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Voorwoord
Experiment in ontwikkeling
Al ver voor de fusie, in het voorjaar van 2016, hebben voormalig NHL Hogeschool en voormalig Stenden 

Hogeschool gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend voor deelname aan het landelijk experiment 

flexibilisering (en vraagfinanciering) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. En met 

succes: met ingang van 2016-2017 kon voormalig NHL Hogeschool deelnemen aan het experiment, 

waarna een jaar later ook voormalig Stenden Hogeschool volgde. 

Sinds 2016 is door veel betrokkenen hard gewerkt aan het ten uitvoer brengen van flexibilisering van het 

deeltijd- en duale onderwijs. Van een zevental opleidingen die startten in 2016 zijn we nu uitgegroeid 

tot een deelname van maar liefst bijna 40 opleidingen! Daarnaast heeft natuurlijk inmiddels de formele 

juridische fusie plaatsgevonden: per januari 2018 zijn daarom de programmateams van de beide 

voormalige hogescholen samengevoegd tot 1 programmateam. 

Daarmee was in januari 2018 ook de tijd aangekomen voor een herbezinning op het onderwijsontwerp: 

niet alleen om beide ontwerpen samen te voegen, maar ook om opgedane leerervaringen in het 

ontwerp te verwerken en de relatie met het nieuwe onderwijsconcept van NHL Stenden, Design 

Based Education, te duiden. Het resultaat van de herbezinning is het voorliggende, herziene, 

onderwijsontwerp. 

 
Gezamenlijk onderwijsontwerp flex 
In deze flexgids beschrijven we onze gezamenlijke visie op flexibel onderwijs en hoe we die willen 

realiseren. Daarbij beogen we een integrale visie te beschrijving die alle accreditatiethema’s omvat, 

aangevuld met andere onderwerpen die van belang zijn. Na een korte introductie van de pijlers van 

ons flexibel onderwijs werken we per onderwerp (per hoofdstuk) de pijlers, en daarmee onze visie, 

verder uit en beschrijven we niet alleen overeenkomsten en verschillen ten aanzien van Design Based 

Education, maar ook de manier waarop we de kwaliteit willen borgen. 

Het onderwijsontwerp Flexibel Onderwijs is richtinggevend voor alle opleidingen die deelnemen aan 

het experiment flexibel onderwijs. Binnen de kaders van het onderwijsontwerp maken opleidingen 

keuzes en kleuren ze het Flexibel Onderwijs nader in. Een opleiding verantwoordt zich daarover in een 

zogenaamd course document.

Tot slot: in deze papieren versie is alleen de hoogstnoodzakelijke informatie over het onderwijsontwerp 

opgenomen. Maar er is natuurlijk meer! Om ook alle achtergrondinformatie beschikbaar te stellen is dit 

onderwijsontwerp eveneens gedigitaliseerd en voorzien van alle relevante achtergrondinformatie. Meer 

weten? Neem dan zeker een kijkje! 

Leeuwarden, juli 2018
Programmateam Flexibel Onderwijs NHL Stenden
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Leeswijzer
De kern van flexibel onderwijs hebben we teruggebracht tot twee pijlers: Gepersonaliseerd Leren en 

Co-creatie. In de uitvoering worden deze pijlers ondersteund door een fundament van heldere leeruit-

komsten, leerwegonafhankelijk toetsen, blended learning, studiecoaching, collaborative learning en 

werkplekleren. 

De Flexgids geeft een toelichting op beide pijlers, waarna de onderliggende kenmerken worden 

beschreven volgens een vaste indeling:

• Omschrijving van het onderwerp - alle begrippen staan ook vermeld in het Lexicon

• Korte inleiding 

• Stappenplan -  als praktische handreiking

• Het onderwerp en kwaliteit

• Het onderwerp in relatie tot DBE
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Pijlers van Flexibel Onderwijs
Het onderwijsontwerp van Flexibel Onderwijs steunt op twee pijlers: gepersonaliseerd leren en 

co-creatie. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat deze pijlers precies inhouden en waarom ze zo 

belangrijk zijn binnen het ontwerp. 

Pijler 1: Gepersonaliseerd Leren

Een leerproces is niet een van tevoren te programmeren route. Tussen deelnemers en binnen 

werkvelden en opleidingen is er sprake van veelvormigheid als het gaat om inhouden, werkwijzen, 

attitudes, verwachtingen et cetera. Binnen flexibel onderwijs vinden we het essentieel om aan deze 

veelvormigheid tegemoet te komen. Dat doen we door gepersonaliseerd leren als pijler van het 

onderwijsontwerp te benoemen. 

Binnen de pijler gepersonaliseerd leren staat de leervraag van de student dus centraal: ambitie, 

noodzaak of wens tot omscholing, verdieping van kennis of interesse. De leerroute van een student is 

afhankelijk van zijn huidige kennis, inzicht, ervaring en persoonlijke omstandigheden in relatie tot wat 

een diploma of certificaat vraagt. Het werkveld kan een belangrijke (soms sturende) rol spelen: denk 

bijvoorbeeld aan het nut of de noodzaak van omscholing of bijscholing.

Als we de leervraag van de student centraal stellen, betekent dit ook dat het nodig is dat studenten hun 

leerproces tot op zekere hoogte op eigen wijze kunnen invullen en dat zij zelf een blend van formeel, 

informeel en non-formeel leren kunnen samenstellen. Van een vaststaand curriculum of een vaste 

leerroute is dan ook niet langer sprake. 

Om studenten te helpen een passende keuze te maken voor de eigen leerroute zijn heldere 

leeruitkomsten cruciaal: de student moet immers goed weten wat hij moet kennen en kunnen om een 

juiste blend van leeractiviteiten op te kunnen nemen in het persoonlijk leerarrangement, als onderdeel 

van een onderwijsovereenkomst. Die heldere leeruitkomsten spelen overigens ook een belangrijke 

rol binnen toetsing en validering: bij het ontbreken van een vaststaand curriculum dient het aantonen 

van leeruitkomsten middels leerwegonafhankelijke toetsing plaats te vinden, waarmee het des te 

belangrijker is om heel duidelijk te hebben wat een student moet laten zien om aan te tonen dat 

leeruitkomsten behaald zijn.  

De opleiding biedt mogelijkheden aan de student om zijn studie af te stemmen op zijn persoonlijke 

situatie (zowel privé als werk) en reeds aanwezige kennis en ervaring. Dat wil zeggen dat de student 

een optimale blend kan samenstellen uit het online-, face-to-face-onderwijs, werkplekleren en 

collaborative learning om zo tegemoet te komen aan zijn leerbehoeftes en ambities. Daarbij kan de 

student (grotendeels) zelf zijn tijdsinvestering en studietempo bepalen.
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Ontwerpen van gepersonaliseerde onderwijs- en leeractiviteiten
De mate van flexibilisering van het leerproces van de individuele student kan binnen verschillende 

aspecten van het onderwijs tot uiting komen, waarbij we binnen NHL Stenden onderscheid maken 

tussen vijf aspecten:

1. Oriëntatie/ intake en afspraken

2. Onderwijsleeromgeving

3. Toetsing, validering en waardering

4. Ondersteuning & begeleiding

5. Onderwijslogistiek

Deze aspecten vormen eveneens de basis van de QualityScan: een door NHL Stenden ontwikkeld 

instrument (gebaseerd op de FlexScan van HAN/CINOP) waarmee opleidingen vast kunnen stellen in 

welke mate zij studenten de mogelijkheid tot gepersonaliseerd leren bieden. Daarbij zijn vier variaties 

mogelijk:

1. Pure standaardisatie 

 Het curriculum ligt vast.

2. Standaard voor maatwerk

 Het curriculum ligt vast en er is beleid vastgesteld voor het maken van uitzonderingen.

3. Standaardisatie op maat

 Er is binnen het curriculum sprake van een vaststaand onderwijsarsenaal (ten behoeve van 

 leeruitkomsten), op basis waarvan studenten hun leerarrangement kunnen samenstellen.

4. Flexibel gepersonaliseerd

 Er is geen vaststaand curriculum. De student bepaalt in overleg met de opleiding hoe zijn 

 leerweg eruitziet. Individueel maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Binnen het Flexibel Onderwijsontwerp streven we naar op zijn minst standaardisatie op maat. Dat 

betekent dat iedere opleiding binnen het Flexibel Onderwijs een arsenaal aan verschillende onderwijs- 

en leeractiviteiten ontwerpt. Maar welke zijn dat, en waar moeten die aan voldoen? Om daar passende 

beslissingen over te nemen kan het helpen in persona’s te denken. Dat kan gedaan worden aan de hand 

van drie stappen. 

Stappenplan voor het opstellen van Persona’s

Stap 1: doelgroepbepaling

Eerst bepaalt de opleiding wat de belangrijkste doelgroepen zijn (meestal zijn dat er 2 tot 4) en 

beschrijft hun specifieke kenmerken, bv. welke voorkeur zij hebben voor leercontexten. 

Stap 2: beschrijving leerroute van een persona

Als de persona’s een identiteit hebben komt de volgende stap: iedere persona krijgt een eigen 

leerroutebeschrijving. De opleiding laat daarbij de persona’s één voor één door een module lopen. 

Welke verwachtingen heeft een persona m.b.t. de leercontexten van de module? De opleiding maakt zo 

een customer journey van elke persona door de verschillende modules van de opleiding en beschrijft
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hoe hij deze reis ervaart en wat er ontwikkeld moet worden om hem zijn meest positieve customer 

journey te laten ervaren.

Stap 3: ontwikkeling van de blended learning omgeving

De volgende stap is om aan de hand van de analyse (per module) het blended aanbod voor de 

verschillende persona’s door te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat de opleiding voor de verschillende 

leercontexten een ondersteunend aanbod ontwikkelt op zodanige wijze dat de gepresenteerde 

persona zijn optimale customer journey kan volgen. 

Pijler 2: Co-creatie

Gepersonaliseerd leren kan gemakkelijk verward worden met individueel leren. Dat is zeer zeker niet de 

bedoeling! Het onderwijsontwerp van Flexibel Onderwijs is gestoeld op het sociaal constructivisme. 

Het sociaal constructivisme berust op het inzicht dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving 

en dat sociale processen hierbij een belangrijke rol spelen. Co-creatie gaat dan ook om het gezamenlijk 

construeren of ontwerpen van kennis.

Co-creatie is voor het stimuleren van leerprocessen essentieel. Het betekent in de context van flexibel 

onderwijs dat zowel opleiding, student als werkveld invloed hebben op (de inhoud en resultaten van) 

het leerproces van een student. De wijze waarop de co-creatie specifiek vormgegeven wordt kan per 

context en situatie verschillen: bijvoorbeeld omdat sommige samenwerkingsverbanden voor iedereen 

toegankelijk zijn en sommigen juist niet. Ook het eigenaarschap kan per samenwerkingsverband 

verschillen, bijvoorbeeld in de mate waarin student en werkveld betrokken zijn bij het ontwerp, de 

uitvoering, de beoordeling en/of evaluatie van de leeruitkomsten. 

Gepersonaliseerd leren is dus wezenlijk iets 

anders dan individueel leren. De student leert 

van en met zijn medestudenten, docenten 

en/of collega’s. Zo kan samenwerking 

in de beroepspraktijk, en met collega’s, 

plaatsvinden tijdens werkplekleren. 

Samenwerkend leren, binnen het 

onderwijsontwerp van Flexibel Onderwijs 

wel ‘collaborative learning’ genoemd, kent 

dus verschillende verschijningsvormen. Er 

kan naast het werkplekleren bijvoorbeeld in 

learning communities samengewerkt worden 

binnen en buiten de hogeschool. 

Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de opleiding, de student en het werkveld. 

Opleidingsdoelen worden binnen leerarrangementen verbonden met leerdoelen van de student 

en vraagstukken vanuit het werkveld/ de werkgever. Op deze wijze wordt in co-creatie een brede 

professionaliteit ontwikkeld die nodig is voor de toekomstige kennissamenleving. 
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Binnen Flexibel Onderwijs streven wij altijd naar een zo verregaand mogelijke samenwerking tussen de 

drie partijen, waarbij alle partijen gedeeld eigenaar van het leerproces van de student zijn. Dat gaat niet 

altijd zomaar: het kan daarom helpend zijn om eerst de huidige stand van zaken in kaart te brengen. 

Een mooi middel daarvoor is het model van Euroduale, waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden welke 

partijen welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben binnen een opleiding. 

De veranderende rol van de docent
Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van gepersonaliseerd onderwijs en co-creatie vraagt een 

mindshift van docenten en medewerkers van NHL Stenden Hogeschool. Zo verandert het onderwijs 

van aanbodgericht naar meer vraag- of studentgericht. Docenten bieden op maat ondersteuning in het 

verwerven van vakkennis en vakspecifieke of generieke vaardigheden. Dat kan ook nog eens op allerlei 

manieren: face-to-face, via online colleges, learning communities, individuele consults of workshops. 

Ook de rol van de begeleidende docent verandert, en wel naar die van studiecoach. Coaching is 

daarbij veel meer dan in het verleden gericht op de zelfregie van de student, waarbij inhoud, proces, 

persoonlijke omstandigheden en de werkplek integraal aan de orde komen. Tot slot verandert ook de 

invulling van de rol van examinator en examencommissie: met het aanbieden van leerwegonafhankelijke 

toetsen kan een student immers zelf aangeven wanneer hij welke kennis en vaardigheden wil aantonen. 

Examinatoren en examencommissie zullen dus meer dan in het verleden aandacht moeten uit laten gaan 

naar het proactief monitoren van het proces van toetsen en valideren.
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Heldere leeruitkomsten
Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis 

waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau 

en volgens welke standaard een bepaalde competentie is ontwikkeld 

en beschrijft een zichtbaar effect in functioneren, gerelateerd aan een 

leerervaring. De leeruitkomst bevat een aantal onderdelen:

• beroepshandelen: welke handelingen een student moet uitvoeren;

• beroepsproduct(en): bewijzen waarin het beroepshandelen zichtbaar wordt;

• beoordelingscriteria: de eisen waaraan het handelen en de bewijzen moeten voldoen.

 

Leeruitkomsten formuleren is een intensief en inspirerend proces waarbij de inhoud van een curriculum 

in relatie tot het beroepsprofiel opnieuw wordt bekeken. Leeruitkomsten worden op regelmatige 

wijze getoetst aan de actuele praktijk; een continu leerproces voor zowel de studenten als de 

onderwijsontwikkelaars.

Heldere leeruitkomsten in relatie tot de pijler gepersonaliseerd leren
Werken met leeruitkomsten in combinatie met leerwegonafhankelijke  toetsing maakt het mogelijk om 

los te komen van aanbod gestuurde en vastgelegde onderwijsprogramma’s. Leeruitkomsten geven 

de student de mogelijkheid om op basis van eigen kennis, ervaring en persoonlijke leervragen, veelal 

afgestemd met de werkgever, een individuele leerroute samen te stellen. Leeruitkomsten vormen de 

basis van het leerarrangement.

Leeruitkomsten & Flexibel onderwijs
De eindkwalificaties zoals beschreven in een (inter-)nationaal beroeps- en competentieprofiel zijn 

de basis voor de leeruitkomsten. Een opleiding maakt in de uitwerking van de leeruitkomst duidelijk 

aan welke kwalificaties de leeruitkomst bijdraagt. Alle leeruitkomsten tezamen dekken de (eind-) 

kwalificaties van een opleiding volledig af.

Voor de formulering van leeruitkomsten baseert de hogeschool zich op de Tuning systematiek. Tuning is 

een internationaal project waarbinnen afspraken zijn vastgelegd voor het formuleren van leeruitkomsten 

voor instellingen van hoger onderwijs.

WERKWOORD 
(ACTIEF)

TYPE/SOORT ONDERWERP STANDAARD HBO NIVEAU / OMVANG /
REIKWIJDTE / CONTEXT / 
WAT

Wat wil je iemand 
zien doen? Gebruik 
hiervoor actieve 
werkwoorden ge-
koppeld aan taxo-
nomieën (metho-
den van indeling, 
zoals cognitief, 
psychomotorisch 
of affectief), NLQF 
descriptoren of Du-
blindescriptoren

Type leeruitkomst 
/ aard van de 
c o m p e t e n t i e s : 
Welke opleid-
ings- of generieke 
competent ie (s) 
betreft dit? Aan 
welke eindkwali-
ficatie levert deze 
leeruitkomst een 
bijdrage?

Over welk(e) 
onderwerp(en) 
uit de Kennis-
basis / BoKS 
gaat het? Denk 
hierbij ook 
aan belangri-
jke actualite-
iten. Hier kan 
ook verwezen 
worden naar 
literatuur.

Welke richtlij-
nen, standaarden, 
methodiek, benade-
ringen moet of mag 
iemand hanteren? 
(bijvoorbeeld een 
door de beroeps-
groep erkend mod-
el).  Wat is de indi-
catie van het niveau 
van het beoogde 
leerresultaat?

Hoe breed moet de scope zijn 
waarbinnen iemand de leerre-
sultaten toe kan passen en / 
of hoe complex de context?  
Op welk niveau is de leeruit-
komst? Deze zaken komen 
naar voren in de NLQF descrip-
toren waar per niveau (Ad, Ba, 
Ma) een toelichting staat over 
context, kennis, vaardigheden 
en verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. Of in de Dub-
lin descriptoren.
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Stappenplan voor het formuleren van leeruitkomsten
Om heldere leeruitkomsten te formuleren gebruiken we binnen het programma Flexibel Onderwijs 

onderstaand stappenplan. 

STAP 1 Verzamel benodigde informatie:
-          Eindkwalificaties
-          Leerdoelen, competenties
-          Beroepstaken
-          Mogelijke activiteiten
-          Literatuur
-          Toetsvorm en toetsmatrijs  

STAP 2 Vul het Tuning schema in (NB: het is geen norm dat ieder vak altijd gevuld is). Missen 
er nog belangrijke zaken?

STAP 3 Onderscheid hoofdzaken en bijkomstigheden. Hoofdzaken:
-          niveau (Ad, Bachelor, Master): NLQF
-          nationale profiel
-          nationale kennisbasis

STAP 4 Voldoende abstract: haal onnodige, concrete invulling weg. Gebruik “bijvoorbeeld”, 
“of”, “of andere met de examencommissie overeengekomen literatuur” e.d.

STAP 5 Ga na of de Dublin en / of NLQF-descriptoren goed herkenbaar zijn. 
Als nog niet het gewenste niveau: is deze fundering nodig en bouwen er op deze 
leeruitkomst nog andere voort waarmee het niveau wel gehaald wordt?

STAP 6 Herkenbaar domeinprofiel
Ga na of de leeruitkomst bijdraagt aan ten minste één van de “competenties” uit het 
(inter)nationale domeinprofiel. Pas de formulering eventueel zo aan, dat dit goed herk-
enbaar is.

STAP 7 Herkenbare kennisbasis
Ga na of de leeruitkomst bijdraagt aan beheersing van onderdelen van de kennisbasis. 
Pas de formulering eventueel zo aan, dat dit goed herkenbaar is

STAP 8 Herkenbare identiteit (bijv. afstudeerprofiel)
Alleen als het diploma van de opleiding staat voor een bepaalde inkleuring van het 
domeinprofiel, ga dan na of er wegens die identiteit een toevoeging nodig is.  

STAP 9 Arrangeren 
Kan een vakdidactisch en vakinhoudelijk bekwame docent hiermee in afspraken met 
studenten maatwerk arrangeren?

STAP 10 Leerwegonafhankelijk valideren
Biedt de leeruitkomst de basis voor vormen van valideren die effectief zijn, flexibel en 
efficiënt (voor de student en de opleiding)?
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Leeruitkomsten & kwaliteit
De kwaliteit van de set leeruitkomsten is van groot belang. We hanteren daarom als hogeschool de 

onderstaande kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen hebben betrekking op alle (samenhangende) 

leeruitkomsten en zijn o.a. afgeleid van de kwaliteitseisen zoals geformuleerd door de NVAO (2015).

1. Tuning-proof, een leeruikomst is geformuleerd volgens de ‘Tuning Standaard’ en omvat een 

 werkwoord, type, onderwerp, standaard en scoop/context.

2. Leerwegonafhankelijk, een leeruitkomst moet een variatie aan leeractiviteiten en 

 opleidingstrajecten mogelijk maken voor individuele studenten en/of groepen studenten.

3. Relevant, een leeruitkomst is representatief voor en gerelateerd aan de eindkwalificaties van 

 de opleiding En relevant en representatief zijn voor de actuele beroepspraktijk en aansluiten bij 

 de ontwikkelingen die daarin gaande zijn en verwacht worden.

4. Open, een leeruitkomst is open geformuleerd en biedt de student ruimte in de wijze van 

 invulling van de leeractiviteiten en de resultaten.

5. Specifiek en meetbaar, een leeruitkomst is specifiek en duidelijk over de bedoeling en biedt een 

 eenduidig beoordelingskader voor leerwegonafhankelijke toetsing.

6. Transparant, de relatie tussen eindkwalificaties, eenheden van leeruitkomsten, leeractiviteiten 

 en toetsing is duidelijk.

7. Duurzaam: de leeruitkomsten zijn op zo’n manier geformuleerd dat deze een aantal jaren mee kan.

8. Samenhangend, een module is een samenhangend geheel van leeruitkomsten, herkenbaar voor 

 het werkveld en heeft een civiele waarde.

9. Onderscheidend en autonoom, een module onderscheidt zich van andere modulen en is 

 inhoudelijk zoveel mogelijk autonoom waardoor de module op een willekeurig moment in een 

 diplomatraject kan worden opgenomen.

10. Volledig, een module omvat één of meer leeruitkomsten, een beschrijving van de 

 beoordelingscriteria en de wijze van toetsen

Leeruitkomsten & DBE
Heldere leeruitkomsten vormen binnen zowel Flexibel Onderwijs als binnen DBE de brug tussen de 

eindkwalificaties en het leerproces van studenten. Ook dienen leeruitkomsten als een concretisering 

van de eindkwalificaties. Juist gegeven een onvoorspelbare wereld maken leeruitkomsten het mogelijk 

binnen het onderwijs snel op veranderingen te anticiperen. Omdat leeruitkomsten los staan van 

doelgroepen levert het studenten de ruimte om zelf invulling te geven aan het eigen leerproces. 

Toch zijn er ook verschillen tussen leeruitkomsten binnen Flexibel Onderwijs enerzijds en DBE 

anderzijds. Binnen Flexibel Onderwijs maken we vooral gebruik van leeruitkomsten als uitkomst van het 

leerproces van een student: effect- of procesindicatoren maken hier geen deel vanuit omdat dat snel 

tot (gedeeltelijke) voorschrijving van de leerweg kan leiden. Binnen DBE kunnen verschillende soorten 

leeruitkomsten gebruikt worden, waaronder ook meer effect- of proces- gerelateerde leeruitkomsten. 

Ook is in leeruitkomsten binnen DBE in beginsel een volgorderlijkheid opgenomen: leeruitkomsten 

worden dan ondergebracht in een diplomaroute die is opgedeeld in perioden, semesters en fasen. 

Binnen Flexibel Onderwijs geldt juist dat leeruitkomsten niet gekoppeld zijn aan perioden of semesters, 

maar aan modulen: de student mag vervolgens zelf bepalen in welke tempo hij of zij een module 

doorloopt. 
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Leerwegonafhankelijke toetsing
Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) is het toetsen van leeruitkomsten en de eindkwalificaties zonder 

de weg ernaar toe vast te leggen. Het kan daarbij per toets verschillen of en wat er is vastgelegd voor 

studenten. Vrijheid betekent niet vrijblijvendheid: welke keuzes de student ook maakt, aan de inhoud en 

het beheersingsniveau kan niet worden getornd. Ofwel “Fixed Goals, Flexible Means”. 

Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) komt steeds 

meer voor in het hoger onderwijs. In dit hoofdstuk 

benadrukken we logischerwijs de relatie tussen 

leerwegonafhankelijk toetsen en gepersonaliseerd leren 

en flexibel onderwijs. 

Leerwegonafhankelijk toetsen in relatie tot de pijler 
gepersonaliseerd leren
Binnen flexibel onderwijs worden de leeruitkomsten als uitgangspunt genomen: het is hierbij aan de 

student om te demonstreren of deze zijn behaald. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan:

- Het afleggen van toetsen zoals deze door de opleiding worden aangedragen

- Het afleggen van een toets waarbij door de student zelf de toetsvorm wordt gekozen

- Het overleggen van bewijsstukken vanuit eerdere opleidingen, werkervaring of op basis van 

 informele leren.  

Alle ervaring en kwaliteiten van de student worden meegenomen in het vaststellen van  gerealiseerde 

leeruitkomsten. Het maakt daarbij niet uit of die uit kennis en ervaring van eerdere leertrajecten komt, 

door formeel of informeel leren is verkregen of voortkomt uit persoonlijke kwaliteiten en leervermogen. 

De student kan alle ervaring opgedaan op school, werk of elders bij de toetsing mee laten wegen 

door de bewijslast daarvan aan te leveren (te laten valideren). De student geeft aan wanneer hij een 

leeruitkomst wil aantonen of een module wil laten certificeren.

Leerwegonafhankelijk toetsen & Flexibel Onderwijs
Leerwegonafhankelijke toetsen voldoen, net als elke andere vorm van toetsing, aan de eisen van 

validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en efficiency. De uitvoering van de toetscyclus borgt de 

kwaliteit van de individuele toets. Binnen het programma Flexibel Onderwijs hanteren we drie vormen 

van leerwegonafhankelijke toetsing, zoals weergegeven op de volgende pagina. 

1.  Het assessment (Portfolio assessment, Performance assessment)

 Een assessment in algemene zin is een toetsing van gedrags- en beroepsproducten aan de 

 hand van een realistische praktijk. Een assessment onderzoekt de stand van zaken rond 

 afgesproken competenties, op basis van leeruitkomsten. 
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2. Het schriftelijk tentamen/de kennistoets

 Een toets waarin veelal kennis, soms ook toepassing, wordt getoetst.

3. De opdracht 

 Binnen een opdracht staat een (beroeps-)product centraal. Alleen het product wordt 

 getoetst, dus niet het proces van totstandkoming van het product. 

Valideren & Flexibel Onderwijs
In het kader van FO wordt gesproken over validering. Het gaat hierbij om valideren van resultaten 

van leren binnen en buiten de opleiding, het beoordelen en erkennen van de kennis en kunde die een 

student heeft opgedaan door (werk)ervaring (informeel leren) en door deelname aan cursussen en 

trainingen e.d. (non-formeel leren).  We onderscheiden binnen onze hogeschool drie manieren van 

validering:

1. Standaardvalidering op basis van één of meer door de opleiding omschreven behaalde 

 getuigschriften.

2. Maatwerkvalidering van eerder formeel, maar ook van informeel en non-formeel leren. 

3. Validering van eerder informeel en non-formeel leren meenemen binnen de toetsing van de 

 diverse modules (dus niet bij aanvang van de studie), afhankelijk van wat elke student aldaar 

 inbrengt. 

Het bewijsmateriaal kan bij validering allerhande vormen hebben. Voor alle soorten materiaal gelden 

een vijftal voorwaardelijke eisen: de bewijslast moet gekenmerkt worden door variatie, relevantie, 

authenticiteit, actualiteit en kwaliteit (de zogenoemde VRAAK-criteria). De aangeleverde bewijsstukken 

worden daarbij beoordeeld op basis van de Tuning elementen en de geldende beheersingsniveaus.

Stappenplan voor het vormgeven van leerwegonafhankelijk toetsen
Het onderstaande stappenplan is gebaseerd op de stadia van de toetscyclus. De mate van 

leerwegonafhankelijkheid hangt samen met de wijze waarop de toetscyclus wordt doorlopen en de 

keuzes die daarin worden gemaakt. 

Stap  1: Het basisontwerp

Verzamel hiervoor de benodigde informatie: 

- Eindkwalificaties
- Leeruitkomsten, competenties 
- Beroepstaken
- Mogelijke activiteiten
- Literatuur

- Toetsplan, Toetsbeleid.

Stap 2: Keuzes 

Ga na welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de mate van leerwegonafhankelijk toetsen. Wordt 

het de student mogelijk gemaakt om zelf een voorstel te doe voor de keuze van een toetsvorm en 

toetsmoment. (ga naar stap 3) Of is de toetsvorm vastgelegd en op een vast tijdstip geroosterd? Dan 

wel wordt de student mogelijk gemaakt de toets op een zelfgekozen af te leggen. (ga naar stap 7) 
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Stap 3:  Toetsmatrijs

Beschrijf hetgeen in de leeruitkomsten is verwoord in een toetsmatrijs, waarbij het de inhouden zijn 

benoemd en het bijbehorend beheersingsniveau is geëxpliciteerd. Breng desgewenst een weging 

aan tussen de benoemde onderdelen. Baseer je hierbij op de leeruitkomsten en hanteer het gebruikte 

actieve werkwoord als uitgangspunt voor het te benoemen beheersingsniveau.

Stap 4:  Kiezen toetsvorm

Maak inzichtelijk voor de student dat hij de leeruitkomst over het geheel van leeruitkomsten (module) 

kan afronden met behulp van een zelfgekozen toetsvorm.

Stel een procedure beschikbaar voor die studenten die gebruik willen maken van de mogelijkheid om 

een onderdeel af te sluiten op basis van een zelfgekozen toetsvorm en op een zelfgekozen moment.

Geef aan dat toets te allen tijde moet aansluiten bij inhoud en beheersingsniveau.

Stap 5: Het leerarrangement

Maak de afspraken met de student en leg deze vast in het leerarrangement: de gekozen toetsvorm en 

het moment en de wijze waarop deze toets zal worden afgenomen. 

Stap 6: Afronden toetscyclus

Neem af. Beoordeel, geef feedback registreer en evalueer.

Terug naar stap 1

Stap 7: Toetsmatrijs

Bepaal de inhouden die worden getoetst en beschrijf deze in een toetsmatrijs. Bepaal daarbij het 

beheersingsniveau waarop de betreffende inhouden moeten worden gedemonstreerd. Hiervoor 

kan gebruik worden gemaakt van taxonomieën. De beheersingsniveaus zijn in de leeruitkomsten 

opgenomen door gebruik te maken van actieve werkwoorden.  Beschrijf hierbij eventueel de weging 

tussen de  te toetsen inhouden.

Stap 8: Constructie toets

Bepaal de Toetsvorm die passend is bij hetgeen in de toetsmatrijs is beschreven en construeer de toets 

en de bijbehorende beoordelingsmodellen. Bepaal de cesuur en beschrijf de eventuele aanwijzingen bij 

het afnemen van de toets. Benoem de status van de toets: formatief of summatief.

Stap 9: afname

Neem de toets af 

Stap 10: afronden toetscyclus 

Beoordeel, registreer, geef feedback Evalueer en verbeter.

Terug naar Stap 1
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Leerwegonafhankelijk toetsen & kwaliteit
De bekwaamheidseisen examinatoren, examen- en toetscommissie ontleent NHL Stenden aan de BKE- 

en SKE-eisen. Specifiek voor Flexibel Onderwijs en leerwegonafhankelijke toetsing worden examinator-

en, examen- en toetscommissies daarnaast extra getraind (BKE2.0).

Leerwegonafhankelijke toetsing & DBE
Zowel binnen Flexibel Onderwijs als binnen Design Based Education wordt leerwegonafhankelijke 

toetsing gestimuleerd. Alle ervaringen en kwaliteiten van alle studenten kunnen worden ingebracht in 

de toetsing, ongeacht of die kennis en ervaring uit eerdere opleidingstrajecten stamt, door informeel of 

non-formeel leren is verkregen of voortkomt uit persoonlijke kwaliteiten en leervermogen. De student 

kan die leerervaringen mee laten wegen door de bewijslast daarvan aan te leveren (valideren). Het 

werken met leeruitkomsten wordt zoveel mogelijk gecombineerd met leerwegonafhankelijke toetsing. 

Verschillen tussen DBE en Flexibel Onderwijs komen vooral naar voren in de grootte van de te toetsen 

eenheden: binnen Flexibel onderwijs betreft dit altijd 15 of 30 EC, terwijl dit binnen DBE 3 EC of een 

veelvoud daarvan mag zijn. Daarmee geldt dat in het geval van Flexibel Onderwijs iets meer dan binnen 

DBE holistisch getoetst wordt. 
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Blended Learning
Blended learning is geen welomschreven begrip. Er zijn internationaal verschillende definities in 

omloop, die elkaar soms zelfs tegenspreken. In de opvatting van Flexibel onderwijs is blended learning 

een mix van werkplekleren, online leren en contactonderwijs waaruit de student de voor hem passende 

ideale blend kan samenstellen. Dit in tegenstelling tot de reguliere opvatting waar de opleiding of 

docent een vaste blend samenstelt voor alle studenten.

Blended Learning in relatie tot de pijler 
gepersonaliseerd leren
Binnen Flexibel Onderwijs is blended learning dus een voor de 

student optimale combinatie van werkplekleren, online leren en 

contactonderwijs passend bij de leeruitkomst(en). Daarbij geldt 

ook dat blended learning mogelijkheden biedt voor tijd-, plaats- 

en tempo onafhankelijk leren. Het aanbieden van een blended 

learning omgeving is dan ook onmisbaar voor het komen tot een 

gepersonaliseerd leertraject. 

Blended Learning & Flexibel Onderwijs
Bij de flexibele opleidingen is blended learning een ontwerpbenadering voor de verschillende 

leercontexten van de flexibele opleiding waarbij veel variaties mogelijk zijn in de aspecten tijd, locatie 

en groeperingsvorm. Dit resulteert in zeer verschillende blends waarin studenten leren. Blended 

learning is essentieel om de pijlers van flexibel onderwijs binnen de opleiding voor de studenten te 

realiseren. De leercontexten die onderdeel van de blend zijn, zijn:

• Contactonderwijs: een groep studenten is op een vast tijdstip in een lokaal aanwezig. De 

 groepsgrootte kan variëren. Er is directe interactie tussen studenten en docenten onderling.

• Collaborative learning: een groep studenten (al dan niet in combinatie met docenten, 

 onderzoekers en/of collega’s) ondersteunt elkaar bij het leren. Plaats, tijd en samenstelling 

 van deze groep zijn niet gespecificeerd: ze kunnen middels contactonderwijs plaatsvinden, 

 maar ook asynchroon en op afstand.

• Individueel: een student voert zelfstandig leeractiviteiten uit en bepaalt zelf tijd en plaats.

• Werkplek: leeractiviteiten zijn gekoppeld aan de (sociale) omgeving van de werkplek van de 

 student.

Online leren is geen aparte leercontext. Inzet van ICT 

ondersteunt het leerproces inhoudelijk en/of structureel 

en kan in alle bovenstaande leercontexten een rol spelen. 

Figuur 2 laat schematisch zien dat het digitale platform 

de verschillende leercontexten ondersteund waardoor de 

mogelijkheden van het samenstellen van de optimale blend 

door studenten afhangt van de mate van digitalisering van de 

leeractiviteiten van modules in relatie tot de leercontexten.



18

Stappenplan voor het ontwikkelen van een blended learning 
omgeving
Het ontwikkelen van een blended learning omgeving kan op verschillende manieren. Om deze 

ontwikkelingen meer systematische vorm te geven kan het helpen om ondersteunend aanbod te 

analyseren en vorm te geven aan de hand van de Universal Design for Learning (UDL)- ontwerpprincipes. 

Onderstaand is daarvan een overzicht gegeven, inclusief praktische handvatten voor concrete 

uitwerking van de ontwerpprincipes (Net, 2018).

Herkenningsnetwerk Informatie aanbieden

Informatie en instructie op verschil-
lende manieren aanbieden.

1.  Is de informatie van te voren plaats- en 
tijdsonafhankelijk beschikbaar?
2.  Kan de informatie door verschillende 
zintuigen opgenomen worden?
3.  Worden er verschillende mogelijkheden 
geboden om de leerstof te begrijpen?

Strategisch netwerk Actie en expressie

Lerenden kunnen opdrachten op 
verschillende manieren aanpakken 
en mogen op verschillende manier-
en hun verworven kennis aantonen.

4. Zijn er verschillende manieren waarop 
de student actief met de leerstof werkt?
5. Zijn er verschillende manieren om het 
geleerde te tonen?
6. Worden er verschillende manieren van 
ondersteuning gegeven om prioriteiten te 
stellen en doelen te bereiken?

Affectieve Netwerk Betrokkenheid

Lerenden worden op verschillende 
manieren geinteresseerd en gemo-
tiveerd.

7. Wordt er ingespeeld op de verschillende 
interesses?
8. Wordt het behalen van de doelen 
gestimuleerd?
9. Worden er opties geboden voor 
zelfregulering?

Suggesties behorende bij de geformuleerde vragen (nummering vraag gelijk aan suggesties)

• Online beoordelingscriteria 
   (bijv. rubric)
• Koppeling naar BoK(S)
• Heldere set van indicatoren
• …

• Goed leesbare (online) tekst
• Goed verstaanbare audio
• Materiaal digitaal & fysiek 
• …

• Mindmapping
• Visualisatie & illustratie
   (tijdbalk, grafiek ed.)
• Spraakprogramma’s
• …
• …

• Gedifferentieerd groepswerk
• Serious game
• Tools als Nearpod, Socrative & 
  Kahoot
• …

• • Toets (formatief en sum-
matief)
• Simulatie, game of toneelstuk
• Artikel, presentatie
• …

• Hulp en feedback op maat
• Scaffolding
• Studiecoaching op maat
• …

• Keuze qua uitdaging, beloning 
& context
• Persoonlijke leerroute
• Authentieke opdrachten

• Helpdesk/Open inloop
• Peer tutoring/assessment
• Tussenassessment (formatief)
• …

• 0-meting
• Voortgangstoetsing
• Collaborative learning (m.i.v. 
blog, onedrive, sharepoint etc. 
etc.)

1 2 3

4 5 6

7 8 9



19

Blended learning & kwaliteit
De kwaliteit van blended learning kan gemeten worden aan de hand van vier criteria:

- Relevantie: voldoet blended learning aan de behoefte van de verschillende persona’s binnen de 

 opleidingen en sluit zij aan bij de kaders van Flexibel onderwijs?

- Consistentie: Is blended learning logisch opgebouwd in de digitale leeromgeving?

- Bruikbaarheid: hoe wordt blended learning gerealiseerd? Is de bruikbaarheid voor de persona’s 

 bereikt?

- Effectiviteit: welke resultaten worden er van de beoogde blended learning verwacht? Worden 

 die in realiteit ook bereikt?

Blended Learning & DBE 
NHL Stenden Hogeschool creëert met behulp van DBE een leeromgeving waarbinnen een effectief 

en efficiënt leerproces op gang wordt gebracht dat een toekomstbestendig karakter heeft. Een 

ambitieus leerklimaat dat studenten uitdaagt en ruimte biedt voor talentontwikkeling en profilering: 

onder meer door alle studenten keuzevrijheid te bieden, evenals de mogelijkheid om inhoud van 

modulen zelf (mede) vorm te geven. Ook hier beperkt de leeromgeving zich niet tot de hogeschool: 

door samenwerking met de omgeving wordt een rijke en extended learning environment gecreëerd. 

Binnen Design Based Education wordt daarmee ook volop gebruik gemaakt van blended learning. Niet 

voor niets ondersteunt de digitale leer-/werkomgeving van NHL Stenden Hogeschool het principe van 

blended learning door een ‘blend’ van face-to-face onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijke e-learning 

te faciliteren. 
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Studiecoaching
‘Mensen veranderen eerder door de 
redenen die ze zelf hebben ontdekt en 
opgesomd, dan door de redenen die 
door anderen zijn opgesomd’

~ Blaise Pascal

De studiecoach begeleidt de student bij gepersonaliseerd onderwijs. De studiecoach is de verbindende 

schakel tussen opleiding, leren van de student en de werkplek. De studiecoach richt zich op het 

bevorderen van het zelfregulerend leervermogen van de student. Van zelfstandig leren naar het nemen 

van regie op het leerproces; het ontwerp van het leerarrangement, het stellen van doelen en een 

planning, de uitvoering van leeractiviteiten en het reflecteren en vormgeven van de professionele 

identiteit.

Opleiden vanuit de driehoek student, opleider en werkveld, op basis van een gepersonaliseerd 

leerarrangement, vraagt een andere mindset van de docent. De student regisseert zijn eigen 

leerproces en maakt zelf afspraken over zijn leeractiviteiten, begeleiding, coaching en toetsing met de 

studiecoach. Leervraag en leeractiviteiten sluiten aan bij de ambitie, kennis en ervaring van de student 

en worden deels door de werkplek bepaald en ingevuld. De studiecoach is in alle gevallen het meest 

belangrijke aanspreekpunt voor studenten. Hij/zij coacht de studenten bij het maken van keuzes ten 

aanzien van het leerarrangement en de leerroute en geeft advies over de volgorde en inhoud van de 

modules

Studiecoaching & Flexibel Onderwijs
Belangrijk kenmerk van Flexibel Onderwijs is het gepersonaliseerd leerarrangement: aansluiten 

op  eerdere kennis en vaardigheden. In het leerarrangement wordt afgesproken op welke wijze de 

student gaat werken aan de leeruitkomsten. Dit wordt vastgelegd in een onderwijsovereenkomst 

(het leerarrangement is een bijlage bij deze onderwijsovereenkomst). Het betreft hier afspraken 

rond leeractiviteiten, begeleiding en toetsing. Deze leerarrangementen kunnen steeds bijgesteld 

of aangevuld worden. De student kan zelf het tempo bepalen door te werken aan één of meer 

leeruitkomsten en/of modulen tegelijkertijd. De student heeft zelf de regie over de eigen studie en 

dat maakt dat de rol van de studiecoach is gericht op het stimuleren van zelfsturing en het nemen 

van eigen verantwoordelijkheid. Studiecoaching binnen Flexibel Onderwijs is dan ook gericht op het 

bevorderen van zelfsturing  bij de student. 

 

Studiecoaching heeft in het algemeen tot doel het proces van leren te bevorderen door individueel en/

of in groepsverband aandacht  te geven aan een leervraag, de betekenis van die leervraag in relatie tot 

het beroepsprofiel, de oplossingsmethoden van de student en de integratie van de geconcretiseerde 

kennis in het kennisbestand van de student. De manier en inhoud van coaching wordt bepaald door de 

persoonlijke actieve leervraag van de student en kan worden omschreven als: 
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•  Methodisch aansluiten op de concrete leervraag van de student in het voorgenomen leerproces

•  voorwaardelijke en verdiepend coachen in relatie tot de leervraag (motivatie, verdieping en 

 activering van het leren, coaching op leren en leercontext, optimalisatie van leercondities, 

 voorkennis ophalen en benutten, betekenis en waarde van leerprocessen, relevantie inhoud en 

 proces t.a.v. beroepsprofiel)

Taken en rollen van de studiecoach
De studiecoach gaat het gesprek aan met de student om samen het leerarrangement te ontwerpen, 

vast te stellen én de student hierop te coachen. De dialoog met student, soms samen met de 

werkgever, leidt tot een leerarrangement met daarin een voor de student optimale blend van 

leeractiviteiten om te komen tot een ruwe uitwerking van mogelijke bewijsstukken voor één of 

meerdere leeruitkomsten, passend bij één of meerdere modules. Daarbij dient een voldoende helder 

uitgewerkt leerarrangement als de basis voor begeleiding. Om dit gesprek goed te kunnen voeren heeft 

de studiecoach globaal kennis van het beroepenveld en opleidingen binnen een vakgebied. Vanuit deze 

basis adviseert de studiecoach over de leerroute en begeleidt hij de student. 

Wat vraagt deze nieuwe coachende rol, gericht op zelfregie, van de studiecoach?

De studiecoach heeft in zijn rol als professioneel begeleider zicht op zijn eigen professioneel handelen, 

op de eigen professionele identiteit als coach. De studiecoach heeft zelf een ontwikkelgerichte 

houding. Vanuit deze basis vindt coaching plaats, waarbij binnen Flexibel Onderwijs drie standaarden 

worden gebruik.  Coachen op zelfregulerend leren, resultaatgericht en E-coachen. Onderstaand schema 

geeft inhoud aan deze begrippen.
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COACHEN

1. Zelfregulerend leren Begeleiden –  begeleiden van zelfstandig leren naar het nemen van regie op 

het leerproces; het ontwerp van het leerarrangement, het stellen van doelen en een planning, de 

uitvoering van leeractiviteiten en bij het reflecteren en vormgeven van de professionele identiteit.

• Variëren in sturing gezien de mate van zelfsturing van de student en het stimuleren van het 

 nemen van eigen verantwoordelijkheid

• In interactie met student – op een contract gebaseerde - samenwerking tot stand kunnen 

 brengen en onderhouden

•  Onderscheid maken tussen inhoud, procedure en betrekking

•  Werkvormen aandragen die uitnodigen tot leren en coachen op leren

•  Consolideren van leerresultaten

2. Resultaatgerichtheid - Op een resultaatgerichte manier kunnen aansluiten bij de leervraag van de 

studenten.

• Beoogde resultaten concretiseren en werkbaar maken voor de student

•  Realistisch beoordelen wat haalbaar is en uitnodigen resultaten zichtbaar te maken door 

 bewijsstukken te tonen

•  Stimuleren van zelfsturing als belangrijk kenmerk van dat resultaat

•  Resultaten monitoren, controle van en zicht op de voortgang houden (evt. bijsturen)

•  Coachingsvaardigheden als motiveren, spiegelen, bekrachtigen, stimuleren, corrigeren, 

 uitdagen en confronteren

3. E-begeleiding - Online en via een gestructureerd methodiek het leerproces van de student 

begeleiden en ondersteunen waarbij feedback en feedforward wezenlijke onderdeel zijn.

• Coachingsvaardigheden als motiveren, spiegelen, bekrachtigen, stimuleren, corrigeren, 

 uitdagen en confronteren

•  Onbevooroordeeld lezen en taalanalyse en -strategieën  toepassen

•  Online begeleiden door schriftelijk te coachen

•  Verbale coaching met gebruik van digitale hulpmiddelen
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Studiecoaching & kwaliteit
Goede studiecoaching is al met al van groot belang. Tegelijkertijd geldt dat juist de kwaliteit van 

coaching vaak moeilijk vast te stellen is: een evaluatie of vragenlijst geeft veelal te weinig inzicht in de 

(ervaren) kwaliteit. Het monitoren en borgen van coaching op het leerarrangement is een individueel 

proces tussen coach en student, waarvan het goed is met enige regelmaat de kwaliteit van coaching 

te bespreken en dit vast te leggen. Intervisie tussen studiecoaches kan een goed middel zijn voor 

professionalisering en kwaliteitsbewustzijn. 

Voor medewerkers die zich nog onvoldoende toegerust voelen om als studiecoach aan de slag te gaan 

biedt NHL Stenden overigens binnen de Professionaliseringsacademie een leertraject aan. Aan de hand 

van inhoud en focus van een persoonlijk leerarrangement en de persoonlijke leervoorkeur volgt de 

(aspirant-)studiecoach leeractiviteiten. In het programma is ruimte voor specialisatie zoals e-coaching, 

oplossingsgericht begeleiden, intervisietraining en diverse gespreks- en interventiemethodieken. Na 

afronding van het leerarrangement ontvangt de studiecoach een certificaat. 

Studiecoaching & DBE
De overeenkomst tussen het begeleiden bij DBE en Flexibel Onderwijs is boven alles gelegen in 

het coachen binnen de driehoek student, opleiding, werkveld. In het geval van DBE gebeurt dit 

veelal binnen ateliers en aan de hand van realtime opdrachten vanuit het werkveld, in het geval van 

Flexibel Onderwijs combineert de student veelal werk en studie en ligt het accent van de coaching 

op aansluiten bij persoonlijke leerdoelen in relatie tot de beroepspraktijk. In beide gevallen staat 

aansluiting bij de fasen, processen en leervragen van de student centraal. Daarbij zal binnen DBE 

veel aandacht uitgaan naar de persoonsvorming van de student, terwijl binnen Flexibel Onderwijs de 

focus op professionele ontwikkeling en studievaardigheden veelal meer aandacht krijgen. Binnen DBE 

zal verder vaker sprake zijn van een groepsgerichte coachaanpak, terwijl binnen Flexibel Onderwijs 

meer individueel gecoacht wordt. In alle gevallen staat overigens de verantwoordelijkheid voor zowel 

het eigen leerproces als het leerproces van een (coach-)groep centraal. Coaching op zelfregie en 

eigenaarschap is dan ook zowel binnen DBE als binnen Flexibel Onderwijs als randvoorwaardelijk te 

beschouwen.
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Collaborative Learning
Collaborative learning is het leren binnen kleinschalige leergemeenschappen, waarin studenten met 

anderen samen leren door beroepsgerichte producten, handelingen en ideeën te ontwerpen en te 

toetsen aan de praktijk en/of theorie. Daarbij kan collaborative learning zowel binnen de opleiding als in 

de praktijk zelf plaatsvinden. De praktijkcontext is in beide gevallen wel van groot belang, om te kunnen 

opleiden tot ondernemende en reflectieve professionals. Collaborative learning kent  verschillende 

vormen, afhankelijk van de context. Wij onderscheiden onder andere lerende netwerken,  community’s 

of learning (COL) en professionele leergemeenschappen die zich digitaal en/of face to face organiseren.

Collaborative learning in relatie tot de pijler co-creatie
Binnen het ontwerp van Flexibel Onderwijs gaan we uit van leren binnen kleinschalige 

leergemeenschappen, waarin studenten met anderen samen leren door beroepsgerichte producten, 

handelingen en ideeën te ontwerpen en te toetsen aan 

de praktijk en/of theorie. Volgens de definitie vindt 

collaborative learning altijd plaats binnen een samenwerking 

van studenten met docenten, en heeft het als doel op te 

leiden tot ondernemende en reflectieve professionals. In 

het verlengde daarvan ligt cooperative learning, waarbij 

studenten onderling samenwerken met eenzelfde doel. 

Beide vormen van samenwerkend leren kennen veel 

overeenkomsten, en zijn van waarde voor zowel student, 

docent als de praktijk. We zijn als programma Flexibel 

Onderwijs dan ook van mening dat deze twee vormen van 

samenwerkend leren complementair aan elkaar zijn. Voor het 

gemak zijn beide vormen van samenwerkend leren dan ook benoemd tot de component collaborative 

learning: het gaat immers te allen tijde om het opleiden van ondernemende en reflectieve professionals 

door het in co-creatie ontwerpen van een (innovatief) product.

Collaborative learning & Flexibel Onderwijs
Collaborative learning binnen Flexibel Onderwijs gaat uit van leren binnen al dan niet heterogene 

learning communities (kleinschalige leergemeenschappen), waarin studenten met anderen 

(medestudenten, collega’s, beroepsgroep, werkenden uit andere beroepen, docenten, onderzoekers 

etc.) samen leren door beroepsgerichte producten, handelingen en ideeën te ontwerpen en te 

toetsen aan de praktijk en/of theorie. Werken in learning communities is het middel om aan bepaalde 

leeruitkomsten op het gebied van samenwerken, samen ontwikkelen, interdisciplinair werken e.d. 

invulling te geven. Daarbij kunnen opleidingen en studenten zelf keuzes maken ten aanzien van vorm 

en verplichting van collaborative learning. Naast deze keuzes is ook nog een afweging te maken in 

digitaal en/of face to face organiseren van samenwerkend leren en de mate van interdisciplinair werken: 

studenten of medewerkers van de opleiding betrekken of juist de werkplek of elke andere denkbare 

mix. Centraal staat dat de deelnemer leert, in samenwerking met collega’s uit beroepssectoren, 

studenten uit dezelfde en andere opleidingen, onderzoekers en docenten of andere relevante 

(internationale) verbanden, hoe iets opgelost (of geproduceerd of verbeterd) kan worden.
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Stappenplan voor het vormgeven van collaborative learning
Collaborative learning, in welke vorm ook, is nooit vanzelfsprekend en vraagt altijd een zorgvuldige 

voorbereiding en begeleiding. Daarbij is de keuze voor vormgeving van learning community allereerst 

afhankelijk van het uiteindelijke doel. Zo worden leerwerkplaatsen in het verpleegkundig domein 

ingezet om aandacht te laten uitgaan naar de professionele identiteit van de individuele studenten. 

Monodisciplinair en procesgestuurd werken lijken daarmee een gegeven. Maar om echt in te kunnen 

gaan op persoonlijke ervaringen en dilemma’s van studenten binnen het beroep van verpleegkundige is 

ook een bepaalde mate van veiligheid nodig: een keuze voor een vaste groepssamenstelling met vaste 

begeleiding liggen daarmee voor de hand. 

Heel anders wordt de vormgeving als het doel van collaborative Learning is om een evenement te 

organiseren: dat is productgestuurd en vraagt om multidisciplinariteit (catering, financiën, events). Die 

mulitdisciplinariteit maakt ook wisselende samenstelling in begeleiding mogelijk en de Community kan 

zich prima digitaal organiseren. Zeker wanneer ook nog sprake is van een wisselende samenstelling 

omdat de organisatie zich uitstrekt over een langere periode

. 

De vormgeving van een learning community volgt dus in beginsel altijd het doel van die 

community. Zodra het doel duidelijk is vastgesteld is het goed om aandacht te laten uitgaan naar 

inrichtingsprincipes:

• Bij wie ligt het initiatief?

• Hoe is de samenstelling van een groep?

• Hoe wordt begeleiding vormgegeven?

• Enzovoort: zie ook de in de onderstaande figuur weergegeven keuzes ten aanzien van 

 collaborative learning.
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Collaborative learning & kwaliteit
De vraag of collaborative learning van voldoende kwaliteit is, is uiteraard afhankelijk van het doel dat 

collaborative learning beoogt te bereiken en de mate waarin dat doel bereikt wordt. In ieder geval 

geldt altijd dat de effecten van collaborative learning afhankelijk zijn van de kwaliteit van de interactie 

die plaatsvindt onder de groepsleden. Daarnaast kunnen vier algemene kenmerken voor een effectieve 

learning community onderscheiden worden:

• Werken in een kleine groep;

• Bevorderen van groepsgevoel; 

• Groepsvorming met een duidelijk doel;

• Inclusiviteit van alle deelnemers, waarbij de deelnemers elkaar zien als specialist en opleider.

Collaborative learning & DBE 
Samen leren is populair in onderwijs. Complexe maatschappelijke problemen vragen steeds meer 

om samenwerking tussen professionals uit verschillende disciplines en met uiteenlopende expertise. 

Professionals moeten in staat zijn met elkaar in dialoog te gaan en daarbij het perspectief van de ander 

in overweging te nemen. Ook de toenemende aandacht voor leertheorieën waarin het sociale karakter 

van het leren wordt benadrukt heeft ervoor gezorgd dat het idee van samen-leren, bijvoorbeeld in een 

community of learners, binnen het onderwijs onder de aandacht is gekomen. ‘Leren’ is allang geen 

zuiver individuele aangelegenheid, maar heeft een sociaal fundament: kennis ontwikkelt zich en krijgt 

betekenis in interactie met anderen. Binnen Flexibel Onderwijs en DBE is dat niet anders: in alle gevallen 

is leren met en van elkaar belangrijk. Binnen Flexibel Onderwijs uit dat zich in het leren op de werkplek, 

met coachgroepen en in Communities of Learning, binnen DBE met name in het leren in studiegroepen 

en binnen ateliers. 
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Werkplekleren
Werkplekleren is het in reële werksituaties en op basis van werkelijke vragen, issues en problemen uit 

de  beroepspraktijk werken aan de verwerving en toepassing van relevante kennis en vaardigheden 

om tot (voorstellen voor) aanpakken en oplossingen te komen en deze te toetsen aan de praktijk. Bij 

werkplekleren verbindt  de student vragen en behoeften die zich op de werkplek voordoen met de 

realisatie van leeruitkomsten die in het kader van de opleiding relevant zijn.

Werkplekleren in relatie tot de pijler gepersonaliseerd leren
Flexibel onderwijs draait om de student: zijn (werk)ervaring, kennis, ambitie en mogelijkheden bepalen 

welk leerroute een student volgt. De student doorloopt niet een vastgesteld onderwijsprogramma, 

maar stelt een eigen leerarrangement samen waarin hij zowel op de werkplek, bij NHL Stenden 

als ook online kan werken aan gevraagde kennis, vaardigheden en professionele beroepshouding. 

Werkplekleren maakt daarom een essentieel onderdeel uit van het flexibele onderwijsconcept.

Werkplekleren & Flexibel Onderwijs
Werkgevers kunnen studenten de gelegenheid geven om door leren op de werkplek (werkplekleren) 

werk en studie te integreren. Het is de bedoeling dat studenten tijdens hun werk bezig zijn met 

leeruitkomsten en werkplek-gerelateerde beroepsproducten. De werkgever faciliteert indien nodig 

begeleiding en draagt bij aan een positief leerklimaat waarbinnen fouten maken mag.

  

Het is, vanuit de eisen van een hbo-diploma, vaak wel nodig dat de student met diverse werkcontexten 

te maken krijgt. De opleiding en de student gaan daarom na of de werkplek voldoende leerpotentieel 

kan bieden. Wanneer dat het geval is worden over het werkplekleren afspraken gemaakt in een 

onderwijsovereenkomst, waarin ook de rol van de werkgever in het geheel geëxpliciteerd wordt. 

Het onderwijs is op deze manier een samenwerkingsverband tussen de opleiding, de student en het 

werkveld. Opleidingsdoelen worden binnen leerarrangementen verbonden met leerdoelen van de 

student en vraagstukken vanuit het werkveld /de werkgever. 

Concreet betekent dit dat:

De leeromgeving NHL Stenden …

• in samenwerking met de werkgever het werkplekleren faciliteert;

• in persoonlijke en inhoudelijke begeleiding bij het werkplekleren faciliteert, in samenwerking 

 met de werkplekbegeleider.

 

En dat de leeromgeving van de werkplek …

• in samenwerking met NHL Stenden het werkplekleren van de student faciliteert. 

• in persoonlijke en inhoudelijke begeleiding bij het werkplekleren voorziet, in samenwerking met 

 de docentbegeleider.
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Stappenplan voor het vormgeven van werkplekleren
Binnen het programma Flexibel Onderwijs zijn geen specifieke ontwerpcriteria en/of kwaliteitseisen 

opgesteld voor het vormgeven van werkplekleren. Tijdens  het bepalen van mogelijke leeractiviteiten 

op de werkplek kan daarom het Curriculair 

Spinnenwebmodel van Van den Akker (2005) 

behulpzaam zijn. 

Bij ieder element uit dit spinnenwebmodel 

kunnen vragen gesteld worden over hoe 

werkplekleren vormgegeven kan worden. 

CURRICULAIR ELEMENT MOGELIJKE VRAGEN

Visie Waartoe wordt werkend geleerd? Welke opvattingen liggen ten
grondslag aan het werkplekleren? Welke functies en principes
staan centraal?

Leerdoelen/-uitkomsten Tot welke brede en/of specifieke leerresultaten dient het
werkplekleren te leiden?

Leerinhoud Wat dient geleerd te worden? Welke concrete leerprocessen worden 
nagestreefd?

Leeractiviteiten Hoe leren studenten? Met behulp van welke (volgorde in)
leeractiviteiten bereikt de student de beoogde leerresultaten?

Docentrollen Welke rol vervult de docent/coach om het werkplekleren te 
bevorderen? En wat vraagt dat aan deskundigheid?

Bronnen en materialen Waarmee wordt geleerd? Welke hulpmiddelen en/of experts kunnen 
worden in gezet om het werkplekleren te ondersteunen?

Groeperingsvormen Met wie wordt geleerd binnen het werkplekleren?

Leeromgeving Waar wordt geleerd? Welke sociale en fysieke kenmerken heeft die
leerwerkomgeving? En welke begeleiding is op de werkplek
beschikbaar?

Tijd Wanneer vindt het werkplekleren plaats? Hoeveel gelegenheid is er
voor feedback, evaluatie en reflectie op de leerresultaten?

Toetsing Hoe wordt nagegaan tot welke resultaten het werkplekleren heeft
geleid?

VISIE
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Werkplekleren & kwaliteit
Om vast te stellen in hoeverre studenten binnen de eigen werkcontext aan leeruitkomsten kunnen 

werken is het nodig om het leerpotentieel van de werkplek in kaart te brengen. Daartoe kan een 

werkplekscan gebruikt worden, zoals die binnen veel opleidingen ook gehanteerd wordt voor stage- en 

afstudeeropdrachten. Om zicht te krijgen op het leerpotentieel van de werkplek dient daarbij in ieder 

geval naar de volgende aspecten gekeken te worden:

• Mate van taakautonomie 1

• Mate van variatie in werk

• Mate van complexiteit van werk

• Aard van de sociale omgeving

• Toegang tot informatiebronnen

• Werkdruk

Daarnaast is het voor de kwaliteit van werkplekleren essentieel dat tijdens het werkplekleren 

integratie van theorie en praktijk plaatsvindt, dat studenten handvatten krijgen om te reflecteren op 

de eigen voortgang of ontwikkeling én dat er voldoende begeleiding (op de werkplek en daarbuiten) 

beschikbaar is zodat de student voldoende feedback en -forward kan krijgen om stappen te maken in 

het eigen leerproces. 

Werkplekleren & DBE 
Ook binnen DBE speelt het leren met en in de praktijk een belangrijke rol. Waar dat binnen Flexibel 

Onderwijs vaak in de vorm van werkplekleren bij de eigen werkgever is, heeft dit binnen DBE vaak een 

iets andere vorm. Denk daarbij aan samenwerking met het werkveld in projecten en stages en specifiek 

ook binnen de DBE-ateliers. Hoewel de vorm en soms ook de plaats van het leren met en in de praktijk 

dus verschilt tussen DBE en FO, geldt in alle gevallen dat:

• de student werkt aan de verwerving en toepassing van relevante kennis en vaardigheden; 

• op basis van reële situaties en werkelijke vragen en problemen uit de beroepspraktijk;

• om tot (voorstellen voor) aanpakken/oplossingen te komen en deze te toetsen aan die praktijk. 

1 In hoeverre kan de student op de werkplek bepalen welke doelen en werkwijzen hij hanteert?
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Lexicon
Blended learning
Blended learning is geen welomschreven begrip. Er zijn internationaal verschillende definities in 

omloop, die elkaar soms zelfs tegenspreken. In de opvatting van Flexibel onderwijs is blended learning 

een mix van werkplekleren, online leren en contactonderwijs waaruit de student de voor hem passende 

ideale blend kan samenstellen. Dit in tegenstelling tot de reguliere opvatting waar de opleiding of 

docent een vaste blend samenstelt voor alle studenten.

Certificaat
Kenmerkend voor Flexibel Onderwijs dat studenten na het afronden van een module een certificaat 

ontvangen.

  

Co-creatie
Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen de opleiding, de student en het werkveld. 

Opleidingsdoelen worden binnen leerarrangementen verbonden met leerdoelen van de student 

en vraagstukken vanuit het werkveld/ de werkgever. Op deze wijze wordt in co-creatie een brede 

professionaliteit ontwikkeld die nodig is voor de toekomstige kennissamenleving.

Collaborative learning
Collaborative learning is het leren binnen kleinschalige leergemeenschappen, waarin studenten met 

anderen samen leren door beroepsgerichte producten, handelingen en ideeën te ontwerpen en te 

toetsen aan de praktijk en/of theorie. Daarbij kan collaborative learning zowel binnen de opleiding als in 

de praktijk zelf plaatsvinden. De praktijkcontext is in beide gevallen wel van groot belang, om te kunnen 

opleiden tot ondernemende en reflectieve professionals. collaborative learning kent  verschillende 

vormen, afhankelijk van de context. Wij onderscheiden onder andere lerende netwerken,  community’s 

of learning (COL) en professionele leergemeenschappen die zich digitaal en/of face to face organiseren.

Diploma
De student ontvangt een diploma na het behalen van alle modules en bijbehorende certificaten.

Eindkwalificaties
Eindkwalificaties zijn de competentie- en beroepsprofielen zoals deze door de opleiding en/of landelijk 

zijn vastgesteld. Het startpunt voor flexibel opleiden ligt bij het opstellen van eindkwalificaties en 

de doorvertaling van deze eindkwalificaties in leeruitkomsten. Het opstellen van eindkwalificaties 

en leeruitkomsten vindt in nauw overleg plaats met (landelijke) beroepsgroepen en het (regionale) 

werkveld.

Flexibel
De route is  individueel en past bij de uitgangssituatie van de student. Zijn/haar voorkennis, 

werkervaring en leefsituatie bepaalt mede de leerroute. Waar niet aan getornd wordt, is het eindniveau, 

dat blijft gelijk aan het eindniveau van de opleiding. De weg ernaar toe is flexibel en wordt afgestemd 

op de kennis, ervaring en ambitie van de student.
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Formeel leren
Leren binnen een systematische en gestructureerde omgeving of context, die expliciet ontworpen is 

met als doel het behalen van erkende diploma’s of certificaten. Formeel leren kan zowel in een fysieke- 

als in een digitale omgeving.

Gepersonaliseerd leren
De opleiding biedt mogelijkheden aan de student om zijn studie af te stemmen met zijn persoonlijke 

situatie (zowel privé als werk) en reeds aanwezige kennis en ervaring. Dat wil zeggen dat de student 

een optimale blend kan samenstellen uit het online-, face to face onderwijs, werkplekleren en 

collaborative learning van de opleiding om zo tegemoet te komen aan zijn leerbehoefte(s) en ambitie(s). 

Daarbij kan de student zelf zijn tijdsinvestering en studietempo bepalen.

  

Informeel leren
Kan gedefinieerd worden als onbedoeld leren, dat in feite een ‘bijproduct’ van andere activiteiten. 

Leerervaringen kunnen interacties inhouden met anderen die niet een specifieke rol hebben als docent, 

of door zelfonderwijs.

Intakegesprek
Na de inschrijving vindt een ‘op- maat -gesprek’ plaats tussen de student en zijn studiecoach, waarin 

gekeken wordt naar eerdere kennis, vaardigheden en ervaring, de mogelijkheden van leren op de 

werkplek en de wensen van de student.  Op basis daarvan wordt er een persoonlijk leerarrangement 

opgesteld.

Leerarrangement
In het leerarrangement wordt afgesproken op welke wijze de student gaat werken aan de 

leeruitkomsten. Dit wordt vastgelegd in een onderwijsovereenkomst (leerarrangement is bijlage van de 

onderwijsovereenkomst).

Het betreft hier afspraken rond leeractiviteiten, begeleiding en toetsing,. Deze leerarrangementen 

kunnen steeds bijgesteld of aangevuld worden.

 

Leerroute
De weg die de student in het Flexibel onderwijs aflegt om de opleiding af te ronden en de mogelijke 

scenario’s om dit  te bereiken, rond modules, leeruitkomsten, leerarrangementen.

Leeruitkomst
Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan 

worden in welke mate, tot op welk niveau en volgens welke standaard een bepaalde competentie is 

ontwikkeld en beschrijft een zichtbaar effect in functioneren, gerelateerd aan een leerervaring.

De leeruitkomst bevat een aantal onderdelen:

• beroeps handelen: welke handelingen een student moet uitvoeren;

• beroepsproduct(en): bewijzen waarin het beroepshandelen zichtbaar wordt;

• beoordelingscriteria: de eisen waaraan het handelen en de bewijzen moeten voldoen. 
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Voor de formulering van leeruitkomsten hanteert de hogeschool de Tuning systematiek. Tuning is een 

internationaal project waarbinnen afspraken zijn vastgelegd voor het formuleren van leeruitkomsten 

voor instellingen van hoger onderwijs.

Leerwegonafhankelijk toetsen
Leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) is het toetsen van leeruitkomsten en de eindkwalificaties zonder 

de weg ernaar toe vast te leggen. Het kan daarbij per toets verschillen of en wat er is vastgelegd voor 

studenten. Vrijheid betekent niet vrijblijvendheid: Welke keuzes de student ook maakt, aan de inhoud en 

het beheersingsniveau kan niet worden getornd. Ofwel  “Fixed Goals, Flexible Means”. 

Module
Is een eenheid van samenhangende leeruitkomsten te waarde van 15 credits  of 30 credits.

 

Modulebeheerder
Van een module beheerder is sprake wanneer er meerdere modulebegeleiders bij een module zijn. 

De modulebeheerder zorgt ervoor dat duidelijk is wie wat doet binnen een module en dat ook bij de 

student bekend is met welke vragen hij bij wie terecht kan en bij wie materialen ingeleverd moeten 

worden.  Als het gaat om een module met meerdere leeruitkomsten, zal voor de student duidelijk 

gemaakt moeten worden waar de expertise is op te halen bij de meest ter zake kundige docenten.

Modulekaart
Geeft het totaal overzicht  van de module aan. Het betreft de narratief, de leeruitkomst(en) met 

bijbehorende indicatoren, toetsing en beoordelingsrubric/-criteria.

Non-formeel leren
Is georganiseerd leren, doelgericht maar misschien minder gestructureerd en systematisch in 

vergelijking met formeel leren. Non-formeel leren is niet gericht op het behalen van een erkend 

diploma of certificaat. De omgeving is niet per se ontworpen als leeromgeving. Denk bijvoorbeeld aan 

projecten, workshops, lessen in een wijkcentrum of aan werkplekleren. Het leren op de werkplek is 

doelgericht maar het leren is vaak minder systematisch en minder gepland. Leren op de werkplek hoeft 

niet plaats te vinden in de vorm van een cursus (wat een geijkte vorm is voor non-formeel leren) maar 

eerder geïntegreerd in het werk.

Onderwijs- en arbeidsovereenkomst
Document waar afspraken tussen werkgever, student en onderwijsinstelling worden vastgelegd op basis 

van het afgesproken leerarrangement voor een duale opleiding. De onderwijs- en arbeidsovereenkomst 

is een trilaterale overeenkomst.

Onderwijsovereenkomst
Document waar afspraken tussen werkgever, student en onderwijsinstelling worden vastgelegd op basis 

van het afgesproken leerarrangement. De onderwijsovereenkomst kent twee verschijningsvormen, te 

weten: een bilaterale en een trilaterale onderwijsovereenkomst.
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Oriëntatiefase /Informatiefase
De oriëntatiefase vindt plaats voorafgaand aan de inschrijving.  Een potentiële student is geïnteresseerd 

en wil weten wat de mogelijkheden voor hem of haar persoonlijk zijn. De student kan zich in deze fase 

op meerdere manieren laten informeren, via een gesprek met het studievoorlichtingscentrum of een 

oriëntatiegesprek met een docent van de opleiding. Tijdens het oriëntatie gesprek wordt een globaal 

beeld gegeven van het diplomatraject van de student.

P-module
Module behorende bij de propedeusefase. Bij een propedeuse van 60 EC zijn er twee (twee modules 

van 30 EC, NHL) of vier P-modules (vier modules van 15 EC, Stenden)

Praktijkcoach
De praktijkcoach is uw begeleider op uw werkplek. Hij/zij kan u ondersteuning geven bij het 

verzamelen van gegevens ten behoeve van de uitvoering en ontwikkeling van uw leeruitkomsten/

beroepsproducten.

 

Studiecoach
De studiecoach begeleidt de student bij het maken van keuzes ten aanzien van zijn leerarrangement en 

leerroute en geeft advies over de volgorde en over de inhoud van de modules. De studiecoach is de 

verbindende schakel tussen opleiding, leren van de student en eventueel de werkplek. De studiecoach 

richt zich op het bevorderen van het zelfregulerend leervermogen van de student. Van zelfstandig leren 

naar het nemen van regie op het leerproces; het ontwerp van het leerarrangement, het stellen van 

doelen en een planning, de uitvoering van leeractiviteiten en bij het reflecteren en vormgeven van de 

professionele identiteit.

Valideren
Het gaat hierbij om valideren van resultaten van leren binnen en buiten de opleiding, het beoordelen en 

erkennen van de kennis en kunde die een student heeft opgedaan door (werk)ervaring (informeel leren) 

en door deelname aan cursussen en trainingen e.d. (non-formeel leren).  We onderscheiden binnen onze 

hogeschool drie manieren van validering:

1. Standaardvalidering op basis van één of meer door de opleiding omschreven behaalde 

 getuigschriften

2. Maatwerkvalidering van eerder formeel, maar ook van informeel en non-formeel leren. 

3. Validering van eerder informeel en non-formeel leren meenemen binnen de toetsing van de 

 diverse modules (dus niet bij aanvang van de studie), afhankelijk van wat elke student aldaar 

 inbrengt. 

Werkplekleren
Werkplekleren is het in reële werksituaties en op basis van werkelijke vragen, issues en problemen uit 

de  beroepspraktijk werken aan de verwerving en toepassing van relevante kennis en vaardigheden 

om tot (voorstellen voor) aanpakken en oplossingen te komen en deze te toetsen aan de praktijk. Bij 

werkplekleren verbindt  de student vragen en behoeften die zich op de werkplek voordoen met de 

realisatie van leeruitkomsten die in het kader van de opleiding relevant zijn.
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