen die de 
 opleiding aanbiedt en gebruikt de feedback van docenten om 
 zichzelf bij te sturen.
•	Houdt de eigen vorderingen bij en vraagt de docent/
 studiebegeleider tijdig om hulp als hij/zij dreigt vast te lopen.
•	Werkt actief aan de vaardigheden die de docent, gekoppeld aan de 
 onderwijsinhoud, aanreikt om het ‘leren leren’ te bevorderen.
•	Maakt kennis met de praktijk en kijkt of het beroepsperspectief 
 aanspreekt en overeenkomt met de verwachtingen.
•	 Neemt (op vrijwillige basis) deel aan sociale activiteiten om de 
 binding met de opleiding en medestudenten te vergroten. 
•	 Studeert samen met medestudenten in de leergemeenschap van 
 de opleiding. Dit kan vrijwillig zijn of – bijvoorbeeld in geval van 
 gezamenlijke projecten – verplicht.

De docent: 
•	 Bevordert actieve deelname van studenten door het geven van 
 groepsopdrachten en oefeningen in combinatie met bijsturing 
 en voortgangscontrole. 
•	 Stuurt studenten tijdig bij door snel feedback te geven op hun 
 mondelinge en schriftelijke bijdragen. 
•	 Voert regelmatige voortgangscontrole uit waarbij hij/zij vaststelt 
 of de student actief studeert en benut daarbij indien 
 mogelijk learning analytics.
•	 Spreekt studenten actief aan op hun studiegedrag. 
•	 Begeleidt studenten in het zelf sturen van het leren en integreert 
 het ‘leren leren’ in alle onderwijsactiviteiten. Hij/zij geeft 
 aanwijzingen aan studenten die hen helpen bij het studeren (wat 
 ze precies moeten leren, hoe zij het kunnen aanpakken).
•	 Voert individuele gesprekken met studenten om na te gaan of 
 de verwachtingen over de opleiding overeenkomen met de 
 eerste ervaringen. 
•	 Bespreekt de keuzes die de student kan maken binnen de 
 opleiding, zodat studenten inhoudelijk goed geïnformeerd zijn 
 en keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun eigen interesses, 
 talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.
•	Wijst de student op de mogelijkheid na de eerste periode een 
 overstap te maken naar een andere opleiding binnen de faculteit 
 of hogeschool als blijkt dat de student onverhoopt toch niet op de 
 juiste plek zit.

Bij de start van de opleiding in de eerste onderwijsperiode is een sterke binding van studenten met de hogeschool als leergemeenschap 
van groot belang, omdat een goede start een voorspeller is voor een succesvol vervolg. We gebruiken de eerste onderwijsperiode voor het 
boeien van studenten en het binden met de opleiding en de leergemeenschap. We laten studenten kennismaken met de beroepscontext 
waarvoor we ze opleiden en besteden aandacht aan het aanleren van basale hbo-(studie)vaardigheden. We benaderen studenten 
ontwikkelingsgericht: wat kan de student al en wat kan de student leren? De studiebegeleider geeft studenten houvast in het wegwijs 
worden in deze eerste periode van de opleiding.

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
3.2 Een vliegende start in het hbo
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De opleiding:
•	 Organiseert een expliciete rol voor (ouderejaars) medestudenten 
 als ‘peer-mentor’ in de eerste onderwijsperiode.
•	 Geeft een goed beeld van wat de opleiding behelst en wat de 
 opleiding van studenten verwacht in studiegedrag.
•	 Laat in de eerste onderwijsperiode studenten kennismaken met 
 de beroepscontext van de opleiding en organiseert waar mogelijk 
 activiteiten met het werkveld om studenten een realistisch beeld 
 te geven van de beroepsmogelijkheden.
•	 Gebruikt werkvormen die aanwezigheid en actief leergedrag van 
 studenten stimuleren. 
•	 Integreert het aanleren van hbo-(studie)vaardigheden in de 
 eerste periode van het (maar ook gedurende het gehele) 
 curriculum, altijd gekoppeld aan de inhoud van het onderwijs.1

•	 Bereidt het onderwijs zorgvuldig voor in de vorm van een goede 
 planning en organisatie van instructies (tijdige en eenduidige 
 informatievoorziening).
•	 Organiseert sociale activiteiten om de binding te vergroten en 
 benut hiervoor ook de studieverenigingen.

De hogeschool:
•	 Faciliteert de inrichting van de onderwijslogistieke processen, 
 zodat opleidingen in de eerste onderwijsperiode stevig kunnen 
 inzetten op de plaats van de opleiding in het eigen leven van de 
 student, de identificatie van de student met de beroepsopleiding, 
 de basis hbo-(studie)vaardigheden en de studiehouding en inzet 
 van de student.
•	 Faciliteert het samen leren in leergemeenschappen, door hiervoor 
 fysieke en digitale omgevingen in te richten en te ondersteunen.

1 Als we spreken over hbo-(studie)vaardigheden hanteren we over het algemeen de generieke studievaardighedenset voor doorstroom naar het hbo 
 (Bron: Postema e.a., 2016): 
  1. plannen en zelfstandig werken 
  2. informatie zoeken en verwerken
  3. teksten lezen en leren
  4. samenwerken
  5. analyseren
  6. ICT inzetten
  7. onderzoeken
  8. verslagen maken
  9. presenteren
  10. reflecteren

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
3.2 Een vliegende start in het hbo
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3.3 Betekenisvol contact tijdens transities 
 in de opleiding
‘Van hindernisbaan naar heuvellandschap’
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Doel:
Doel is dat studenten en docenten nadrukkelijk en betekenisvol 
stilstaan bij de overgang van studenten tussen de bovengenoemde 
transities (overgangsfases) in de opleiding. We vergroten juist op 
die momenten, waarop de fysieke en/of mentale afstand van de 
hogeschool toeneemt, de betrokkenheid tussen studenten en de 
hogeschool en vergemakkelijken zo de transitie van de ene naar de 
andere fase. 

Wat betekent dit principe voor de verschillende niveaus?
De student:
•	 Studeert samen met medestudenten in de leergemeenschap van 
 de opleiding en vervult zo een belangrijke rol als ‘peer’. Dit kan 
 vrijwillig zijn of – bijvoorbeeld in geval van gezamenlijke 
 projecten of in een ‘formele’ begeleidende rol (van ‘peermentor’ 
 of student-assistent) naar medestudenten – verplicht.

De docent:
•	 Expliciteert ambitieuze verwachtingen die de opleiding heeft 
 van studenten, passend bij de fase van de opleiding en bij de 
 studievoortgang van de student.
•	 Legt in de begeleiding van studenten continu de relatie met 
 de beroepscontext en de ontwikkeling van de student tot beroeps-
 professional en wat de student daarvoor in die fase nodig heeft. 
•	 Stimuleert de zelfstandigheid van studenten, begeleidt de 
 studenten passend bij de fase van de opleiding en bij de studie-
 voortgang van de student en bouwt zodoende gedurende de 
 opleiding de steun en supervisie langzaam af.
•	 Stuurt op het ontwikkelen van hbo-(studie)vaardigheden 
 van studenten.
•	 Begeleidt de keuzes die de student kan maken binnen de 
 opleiding, zodat studenten inhoudelijk goed geïnformeerd zijn 
 en keuzes maken die aansluiten bij hun eigen interesses, 
 talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.

De opleiding:
Beschrijft de extra inspanningen die zij verricht om het contact met 
docenten en medestudenten te versterken en te bestendigen op de 
volgende momenten:

We gaan voor het succes van al onze studenten en dit uit zich in intensief contact met docenten en peers op die transities in 
de opleiding waarin de wederzijdse betrokkenheid van studenten en de opleiding het meest kwetsbaar is.
 
Deze transities in de opleiding zijn:
•	 de	eerste	onderwijsperiode	van	de	opleiding2

•	 de	start	van	de	hoofdfase
•	 de	stageperiode	
•	 de	afstudeerperiode	
 
We besteden expliciet aandacht aan het professionaliseren van docenten in deze begeleidende rol. 

2  Zie hiervoor het vorige Ontwerpprincipe: Een vliegende start in het hbo’.
3  Bijvoorbeeld het doen van praktijkgericht onderzoek kan de professionalisering van docenten in de beroepspraktijk stimuleren. Door betrokken te zijn  
 bij onderzoek komen docenten en studenten in contact met de beroepspraktijk en krijgen zij beter zicht op de actuele en relevante ontwikkelingen in  
 die beroepspraktijk, haar beroepsbeoefenaars en doelgroepen.  

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
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Bij de start van de hoofdfase:
Hier gaat het om het regelmatige contact van de student met de 
studiebegeleider en medestudenten, waarbij aandacht is voor het 
inzicht van studenten in zijn/haar eigen motivatie en zijn/haar 
vaardigheden om de eigen doelen te bereiken.

Tijdens de stageperiode:
Hier gaat het om het regelmatige gesprek tussen de student, 
docenten en medestudenten over de transitie van student naar 
professional. Er is daarbij steeds aandacht voor de verwachtingen 
die de opleiding van de student heeft en in hoeverre hij/zij deze 
waarmaakt. De stagebegeleider vanuit de opleiding heeft intensief 
contact met de stagebegeleider in de beroepspraktijk over het  
succes van de student tijdens de stage. Om de student in de  
beroepscontext goed te kunnen begeleiden, stimuleert en faciliteert 
de opleiding de voortdurende wisselwerking tussen docenten en de 
betreffende beroepscontext. 

Tijdens het afstuderen:
De student ontvangt regelmatig feedback van docenten en  
medestudenten op zijn voortgang, zowel op het proces als het 
product. Hierbij is de verantwoordelijkheid van de student voor zijn 
eigen leerproces en studievoortgang het uitgangspunt. 
Tijdens het afstuderen is er ook aandacht voor ook de verwachtingen 
van studenten gericht op de toekomst, na het afstuderen, zodat 
studenten zich kunnen voorbereiden op het leven na afronding van 
de opleiding. 

De hogeschool
•	 Zorgt voor een dashboard waarop voor de docent en de  
 student indicatoren getoond worden die de studievoortgang 
 visueel weergeven. 
 We visualiseren de studievoortgang door een 
 overzichtelijke weergave van: 
  -  het curriculum: welke onderwijsonderdelen hangen er 
  aan de EC’s?
  -  het nominale pad: hoeveel punten zou de student gehaald 
  kunnen hebben op dit moment in de tijd?
  -  het eigen pad van de student: hoe verloopt de ‘eigen curve’ 
   van de student? 
 Op basis van die data kunnen opleidingen gericht(er) signaleren 
 en interveniëren.
•	Hanteert de volgende afspraken rondom het BSA:
  -  Voor toelating tot de hoofdfase moeten studenten minimaal
   40 EC hebben behaald. De opleiding bepaalt over de nog 
   te behalen EC wat de voorwaarden zijn om aan de hoofdfase te 
   beginnen en biedt mogelijkheden om de opgelopen 
   achterstand te overbruggen. 
  -  Gedurende het gehele eerste studiejaar krijgen studenten 
   een beeld van hun geschiktheid voor de opleiding en het 
   toekomstige beroep. Het BSA is daarmee de uiterste 
   maatregel die we inzetten om studenten af te wijzen voor 
   de opleiding.
•	 Betrekt het studentendecanaat in de professionalisering van de 
 begeleiding van studenten tijdens de transities en bij hogeschool
 brede vraagstukken op dit gebied.

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
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3.4 Een activerende blend in het curriculum
‘Onderbouw de keuze voor de route’
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Doel:
We willen dat studenten actief en voltijds studeren. Fysieke aan-
wezigheid op de hogeschool is niet altijd mogelijk en wenselijk. 
Daarom maken opleidingen een goede combinatie (blend) van 
betekenisvol en actief leren in de fysieke dialoog en in de online 
leeromgeving en van ervaringsgericht leren in de praktijk. 

Wat betekent dit principe voor de verschillende niveaus?
De student: 
•	 Neemt voorbereid en actief deel aan het onderwijs, zowel in 
 de online als in de fysieke onderwijsomgeving.

De docent:
•	 Professionaliseert zich in de verschillen in didactiek voor online 
 en face to face onderwijs, zodat hij/zij onderbouwde keuzes kan 
 maken in de gekozen blend van onderwijsactiviteiten. 
•	Maakt gebruik van de mogelijkheden om de online activiteiten van 
 studenten te kunnen volgen (learning analytics) en te betrekken  
 bij het begeleiden van studenten.

De opleiding:
•	 Verbindt de online, de fysieke leeractiviteiten en de praktijk- 
 omgeving zichtbaar met elkaar. Deze sluiten op elkaar aan 
 en versterken elkaar.
•	Maakt een onderbouwde keuze voor een beperkt aantal  
 werkvormen die zij digitaal ondersteunt (middelen voor flipping 
 the classroom) en bouwt de werkvormen op in complexiteit. 
 Dit maakt het mogelijk om een focus aan te brengen in de 
 professionalisering van medewerkers en digitale middelen en 
 platforms gedegen en consistent in te zetten.
•	 Besteedt in het curriculumontwerp aandacht aan algemene 
 digitale vaardigheden. 4

•	 Neemt in ieder geval het leren werken met de instrumenten en 
 ICT-middelen uit de beroepscontext op in de (digitale) 
 leeromgeving5. 
•	 Verkent de mogelijkheid om een realistische beroepscontext 
 digitaal te simuleren en benut voor deze verkenning elkaars 
 good practices binnen de hogeschool.
•	 Bereidt het onderwijs ruim van tevoren voor: ontwikkelt de online 
 (en dus ook de face to face- en praktijk-) onderwijsonderdelen 
 ruim voordat het onderwijs plaatsvindt.
•	 Benoemt per jaar (in het professionaliseringsplan) het aantal 
 docent-ontwikkelaars dat zich professionaliseert in de didactiek 
 van het online leren6.

De hogeschool:
•	 Verzorgt een goed werkende, eenvoudig toegankelijke en 
 gebruikersvriendelijke digitale leer– en werkomgeving (DLWO), 
 waarin zowel contentgerichte als feedbackgerichte e-learning-
 platforms beschikbaar zijn.

Iedere opleiding ontwerpt een leeromgeving waarin een onderbouwde keuze is gemaakt over (online) onderwijsactiviteiten in het 
curriculum. We richten het onderwijsprogramma zodanig in dat het onderwijs om een substantiële inspanning van de student vraagt 
en de student stimuleert actief en zelfstandig te leren. 

4 Officepakket, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden.
5 Per opleiding betreft dit verschillende applicaties, bijvoorbeeld SPSS, een Elektronisch Patiëntendossier, Photoshop en bij technische opleidingen 
 bijvoorbeeld CAD software.
6 Denk hier aan het inrichten van een learning community. Docenten kunnen aan elkaar demonstreren hoe zij ICT bij hun 
 onderwijs gebruiken om studenten te activeren, samen hun onderwijs ontwikkelen en uitvoeren.

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
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3.5 Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren
‘Van pieken en dalen naar reizen op de hoogvlakte’
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Doel:
We richten ons toetsprogramma zodanig in dat de student 
regelmatig feedback ontvangt, zodat het leereffect van toetsing 
wordt vergroot. We benutten formatieve en summatieve toetsing 
om studenten continu aan te zetten tot studeren ter ondersteuning 
van het leerproces. We bieden een goed studeerbaar programma 
aan waarbij we concurrentie tussen toetsen onderling en toetsen 
en onderwijs vermijden. Door het geven van tussentijdse feedback, 
ontmoedigen we uitstelgedrag en het doen van herkansingen.

Wat betekent dit principe voor de verschillende niveaus?
De student:
•	 Levert een inspanningsverplichting, om waardevolle feedback 
 te kunnen ontvangen en om deel te mogen nemen aan 
 summatieve toetsen. 

De docent:
•	 Geeft gedurende het gehele leerproces studenten formatieve 
 feedback en feed forward. Zo hebben studenten een goed beeld 
 van wat wij van hen verwachten, wat hun eigen kwaliteiten 
 zijn en wat ze nog moeten leren. (Zie bij student: van studenten 
 verwachten we als voorwaarde voor het ontvangen van feedback:  
 dat zij zich zodanig inspannen dat docenten daadwerkelijk waarde
 volle feedback kunnen geven.)
•	 Bevordert actieve deelname van studenten door het geven van 
 opdrachten en oefeningen in combinatie met bijsturing en 
 voortgangscontrole. 
•	 Stuurt studenten tijdig bij door snel feedback te geven op hun 
 mondelinge en schriftelijke bijdragen. 
•	 Geeft regelmatig zelfstudie-opdrachten met in ieder geval de 
 volgende kenmerken:
  -  De opdrachten zijn relevant voor de leerdoelen.
  -  Het doel van de opdracht is voor de student helder. 
  -  De opdrachten sluiten nauw aan bij de vaardigheden 
   van de student.
  -  De resultaten worden gebruikt om de studenten 
   feedback te geven.
•	 Richt de feedback op de toetsing niet alleen op het eindresultaat, 
 maar ook op het leerproces in relatie tot de ontwikkeling van de 
 student als beroepsprofessional. 

•	 Ziet toetsen als onderdeel van de leerervaring, niet als 
 het sluitstuk.
•	 Ontwikkelt en beoordeelt samen (met andere docenten, 
 bij gelegenheid ook werkveld en/of studenten) toetsen.

De opleiding: 
•	 Toetst regelmatig formatief (tijdens het leerproces) en toetst 
 grotere eenheden summatief (aan het eind van het leerproces). 
•	Werkt vanuit het principe van constructive alignment en heeft 
 derhalve een toetsprogramma waarin leeruitkomsten/-doelen, 
 leeractiviteiten en toetsing congruent zijn. 
•	Hanteert een diversiteit aan toetsvormen (De gewenste 
 leeruitkomst is bepalend voor welke toetsvorm op welk 
 moment wordt ingezet).
•	 Toetst in een betekenisvolle (beroepsgerelateerde) context. 
•	 Vermijdt onderlinge concurrentie in de programmering tussen 
 toetsen (formatief en summatief), herkansingen en 
 regulier onderwijs.
•	 Zorgt voor het oefenen in het geven van feedback. 
 Dit maakt onderdeel uit van ons professioneel handelen.
•	 Betrekt peers (studenten) en werkveld bij het ontwikkelen 
 en het beoordelen van toetsing.

De hogeschool:
•	Maakt het mogelijk om alle weken voor onderwijs en toetsing 
 te benutten en laat de indeling van onderwijs- en toetsweken 
 binnen een periode los. 
•	 Ondersteunt formatieve toetsing door een goede digitale 
 toetsapplicatie in te richten en te ondersteunen. 
•	Maakt het logistiek mogelijk voor opleidingen om herkansingen 
 te organiseren tijdens onderwijsluwe periodes, zoals vakanties 
 en zomerperiodes, om concurrentie tussen toetsen en onderwijs 
 tegen te gaan.

Vanaf het begin van de opleiding willen we studenten stimuleren om actief, continu en regelmatig te leren. 
Toetsing levert een krachtige bijdrage aan het leerproces van de studenten. 

7 ‘Het principe van constructive alignment (Biggs & Tang, 2011) gaat uit van het inzicht dat studiegedrag kan worden beïnvloed door het ontwerp, 
 de programmering en de toepassing van toetsing in het onderwijsproces. De kernvraag is: welk studiegedrag willen we uitlokken om te stimuleren dat 
 studenten het eindniveau bereiken?’ Bron: https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/Paginas/Ontwerpen.aspx, geraadpleegd op 18 december 2017).

3. Hogeschoolbrede ontwerpprincipes
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4. Vervolg: de ontwerpprincipes in praktijk

Het in praktijk brengen van deze ontwerpprincipes vraagt veel van onze hogeschool: van alle medewerkers en van onze studenten. 
Graag willen we op deze plaats drie aspecten benoemen waar we in ieder geval aandacht voor moeten hebben bij het in praktijk 
brengen van de ontwerpprincipes: 

1. Onderwijskundig ontwerp
2. Docentprofessionalisering
3. Facilitering

Onderwijskundig ontwerp
Om ervoor te zorgen dat we écht een ander curriculum bouwen, is de start van het ontwerpproces belangrijk. We weten uit ervaring 
hoe moeilijk het is om een echte verandering door te maken en deze ook vast te houden. Al heel snel vervallen we in de oude, 
bekende patronen. Om dit te doorbreken start elk nieuw ontwikkelproces met een sessie waarin de ontwikkelaars vanuit leeruitkomsten 
en doelen vaststellen welke onderwijsvormen de meest effectieve zijn. Doel is een ontwerp met een goede combinatie (blend) 
van betekenisvol en actief leren in de fysieke dialoog en in de online leeromgeving en van ervaringsgericht leren in de praktijk.
Steeds stellen we ons in de ontwerpfase de volgende vragen: 

•	Wat is voor studenten de beste manier / zijn de beste manieren (differentiatie in leerweg/-wijze) om deze leeruitkomst te behalen? 
•	Waarom moeten studenten hiervoor naar de hogeschool komen?
•	Hoe richten we ons onderwijs zo in dat de ingezette leerwijzen/ -middelen elkaar versterken? 

We kiezen dus voor een effectieve en efficiënte invulling van tijd en middelen. Waarbij we steeds voor ogen houden dat 
de student aan zet is. We richten het onderwijsprogramma zodanig in dat het onderwijs om een substantiële inspanning 
van studenten vraagt en studenten stimuleert actief en zelfstandig te leren.

Docentprofessionalisering
Docenten zijn het kapitaal van ons onderwijs. Ze zijn cruciaal in het leerproces van de student. Ze ontwikkelen het onderwijs 
dat studenten uitdaagt te leren en daarin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat vraagt veel van onze docenten. We verwachten 
van docenten een andere denkwijze. Enerzijds laten ze de student los, anderzijds zetten ze alle (digitale) middelen in om zijn 
leerproces te monitoren, feedback te geven en te toetsen. Dat vraagt om een docent die zélf ook blijft leren van en met anderen. 
Zoals wij van de studenten verwachten dat zij hun leerproces in eigen hand nemen en daarop reflecteren, verwachten we dat 
ook van de docenten. En zoals we dit zien als een proces dat van onderop ontstaat, is dat ook het geval bij docenten. Het gaat 
dus niet om een van bovenaf opgelegde eis, maar om een appèl op een intrinsieke behoefte te leren en jezelf te ontwikkelen. 

We willen een leergemeenschap vormen, waarbinnen de ruimte en stimulans wordt ervaren om te investeren in 
onderwijsprofessionalisering. Het samen ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs vormt een belangrijke pijler 
van docentprofessionalisering. Het is nodig dat we systematisch werken aan docentkwaliteit op het gebied van activerend 
onderwijs en digitale didactiek.

Facilitering
Zoals we vinden dat we de studenten moeten faciliteren om te leren, geldt dat ook voor docenten. Het is essentieel dat de 
hogeschool dit proces van leren en ervaren faciliteert en dat de implementatie gefaseerd gebeurt. Het instellingsplan loopt tot 2022 
en dat is ook de looptijd van de implementatie. Een werkwijze die we hierbij kunnen toepassen is dat de onderwijskundigen van 
de hogeschool groepen begeleiden die starten met het ontwerpproces, zodat we recht doen aan een effectieve en efficiënte ‘blend’. 
We inventariseren de professionaliseringsvragen en organiseren hogeschoolbreed trainingen, bijvoorbeeld in feedback geven of 
inzetten van ICT voor het onderwijs, waarin experts van de verschillende faculteiten hun kennis en ervaringen delen met collega’s. 
Op deze manier leven we het leren van en met elkaar vóór aan onze studenten en laten we zien dat we een leergemeenschap zijn.
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Bijlage 1 Infographic Onderzoek Succesvol studeren 
 medewerkers en studenten
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Visie en missie
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principes

Studiesucces verbeteren

Medewerkers

Studenten

Hoe vergroten we het studiesucces van onze studenten? En hoe zorgen we ervoor dat ze binnen een redelijke termijn hun diploma kunnen halen? 
Het projectteam Ontwerpprincipes formuleert een aantal onderwijsprincipes die helpen om dat bereiken. Om tot die principes te komen is in 
samenwerking met de Open Universiteit en de Universiteit Leiden in juni een online brainstorm georganiseerd. Studenten en medewerkers 
van de hogeschool werden uitgenodigd om met ideeën te komen. Dat leverde meer dan 800 concrete ideeën op, die zijn ingeschat op belang 
en haalbaarheid en daarna zijn ingedeeld in een aantal thema’s. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten samengevat.

De ideeën die medewerkers en studenten hebben, vormen een belangrijke bron voor de ontwerpprincipes, maar niet de enige. Het projectteam 

Ideeën per thema

Brainstorm Thema’s

Hoe kleiner het vlak dat bĳ het thema is afgebeeld, hoe dichter
de ideeën van studenten bĳ dit thema bĳ elkaar liggen.

Score thema’s op belang
Klik hieronder voor alle ideeën per thema

Alle ideeën per thema
Klik hieronder voor alle ideeën per thema

Thema’s Belangrijk versus haalbaar

Hoe kleiner het vlak dat bĳ het thema is afgebeeld,
hoe dichter de ideeën van medewerkers bĳ elkaar liggen.

Brainstorm

Voor meer informatie zie rapport ‘Ideeën om succesvol studeren binnen het hoger beroepsonderwijs te vergroten’
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Bijlage 2 Onderbouwing per ontwerpprincipe
 vanuit de literatuur
Een bondige weergave van geraadpleegde bronnen per ontwerpprincipe
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Onderbouwing vanuit de literatuur voor 
‘Een bewuste studiekeuze en binding voor de poort’

Studiekeuze, matching en studiesucces
Uit onderzoek (Niessen & Meijer, 2016; Visser, Van der Maas, Engels-Freeke, & Vorst, 2012). blijkt dat matchingsactiviteiten (die vaak een  
onderdeel vormen van de studiekeuzecheck) voor de poort het best als voorspeller van studiesucces kunnen fungeren als zij ingericht zijn als 
sample voor het studeren aan de opleiding. Een sample is een activiteit die een realistisch beeld geeft van wat er komen gaat in de opleiding, 
zowel inhoudelijk als didactisch. Studenten ervaren een studiekeuzecheck als prettig, wanneer zij als doel hebben te reflecteren op hun  
studiekeuze en studenten de gelegenheid geven om een realistische match met de opleiding en het beroep te onderzoeken.  
De studiekeuzecheck moet geen wervend of selecterend karakter hebben. Belangrijk aandachtspunt bij studiekeuze- en matchingsactiviteiten is 
de formulering van de criteria op basis waarvan deze match in de vorm van het studiekeuzeadvie wordt vastgesteld. Daarnaast is het belangrijk 
de matchingsactiviteiten als onderdeel van de studiekeuzecheck een verplichtend karakter te geven. Dit is wettelijk mogelijk. Het verplicht 
stellen van deelname aan de studiekeuzecheck biedt juist studenten die deze activiteiten niet uit zichzelf aangrijpen, een push tot reflectie op 
hun studiekeuze (Slijper, 2017). In datzelfde onderzoek komt naar voren dat naast bovenstaande aspecten autonomie in de keuze en de raad-
pleging door ‘belangrijke personen’ uit de persoonlijke sfeer van de (toekomstige) student invloedrijke factoren zijn. 

Binding voor de poort
Binding met de opleiding en de instelling is een belangrijke factor in het studiesucces van studenten. Binding kan al voor de poort ontstaan via 
voorlichting, studiekeuzeactiviteiten, zoals proefstuderen en matching en een intake.
De inzet van peers bij studiekeuzeactiviteiten, zoals voorlichting, proefstuderen en matching werkt motiverend en kan een positieve factor zijn 
in het versterken van binding voor de poort. Peers bieden volgens aankomend studenten een realistisch beeld van de opleiding en instelling. 
Het stimuleert de sociale integratie van zowel de aankomend studenten als de actieve studenten (peer tutors). Daarnaast stimuleert de rol van 
peer tutor het academisch zelfvertrouwen van de studenttutor (Mulder, 2016; Slijper, 2017). De inzet van peers kan dus een positieve factor 
zijn in het versterken van de binding voor de poort.

Onderzoek naar ervaringen en effecten van de studiekeuzecheck
Kwalitatieve evaluatie van het SKC traject, de aanbevelingen (uit: Interstedelijk Studenten Overleg, 2016):
•	 Zorg	voor	een	heldere	en	transparante	communicatie	vooraf	en	tijdens	een	SKC
•	 Studenten	willen	een	serieuze	vorm	van	SKC:	er	mag	best	wat	verwacht	worden	van	de	aspirant-student
•	 Geef	ruimte	binnen	de	SKC	aan	aspirant-studenten	om	een	opleiding	te	leren	kennen,	zodat	er	tweerichtingsverkeer	ontstaat	tussen	 
 de opleiding en de student
•	 Zorg	voor	een	warme	overdracht	tussen	VO	en	HO	door	middel	van	een	doorlopend	LOB-traject
•	 Niet	alleen	een	vragenlijst,	maar	zorg	voor	een	persoonlijk	karakter	met	een	kennismaking	tussen	de	instelling	en	de	student.	Dit	werd	in	 
 het onderzoek door respondenten gezien als het begin van de binding aan de studie: het eerste contact met eventuele medestudenten  
 en docenten. 
•	 Zorg	voor	een	goede	feedback,	zodat	de	aspirant	studenten	het	advies	begrijpen	en	hierop	kunnen	reflecteren

Bevindingen van ResearchNed (2017):
•	 De	SKC	stimuleert	een	grotere	verbondenheid	tussen	docenten	en	studenten
•	 Studenten	maken	een	bewustere	keuze	voor	hun	opleiding
•	 Kennismaking	met	medestudenten	en	ouderejaars	werk	positief
•	 De	SKC	aanbieden	in	de	vorm	van	‘work’	sample,	die	sterk	lijkt	op	wat	men	in	de	eerste	maanden	van	de	studie	moet	kunnen,	lijkt	het 
 meest effectief.
•	 De	SKC	stimuleert	sociale	en	academische/hogeschoolse	integratie;	snellere	vorming	van	groepjes,	studenten	starten	de	studie	met	 
meer vertrouwen in een goede afloop en zijn minder onzeker over hun keuze.

Over binding staat in dit rapport:
‘Tegelijkertijd kunnen activiteiten in het kader van de studiekeuzecheck ook al direct leiden tot sociale en academische integratie in  
de opleiding, al voordat de studie begonnen is. De reflectie op de match tussen student en studie, de integratie in de opleiding en een beter 
verwachtingenmanagement leiden samen tot een sterkere binding, hogere inzet en betere studiehouding, hetgeen volgens het conceptueel 
model op zijn beurt weer leidt tot studiesucces.’ (ResearchNed, 2017).
In een samenvatting van onderzoek naar de SKC sinds 2014, in opdracht van de VSNU, staat: ‘De ervaringen van studenten met de SKC zijn 
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veelal positief’. Ze geven aan dat ze een beter beeld hebben gekregen van wat de opleiding inhoudt en van de instelling (realistische sample 
dus belangrijk). Daarnaast geven studenten op een aantal instellingen aan dat ze zich door de SKC meer welkom voelden en met een positief 
advies gesterkt voelden in hun studiekeuze. Voor docenten is de SKC vaak een grote tijdsinvestering. Na het eerste jaar blijkt echter dat door 
het doorlopen van het SKC-traject studenten meer binding hebben met en motivatie hebben voor hun studie dan studenten die geen SKC-
traject hebben gedaan.’ (VSNU, 2017)

 

Onderbouwing vanuit de literatuur voor
‘Een vliegende start in het hbo’

Eerste periode van de opleiding
Een derde van de studenten overweegt om in het eerste semester te stoppen met de studie en de eerste ervaringen in het eerste jaar worden 
erkend als kritiek voor individuele, lange-termijn-studiesucces (Wilson, 2016; Brouwer, 2016). De eerste drie weken na het starten van de 
opleiding worden gezien als ‘window of maximal risk’ en het is van belang om in deze fase nadrukkelijk aandacht te besteden aan de ‘sense of 
resourcefullness’: de vaardigheid om de nieuwe leeromgeving te leren kennen, hulp te leren zoeken en (intern) de informatie te leren krijgen 
die je nodig hebt om te kunnen studeren. (Lizzio, 2006; Wilson, 2016). Lizzio (2006) noemt daarnaast nog een aantal behoeftes die een  
succesvolle transitie naar het hbo kunnen bewerkstelligen. Hij noemt o.a. het gevoel van identificatie met de instelling en je rol als student, 
het gevoel bij de school te horen, het verwerven van academische vaardigheden en het leren bijdragen aan de learning community, betrokken-
heid bij de gekozen beroepsrichting en de mogelijkheid om school, werk en privé te kunnen combineren.

Studenten richten hun studiegedrag naar de eisen die aan hen worden gesteld. In de eerste weken van de studie ontdekken ze wat er van hen 
verwacht wordt. Als alle betrokkenen het normaal vinden om tentamens in één keer, de propedeuse in één jaar en het diploma in vier jaar te 
behalen, dan heeft dat effect op het studiegedrag van studenten. Voorwaarde is dat het management, de docenten en het ondersteunend  
personeel dit als team gezamenlijk uitdragen. Het is belangrijk dat ze uitval, lage rendementen en ontevredenheid bij studenten beschouwen 
als iets waar zij grote invloed op kunnen uitoefenen (Bruijns, Kayzel, Morsch, & Ruis 2014).

Studentbetrokkenheid en binding
Tinto (2012) noemt betrokkenheid bij de studie, waaronder ook binding tussen studenten en docenten, een belangrijke bevorderende factor 
die van invloed is op de academische en sociale integratie van een student. Tinto ziet het samen met anderen leren hoe je kennis construeert, 
als een van de manieren om de scheiding tussen het integreren in de academische omgeving en in de sociale omgeving te overbruggen. 
Studenten zullen zich daardoor sterker verbonden voelen met de opleiding. Een student die zich sterk verbonden voelt met de opleiding en de 
medestudenten, die goed is geïntegreerd, graag bij die studie blijft aangesloten, er bij wil blijven horen. Hij zal niet snel besluiten te stoppen. 
Deze studenten zijn over het algemeen succesvoller in hun studie

Een manier om dat te realiseren is volgens Tinto het vormen van leergroepen direct bij binnenkomst. Deze leergroepen werken intensief 
met elkaar samen. Daardoor bouwen nieuwe eerstejaars een peergroep op die elkaar ondersteunt. Een bepalende factor daarbij is een team 
docenten dat de totale groep eerstejaars begeleidt en voorleeft hoe je samenwerkt en leert, met nieuwe en andere perspectieven omgaat. Dat 
contact tussen studenten onderling, maar juist ook met een aantal verschillende docenten is cruciaal.
Succeservaringen en het krijgen van feedback en feed forward op eigen kunnen, vergroot het zelfvertrouwen, plezier en motivatie in de studie 
(Damasio 1994; Tinto, 2000; Sousa, 2006; Torenbeek 2011).

Peers zijn enorm belangrijk in het bindingsproces tussen student en onderwijsinstelling: ‘The research literature widely acknowledges that the 
more frequently students interact with peers in the learning community in educationally purposeful ways, the more likely they are to engage 
with their learning’ (Pascarella & Terenzini, 2005; Gellin, 2003).

Matching en begeleiding: vervolg in jaar 1
De matching wordt afgesloten met een advies aan de student op basis van de resultaten van de matchingsactiviteiten (SKC). Het is van belang 
om de student later, als hij eerstejaars student is, in een gesprek met de studieloopbaanbegeleider nog te laten reflecteren op de resultaten 
van de matchingsactiviteiten en de daaruit volgende gemaakte keuze voor de opleiding. Dit gesprek kan een aantal weken na de start van bij 
de hogeschool plaatsvinden. Doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en de band versterken. Het is gericht op de toekomst bij de 
opleiding, niet afrekenend op resultaten en gegeven advies. Een gesprek als afsluiting van het voorbereidingstraject wordt ook door Slijper 
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(2017) genoemd o.a. om risicofactoren te signaleren en daar in het eerste jaar (extra) begeleiding op te zetten. Het advies en de resultaten die 
voortvloeien uit de activiteiten voor de poort moeten niet zwaarwegend worden ingezet bij de toelating en verdere studieloopbaanbegeleiding 
van de instromende studenten, studenten ervaren het dan als een last, terwijl ze graag een nieuwe start willen maken. De resultaten van de 
matching kan wel dienen om studieloopbaanbegeleiding verder vorm te geven. 

Executieve functies
Executieve functies zijn belangrijk bij het leren. Onder executieve functies verstaan we hogere cognitieve functies die ons helpen bij het  
plannen en sturen van ons denken en handelen. Het gaat dan bijv. om aandacht richten, vasthouden, verdelen, emoties reguleren, ongewenst 
gedrag onderdrukken, taken en zaken starten, dingen organiseren en plannen. Maar ook je werkgeheugen gebruiken, een reëel zelfbeeld  
vormen, het belang van anderen voor ogen houden. De ontwikkeling van deze functies begint al in de vroege jeugd, maar speelt nog steeds een 
rol bij jong volwassenen. (Dawson & Guare, 2013). Neurowetenschappers hebben de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar de  
ontwikkeling van het brein en de consequenties daarvan voor het leren van met name executieve functies. Omdat juist de ontwikkeling van de 
prefrontale cortex bij veel jongeren tot ver in hun twintiger jaren doorgaat is de boodschap hen meer en beter te begeleiden bij het leren en 
ontwikkelen van die vaardigheden. (Nije Bijvanck, Woelders & Jolles, 2012; Dekker, 2013).

Een belangrijke executieve functie voor studiesucces is het stellen van doelen. Uit onderzoek blijkt dat goal setting, het stellen van SMART-
doelen, een goede manier is om de discipline, motivatie en prestaties van studenten te bevorderen (Schippers, 2015). Uit onderzoek blijkt 
dat goal setting onder andere ‘self-regulation en self-efficacy’ kan bevorderen (Zimmerman, 2000; Winne, 1996). Hiervoor moet het doel dat 
gesteld wordt wel uitdagend genoeg zijn, maar ook niet te moeilijk, waardoor het doel realistisch is en falen niet voor de hand ligt. Wanneer 
de student bij de start onder begeleiding concrete doelen voor zichzelf stelt, vergroot dit het persoonlijke geluk en dit heeft een positief effect 
op het studiesucces. Dit geldt met name voor de risicogroepen zoals jongens en studenten met niet-westerse achtergrond. De concrete doelen 
hoeven niet uitsluitend betrekking te hebben op de opleiding (Schippers, 2017).

Naast het stellen van doelen zijn ook zelfregulatie en self-efficacy functies die motivatie kunnen verhogen en daardoor impact kunnen hebben 
op studiesucces. (Richardson, Abraham, & Bond, 2012). Met self-efficacy bedoelen we het vertrouwen dat een persoon heeft in zijn  
bekwaamheid om een probleem op te lossen. 

Leerstrategieën 
In het diepgaand en zelfgestuurd leren zijn verschillende fasen te onderscheiden waarin de student gebruikmaakt, of eigenlijk, gebruik zou 
moeten maken van verschillende leerstrategieën. Docenten zouden studenten uitdrukkelijk moeten ondersteunen bij de transfer van het 
geleerde naar het internaliseren, omdat dit proces niet vanzelf gaat. (Boekaerts, 2007; De Jong, 2012; Dresel et al., 2015). 

Boekaerts (2007) onderscheidt vier aspecten die van invloed kunnen zijn op het effectief toepassen van cognitieve strategieën, nl.  
motivationele controle, handelingscontrole en emotiecontrole en sociale controle. Zij benoemt een aantal taken die docenten moeten / kunnen 
uitvoeren om de studenten hierin te helpen en te versterken. 
Leeractiviteiten die studenten ontplooien zijn niet alleen het resultaat van instructie, maar zijn ingebed in een complex geheel van  
persoonsgebonden en contextuele factoren. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop we het onderwijs inrichten. De factoren als academische 
discipline, vooropleiding, leeftijd en geslacht, zijn aan het begin van de studie ofwel bekend ofwel kunnen snel achterhaald worden. Het is van 
belang om deze gegevens mee te nemen in het ontwerp van het onderwijs omdat de leerstrategieën die studenten (niet) gebruiken van invloed 
zijn op hun prestaties. Zo blijkt dat studenten bepaalde leerstrategieën die zij zichzelf hebben aangeleerd of hebben geleerd in het voortgezet 
onderwijs, zoals analyseren of kritisch beschouwen, snel ‘vergeten’ of achterwege laten omdat in de toetsing in jaar 1 deze vaardigheid niet 
gevraagd wordt (Vermunt, 2005).

(Monitoring) Studievoortgang 
< zie ook ontwerpprincipe betekenisvol contact tijdens transitiemomenten.>
Het is relevant tekortkomingen in executieve functies en leerstrategieën snel te identificeren en studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling 
daarvan. (Bruijns, 2014). 
Door het studieprogramma te kennen (welke onderwijsonderdelen hangen er aan de EC’s, waar zitten de kritische onderdelen), het nominale 
pad en het eigen pad van de student, is er een goed inzicht in de vorderingen. Door deze data te verzamelen kan er gericht gesignaleerd en 
geïntervenieerd worden. Door het aantal (formatieve) meetmomenten op te voeren is er een kans dat er beter gestuurd kan worden op het 
studiegedrag in het eerste semester in jaar 1.
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Instroom - doorstroom
Mulder (2016) heeft in een langlopend onderzoek van ECBO (2005-2015) naar doorstroom mbo-hbo veel gegevens verzameld, ook over door-
stroom havo-hbo. Zo blijkt dat niveau-4-leerlingen uit het domein Handel & Ondernemerschap én Economie en Administratie vaak uitvallen én 
switchen. Binnen de hbo-sectoren gezondheid, sociale studies en onderwijs vallen studenten uit deze economische domeinen opvallend vaak 
uit en/of switchen ze. En zelfs binnen de sector Economie doen mbo4-studenten uit deze domeinen het minder goed dan instromers vanuit 
andere domeinen: ze switchen beduidend vaker. Binnen de hbo-sector Economie wordt er overigens door mbo4-studenten uit alle domeinen 
relatief vaak geswitcht dan wel uitgevallen. Het lijkt er dan ook op dat een overstap vanuit een economisch mbo-domein dan wel een overstap 
naar een economische hbo-sector, de kans op uitval en switch aanzienlijk doen vergroten. Overstappen vanuit andere domeinen naar andere 
sectoren laten namelijk beduidend lagere uitval en switchpercentages zien.

Wat ook opvalt in dit zelfde onderzoek is dat het aantal mbo4-studenten dat dezelfde studie aan dezelfde instelling blijft volgen afneemt. In 
2005-2006 ging 70% van de mbo-instromers aan het eind van jaar 1 door met de opleiding aan dezelfde instelling. In 2013-2014 was dat nog 
maar 56%. Het aantal stoppers én het aantal switchers nam toe. Voor havisten geldt dat zowel het aantal blijvers als het aantal stoppers en 
switchers redelijk stabiel is en het aantal blijvers lijkt de afgelopen twee jaar zelfs toe te nemen.

Specifiek: doorstroom mbo naar hbo
In dit onderzoek zijn ook gegevens verzameld over de switchers en stoppers. Letterlijk citaat uit Mulder (2016):
•	 “Studenten	die	jong	aan	de	hbo-bachelor	beginnen	blijven	vaker	dan	studenten	die	relatief	wat	ouder	zijn.	Die	laatste	groep	valt	vaker	uit.	
Dit geldt voor zowel instromers uit mbo als uit havo. 
•	 Wat	betreft	geslacht	zie	je	bij	mbo’ers	dat	mannen	en	vrouwen	het,	over	de	jaren	heen,	even	goed	doen.	Bij	de	havisten	doen	vrouwen	het	
beduidend beter dan mannen; mannelijke havo-studenten vallen vaker uit en switchen vaker. 
•	 Wat	betreft	etniciteit	zien	we	dat	autochtone	studenten	vaker	dezelfde	studie	blijven	volgen	dan	studenten	van	westerse	komaf,	en	westerse	
studenten vaker dezelfde studie blijven volgen dan niet-westerse studenten. Niet-westerse studenten switchen (veel) vaker van studie. Dit 
geldt voor zowel mbo4-studenten als havisten. Wel zijn de verschillen bij mbo4-studenten tussen de etnische groepen groter en worden de 
verschillen ook groter over de tijd. Bij havisten is het verschil stabiel.
•	 Bij	mbo4-studenten	zijn	er	geen	opvallende	verschillen	tussen	mannen	en	vrouwen	binnen	de	etnische	groepen.	Bij	havisten	zijn	die	er	wel.	
Autochtone vrouwelijke havisten blijven beduidend vaker dezelfde studie volgen, terwijl niet-westerse mannelijke havisten veel vaker switchen. 
•	 Wat	betreft	de	sociale	economische	achtergrond	van	studenten	blijkt	dat	mbo-studenten	uit	de	wijken	met	de	laagste	scores	vaker	switchen	
dan studenten uit andere wijken. Over de tijd zien we dat studenten uit zowel de wijken met de hoogste als de laagste scores vaker switchen en 
uitvallen. Onder havisten zijn er minder verschillen en deze zijn stabiel over de tijd. 
•	 Mbo4-studenten	die	niet	direct	doorstromen	vanuit	het	mbo	vallen	vaker	uit.	Zeker	wanneer	zij	meer	dan	2	jaar	wachten	voordat	ze	het	hbo	
instromen. Bij havisten is dit verschil minder duidelijk. 
•	 Slechts	een	klein	deel	van	de	mbo4-studenten	op	het	hbo	heeft	een	bbl-achtergrond.	Zij	doen	het	echter	beduidend	minder	goed	dan	 
bol-studenten. Van de bbl-studenten stopt meer dan 30% en nog eens bijna 30% switcht. 
•	 Ook	stapelaars	doen	het	aanzienlijk	minder	goed	in	termen	van	uitval	en	switch.	Van	de	niveau	4-studenten	die	geen	diploma’s	gestapeld	
hebben op het mbo, blijft 63% dezelfde studie volgen, van de niveau 4-studenten die wél gestapeld hebben, blijft 54% dezelfde studie volgen. 
Stapelaars vallen vaker uit en switchen ook vaker dan niet-stapelaars. Eenzelfde beeld geldt voor havisten die zijn blijven zitten op de havo.”

Elffers (2017) voegt toe dat het onderwijsstelsel in Nederland ervoor zorgt dat een groep studenten uitvalt in het hbo bij wie dat niet het geval 
geweest zou zijn als zij gelijke kansen gehad hadden in de voorbereiding op het hbo. De leerkansen voor leerlingen in het havo zijn groter dan 
die voor leerlingen in het mbo. Bovendien is de ontwikkeling naar een meer academische werkwijze in het hbo ook in het nadeel van mbo’ers 
omdat zij juist niet algemeen vormend maar beroepsgericht opgeleid worden. Elffers betoogt dat een gedegen studiekeuzecheck, ingebed in de 
loopbaanbegeleiding de student beter kan ondersteunen bij het maken van de overstap. Speciale aandacht zou er moeten zijn voor  
eerste-generatie-studenten met een niet-westerse achtergrond. Uit onderzoek van Elffers (2011) blijkt dat o.a. de aanwezigheid van ervarings- 
deskundigen in de omgeving van deze studenten kunnen helpen bij het wennen aan en slagen in het hbo. Peer tutoring door ouderejaars 
studenten zou voor deze groep studenten een goede ondersteuning kunnen bieden en hun de gelegenheid bieden zich thuis te voelen en zich te 
binden aan de opleiding (Tinto, 2000).
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Onderbouwing vanuit de literatuur voor:
‘Betekenisvol contact tijdens transities in de opleiding’

De meeste, zo niet alle, literatuur richt zich op de overgang van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs. Er is weinig tot geen aandacht 
voor de overgangen binnen het hoger onderwijs zelf. Toch herkennen wij een aantal transitiemomenten in de bacheloropleiding waarin het van 
belang is extra aandacht te besteden aan de binding met en motivatie van de student.

Studievoortgang (Monitoring) 
Het is relevant tekortkomingen in executieve functies en leerstrategieën snel te identificeren en studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling 
daarvan. (Bruijns, 2014). 
Door het studieprogramma te kennen (welke onderwijsonderdelen hangen er aan de EC’s, waar zitten de kritische onderdelen), het nominale 
pad en het eigen pad van de student, is er een goed inzicht in de vorderingen. Door deze data te verzamelen kan er gericht gesignaleerd en 
geïntervenieerd en gepland worden. Door in het eerste semester van het eerste jaar meer meetmomenten in te voeren (waar staat de student?) 
kan er beter gestuurd worden op het vroegtijdig voorkomen van studievertraging leidend tot eventuele uitval. 

Figuur 1: Grafiek Studentmonitor van Inholland: Langstuderen op het juiste spoor. Gepresenteerd tijdens VH-congres, april 2017.

Begeleiding en didactiek (didactische werkvormen) 
Uit: Studiesucces verhogen (Bakx en Van Nuland, 2015): ‘De betrokkenheid van studenten bij de opleiding neemt toe wanneer ze de kwaliteit 
van de instructie als hoger ervaren (Bruinsma, 2003). Docenten die actief en samenwerkend leren stimuleren, uitdagende opdrachten geven, 
aanzetten tot denken, een positieve sfeer creëren en passende feedback geven, dragen eraan bij dat studenten meer betrokken raken bij het 
leerproces, meer tijd aan hun studie besteden en meer leren (Kamphorst, 2013; Umbach & Wawrzynski, 2005).’

Schneider & Preckel (2017) bevestigen dit in hun review van 35 meta-analyses waarin zij een aantal factoren hebben geïdentificeerd, waarvan 
met een redelijke mate van zekerheid kan worden gezegd dat ze een positieve invloed hebben op studiesucces. 

Sociale interactie tussen docent en student heeft een positief effect. Dan gaat het bijvoorbeeld om het wekken van de interesse van de student, 
het stellen van duidelijke doelen, enthousiasme voor de stof, het stellen van open vragen en het uitdagen tot discussiëren, de bereikbaarheid 
en behulpzaamheid van de docent. Sociale interactie tussen peers heeft een even groot effect. Het gaat dan vooral om het samenwerkend leren 
in kleine groepen waar studenten dan een duidelijke eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Het is daarom aan de docent om de juiste 
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taken te kiezen. 
Het bieden van teacher-informed keuzemogelijkheden motiveert studenten (Corbalan, 2008). Hiermee wordt bedoeld dat de docent de student 
een beperkt aantal keuzes biedt, bijvoorbeeld over de manier waarop hij een programma kan volgen en de student hier goed over informeert, 
zodat de student goed in staat is een keuze te maken. Dit geeft de student zelfvertrouwen en dat kan motiverend werken. Deze mate van 
autonomie wordt door Deci & Ryan (2000) als een van de drie aspecten genoemd in hun self-determination theory. Zie ook Binding, sociale 
integratie en peers.

Schneider & Preckel (2017) concluderen op basis van de review dat wat docenten doen, de wijze waarop ze instructie verzorgen, een sterk effect 
heeft op studieprestaties. Vooral de variabelen in de categorieën sociale interactie, stimuleren van betekenisvol leren en presentatie blijken 
vaak een gemiddeld tot sterk effect op studieprestaties te hebben. Schneider & Preckel merken op dat het hier vaak gaat om aspecten uit de 
microstructuur van de leeromgeving, zoals het stellen van open vragen in plaats van gesloten vragen, interesse wekken over het studie- 
materiaal bij studenten en behulpzaam zijn. De auteurs concluderen daarnaast dat het niet alleen uitmaakt wat docenten doen als ze  
instructie geven, maar dat het ook van belang is op welke wijze ze dat doen. Bijv. Een PowerPoint helpt studenten om informatie op te nemen, 
maar studenten leren er meer van als er alleen trefwoorden op de slides staan.

Binding: sociale integratie en peers 
Juist tijdens transitiemomenten waarbij studenten moeite hebben om zich te motiveren voor hun studie of moeilijk aansluiting vinden, is 
sociale integratie een factor die studenten kan helpen. De binding met de opleiding en peers die hierdoor ontstaat, kan studenten door deze 
‘moeilijke’ periode heen helpen. Deci & Ryan (2000) geven in diverse publicaties over hun Self-Determination Theory aan dat competentie,  
autonomie en relatie bepalend zijn voor de intrinsieke motivatie en mentale gezondheid. Niet tegemoetkomen aan deze aspecten leidt tot  
gebrek aan motivatie en mentale gezondheid. In de moderne terminologie is de uitspraak over relatie vertaald in ‘zonder relatie  
geen prestatie’. 

Uit de literatuurstudie van Bakx en Van Nuland (2015) volgt een aantal belangrijke  aanbevelingen. Manieren die hierbij kunnen helpen is het 
ondersteunen van de ontwikkeling van sociale cohesie bij studenten, bijvoorbeeld door vaste jaargroepen in te stellen. Maar ook via sociale 
activiteiten, peer tutoring, of het voorzien in plaatsen om elkaar te ontmoeten (Ruis, 2007). Een sociale netwerksite voor de opleiding kan een 
plek zijn waar docenten en studenten informatie uit kunnen wisselen (Nedermeijer, 2010). Ook Twitter kan de betrokkenheid van studenten 
vergroten, met betere resultaten als gevolg (Nedermeijer, 2010). 

Door studenten veel samen te laten werken aan opdrachten kan een docent de binding tussen studenten vergroten (Umbach & Wawrzynski, 
2005). Actieve werkvormen zoals werkcolleges en practica dragen bij aan een betere studievoortgang en grotere sociale en academische  
betrokkenheid van studenten bij de studie. 

Het creëren van een activerende leeromgeving heeft niet alleen een direct positief effect op studievoortgang, maar draagt ook bij aan zowel de 
sociale als academische integratie van studenten (Severiens & Schmidt, 2008). 
Ook serieuze inzet van peer-tutoren lijkt een succesvol ingrediënt in de academische en sociale integratie van studenten. Om aan de invulling 
van peer-tutoring gestalte te geven wordt aanbevolen hieraan EC’s te verbinden. Het succes van peer-tutoring wordt verklaard uit het gegeven 
dat studenten geen drempel ervaren om deze tutoren te benaderen (bij docenten vaak wel) en dat deze tutoren zich goed kunnen verplaatsen 
in waar studenten tegenaan lopen bij de start van hun opleiding. 

Binding: Academische integratie en peers 
Uit de literatuurstudie van Bakx en Van Nuland (2015) volgt een aantal belangrijke  aanbevelingen, waaronder:
Contactmomenten, met name bij de start van de opleiding, zijn belangrijk om te zorgen voor integratie tussen de startende student en de 
opleiding. De opbouw van het curriculum, met voldoende contacturen aan het begin van het eerste jaar, kan bijdragen aan de integratie van 
studenten (Ruis, 2007). 
•	 Zorg	ervoor	dat	docenten	benaderbaar	en	beschikbaar	zijn	voor	vragen	van	studenten,	via	informele	contactmogelijkheden	of	spreekuren	 
 (Prebble, et al., 2005; Ganzeboom, Berkhout, Gomolka, & Smits, 2015; Ruis, 2007). 
•	 Peer	tutoring	heeft	een	positief	effect	op	academische	integratie	(Ruis,	2007).	
•	 Het	aanwijzen	van	een	tutor,	mentor	of	studieloopbaanbegeleider	als	begeleider	en	wegwijzer	voor	iedere	student,	bevordert	de	 
 academische integratie (Visser & Jansen, 2012). 
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Volman (2006) noemt als aspecten van een leergemeenschap voor actief en authentiek leren (op het VMBO): gedeeld leren, betekenisvol leren, 
reflectief leren en gerichtheid op transferabele uitkomsten. Hij laat zien dat het belangrijk is dat leerlingen (van het VMBO) zich willen  
identificeren met de school en de doelen ervan en noemt dan: 
  o medeverantwoordelijkheid 
  o Participatie 
  o werk maken van sociale cohesie 
  o gelijkwaardigheid tussen docenten en leerlingen. 

Ook tweedejaars studenten (sophomores) maken een belangrijke transitie mee in hun studie, omdat zij cruciale beslissingen moeten nemen 
over het vervolg van hun opleiding en vaak worden zij vergeten (Scott & Cashmore: Second year induction programme, z.j.). Instellingen 
richten hun aandacht over het algemeen het meest op eerstejaars en ouderejaars. Tweedejaars vallen vaak buiten de scope van aandacht in 
begeleiding van studenten (Tobolowsky, 2008). De binding met de instelling, de sociale cohesie en ook het stellen van ambitieuze doelen zijn 
voor tweedejaars belangrijk. Aanbevelingen die worden gedaan bij de eerstejaars en afstudeerders, zijn eveneens succesvol in de begeleiding 
van tweedejaars studenten. 
Tobolwosky beschrijft oorzaken van uitval in latere jaren:
•	 Academic	diffulties
•	 Inabiltiy	to	resolve	educational	goals
•	 Failure	in	social	and	academic	integration
 

Onderbouwing vanuit de literatuur voor:
‘Een activerende blend in het curriculum’

Online en interactief leren
Bos (2016) geeft in de conclusies van haar onderzoek aan dat blended-learningomgevingen studenten zouden moeten ondersteunen bij het 
zelfreguleren van het leren. Data uit onlinesystemen kunnen worden gebruikt om die regulatie te monitoren. Het studiesucces van studenten 
loopt terug op het moment dat digitale middelen worden ingezet om louter content over te brengen: het is van belang om ook online voor 
activerende, eventueel verbindende, werkvormen te kiezen. Tot slot is het belangrijk om opdrachten gedurende de onderwijsperiode beperkt 
beschikbaar te stellen voor studenten, aangezien een groep studenten de opdrachten pas uitvoert in de week voor de toets.
Met betrekking tot learning analytics blijkt dat activiteit in het DLWO (duur en frequentie van het inloggen) geen relatie hebben met succes 
binnen een cursus. Dit zijn geen indicatoren om terug te koppelen aan studenten/docenten. Daarnaast brengt dit gaming the system met zich 
mee, die weinig te maken hebben met leren. Per cursus zou een docent, afhankelijk van het cursusontwerp, moeten bepalen welke indicatoren 
iets zeggen over de studievoortgang (het leren) en hierop studenten moet monitoren. 

‘Blended learning is realized in teaching and learning environments where there is an effective integration of different modes of delivery,  
models of teaching and styles of learning as a result of adopting a strategic and systematic approach to the use of technology combined with 
the best features of face to face interaction’. (Krause, 2008) 
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(Bron: http://image.slidesharecdn.com/flippedclass2013pres-130414222041-phpapp02/95/flipped-classroomfull-picture-presenta-
tion-2013-1-638.jpg?cb=1366044174, geraadpleegd in februari 2018)

Activerende didactiek in online en face to face-leren
Schneider & Preckel (2017) concluderen op basis van hun review dat wat docenten doen, de wijze waarop ze instructie verzorgen, een sterk 
effect heeft op studieprestaties. Vooral de variabelen in de categorieën sociale interactie, stimuleren van betekenisvol leren en presentatie 
blijken vaak een gemiddeld tot sterk effect op studieprestaties te hebben. Schneider & Preckel merken op dat het hier vaak gaat om aspecten uit 
de microstructuur van de leeromgeving, zoals het stellen van open vragen in plaats van gesloten vragen, interesse wekken over het studiema-
teriaal bij studenten en behulpzaam zijn. 

Praktijkleren / leren m.b.v. authentieke taken
Het leren m.b.v. authentieke taken werkt motiverend en heeft de mogelijkheid in zich studenten meer te betrekken bij de leerstof en de  
leerdoelen. Het is echter een complexe zaak om goede, authentieke taken en bijbehorende toetsing te ontwerpen. Om de transfer te vergroten 
is het wellicht nodig op een andere manier naar het ontwerp van het onderwijs te kijken. Met name zou dan ontworpen moeten worden op een 
wijze die fragmentatie tegengaat. Leren in realistische beroepscontexten kan transfer naar de theorie (en andersom) vergroten. Dat geldt dan 
vooral voor werkprocessen en routines als daarop kritisch gereflecteerd wordt. Het betrekken van studenten bij het ontwikkelen van criteria 
ter beoordeling kan een positief effect hebben. Een Community of practice is daarvoor een mooie vorm, maar vraagt ook veel van docenten en 
studenten, zowel in betrokkenheid als in (zelf-)sturing. (Van Merrienboer e.a., 2012; Martens e.a., 2007; Bosco & Ferns, 2014).

Transfer van praktijk naar theorie 
Transfer van praktijk naar de theorie kan worden versterkt, blijkt uit onderzoek van Grossman & Salas (2011). Zij laten zien dat een grotere 
overeenkomst tussen leer- en werksituatie de (kans op) transfer vergroot. Ook Dochy, Berghmans, Koenen en Segers (2015) stellen dat  
wanneer wordt vertrokken vanuit de werksituatie (en/of reële casussen) de transfer van het leren groter is. Bovendien wordt hiermee, zo  
stellen zij, de self-efficacy van de lerende verhoogd. En dat kan dan weer de motivatie versterken (Deci & Ryan, 2000) 
Dit is ook de gedachte achter de Community of Practice (CoP) die Wenger (1998) voor ogen had. De Laat (2006) heeft in zijn dissertatie laten 
zien dat netwerkleren in het hoger onderwijs (politieacademie) goede resultaten kan opleveren en zowel het individuele leerrendement als dat 
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van de groep kan verhogen. Er zijn echter wel veel condities waaraan voldaan moet worden om dit te bewerkstelligen. Studenten betrekken bij 
de inrichting en vormgeving van hun onderwijs kan hun motivatie vergroten. Zeker op het moment dat studenten terugkomen na een langere 
stageperiode of wanneer zij hun afstudeertraject starten. Een Community of Practice of leergemeenschap zou een vorm kunnen zijn, omdat 
deze goed werkt als het gaat om de vertaling van theorie naar praktijk (Gauthier, 2016). 

Beperkte keuze, zelfstandig werken
Deci & Ryan (2000) laten in m.b.v. hun Self Determination Theory zien dat een zekere mate van autonomie (bijv. “ ik kan kiezen op welke 
wijze ik deze leeruitkomst ga behalen”), het gevoel van competentie (“ik kan deze online leeractiviteit zelfstandig uitvoeren”) en het gevoel 
verbonden zijn met anderen (“ik leer samen met mijn klasgenoten”) de motivatie versterken. Motivatie is een factor die het studiesucces kan 
vergroten. 

Onderbouwing vanuit de literatuur voor:
‘Toetsing om studenten te stimuleren continu te leren

Toetsing als vorm van feedback
Als wij willen dat studenten ‘diep leren’ moeten zij zich bewust zijn van wat zij gaan leren en waarom zij dit willen leren, dus als het ware  
‘eigenaar zijn van hun leerproces’. Leeractiviteiten dienen daarbij ondersteunend te zijn en als vanzelfsprekend uit te monden in een passende 
en voor het leren van de student relevante toetsing, zowel gedurende het leerproces (formatieve toetsing) als aan het eind van dit proces 
(summatieve toetsing) (Biggs & Tang, 2008).

In de literatuurstudie van Bakx en Van Nuland (2015), zijn effectieve maatregelen rondom toetsing en feedback opgenomen, waarvan we hier 
een aantal uitlichten. Het geven van feedback is de belangrijkste factor als het gaat om het vergroten van leeropbrengsten (Gibbs, 2010;  
Hattie, 2011). Om studenten regelmatig van feedback te voorzien, kan gebruik worden gemaakt van formatieve toetsing waarbij studenten 
inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten, zonder dat er een cijfer aan een prestatie wordt gekoppeld (vormend toetsen). Bij summatieve 
toetsing krijgt de student wel een beslissend oordeel. Tussentijds formatief toetsen draagt bij aan het studierendement en afhankelijk van de 
gekozen toetsvormen aan het studiesucces (Bruijns, 2014). Reedijk en Huisman (2012) laten zien dat het invoeren van (digitaal) formatief 
toetsen tot betere studieresultaten kan leiden, mits goed geïntegreerd in het onderwijsontwerp. Regelmatige feedback leidt daarnaast tot 
regelmatig studeren. Hoe verder weg de toetsdatum ligt, des te langer wachten studenten met actief leren. Een goed toetsprogramma bestaat 
daarom uit veel feedbackmomenten en dus regelmatige formatieve toetsing. (Cohen-Schotanus, 2012). 

Een reviewstudie van Sluijsmans e.a. (2013) naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen levert de volgende inzichten op:
Huidige manieren van toetsen zijn overwegend prescriptief: omdat de school en de leraar vooral voorschrijft wat, hoe en wanneer wordt beoor-
deeld, hebben zij nog steeds de volledige controle over het onderwijsleerproces van de leerling. Opgelegde toetsen belemmeren regelmatig 
het leren, omdat het toetsen niet toebehoort aan de leerling, maar iets is dat de leerling ondergaat (Boud, 2000). Als de leerling nauwelijks 
betrokken wordt bij de voorbereiding, uitvoering en bespreking van de toets, zal het effect van toetsing op leren minimaal zijn (Sluijsmans, 
Dochy, & Moerkerke, 1999). Onderzoek laat zien dat toetsen die gericht zijn op certificering en selectie waarbij geen sprake is van informatieve 
feedback of inbedding in het leerproces zelfs negatief zijn voor leren, omdat ze leerlingen belemmeren om verantwoordelijkheid te nemen zich 
te motiveren om te leren (Hattie & Timperley, 2007). Toetsen op deze wijze leidt tot aangeleerde afhankelijkheid, een leerling leert niet zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor het leren (Yorke, 2003).

Programmering van toetsing
De programmering van de studieonderdelen is van invloed op het studiegedrag van studenten en hiermee op studiesucces. In de  
literatuurstudie van Bakx en Van Nuland (2015), zijn effectieve maatregelen rondom de programmering van toetsing opgenomen, waarvan 
we hier een aantal uitlichten. Jansen heeft in haar onderzoeken (1996; 2004; Hulst & Jansen, 2002; 2012) aangetoond dat minder parallel 
geroosterde vakken leidt tot verhoogde studievoortgang. Het maakt het plannen makkelijker voor studenten. Concurrentie tussen toetsen, 
herkansingen en het reguliere onderwijs dient vermeden te worden. 

Gebruik het hele studiejaar voor onderwijs, met uitzondering van gewone vakantieperioden, en laat geen onderwijsvrije periodes toe die alleen 
worden opgevuld met tentamens en herkansingen om uitstelgedrag te voorkomen (Bruijns, Kayzel, Morsch, & Ruis, 2014).
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Naarmate het aantal (kleine) studieonderdelen toeneemt, neemt het rendement af. (Cohen-Schotanus, 2012). Hetzelfde onderzoek toont aan 
dat studieprogramma’s die bestaan uit beperkt aantal grote onderdelen beter studeerbaar zijn. Studenten hebben meer kans deze succesvol te 
doorlopen.

Het onderzoek van Cohen-Schotanus naar de invloed van het toetsprogramma op studiesucces, schetst voorwaarden voor een goed  
toetsprogramma (Cohen-Schotanus, 2012):
•	 Onderdelen	van	het	toetsprogramma:
 De meeste vertraging bestaat bij programma’s met alleen schriftelijke kennistoetsen. Zorg voor verschillende vormen (opdrachten,  
 werkstukken, presentatie, scriptie en tentamens) waarbij studenten actief met de studiestof bezig moeten zijn en de transfer van theorie 
 naar praktijk maken.
•	 Integrale	toetsing:	
 Een groot aantal studiepunten per onderdeel maakt het voor de student van groter belang om aan de eisen te voldoen. De gevolgen van  
 het niet halen van een grote toets zijn immers groter (Cohen-Schotanus, 2012). 

Herkansen van toetsen
Over de relatie tussen het aantal herkansingen en de programmering van herkansingen in relatie tot studiesucces geeft de literatuur inzicht 
(Bakx en Van Nuland, 2015):
Hoe vaker per jaar studenten gelegenheid krijgen om te herkansen, des te lager het rendement van een opleiding. Meerdere herkansings- 
mogelijkheden maken dat de student zich minder goed voorbereidt of deelname aan de toets gemakkelijker uitstelt tot een volgende  
gelegenheid. Het leidt tot vrijblijvendheid, wat leidt tot een laag rendement (Cohen-Schotanus, 2012; Prins, 2015; Jansen, 2004).

Een herkansingsmogelijkheid die kort na het reguliere tentamen is geprogrammeerd, versterkt het uitstelgedrag. Het maakt het voor studenten 
aantrekkelijk om het reguliere tentamen als oefententamen te gebruiken (Cohen-Schotanus, 2012). 
Het is evenmin raadzaam om herkansingen te programmeren in het volgende blok. Dit leidt tot concurrentie met het onderwijs dat op dat  
moment wordt gegeven (Jansen, 1996). Vakantieperiodes zijn daarom de enige goede periode om herkansingen af te nemen  
(Cohen-Schotanus, 2012).

Uit onderzoek komt naar voren dat compensatie tussen toetsen geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs (Prins, 2015;  
Cohen-Schotanus, 1995). Omdat toetsen geen perfecte meetinstrumenten zijn, kan compensatoir toetsen de ruis in de meting inperken  
(Prins, 2015).
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De projectgroep heeft veel bronnen benut en heeft haar uiterste best gedaan om deze bronnen juist te vermelden. Wanneer desondanks materiaal 
wordt gebruikt waarvan u (mede)rechthebbende bent en u voor het gebruik daarvan niet juist wordt vermeld, dan kunt u contact opnemen met  
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