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INLEIDING  
 
 
Flexibel deeltijdonderwijs past bij de strategische lijn “Passie voor de ontwikkeling van studenten 
tot professionals” van Zuyd Hogeschool.  
  
In het voorjaar van 2016 kreeg Zuyd van OC&W te horen dat het actieplan voor flexibel 
deeltijdonderwijs was gehonoreerd met een derde plaats (uit ruim 30 ingediende plannen) en de 
maximale subsidie van twee miljoen. Dit was een mooie duw in de rug om werk te maken van flexibel 
onderwijs voor professionals. Immers steeds vaker bereikte Zuyd signalen van werkgevers dat er 
grote behoefte bestond aan flexibel deeltijdonderwijs. De provincie Limburg heeft er in haar naar de 
minister gestuurde kennis-agenda ook een aparte passage aan gewijd. Nu, begin 2019, blijkt dat alle 
verwachtingen overtroffen worden: ruim 800 studenten staan ingeschreven bij de flexibele 
deeltijdopleidingen.  
 
Vanaf de start is gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak. Vanuit een gemeenschappelijk 
kader hebben alle opleidingen in gezamenlijkheid gewerkt aan de ontwikkeling van het flexibel 
deeltijdonderwijs. De didactische uitgangspunten (werken met leeruitkomsten, 
leerwegonafhankelijk toetsen, valideren, enz.) stelden ons voor een flinke uitdaging. Het betrof 
hier immers een concept waar nog nauwelijks ervaring mee was opgedaan in het hbo. 
Interdisciplinaire werkgroepen kregen de opdracht om kaders en praktische handvatten te 
ontwikkelen die een vertaling zijn van de didactische uitgangspunten. Waar mogelijk werd/wordt 
samengewerkt met andere instellingen. Sinds het voorjaar van 2016 zijn de handvatten voor de 
ontwikkeling van de nieuwe deeltijdopleidingen in een kaderdocument gepubliceerd. Dit 
kaderdocument en andere relevante documenten zijn op Zuydnet gepubliceerd en daarmee voor 
alle collega’s beschikbaar. 
 
Namens alle betrokkenen 
Linda Hendriks, programmadirecteur flexibel deeltijdonderwijs  
Ed Bosschaart 
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HOOFDSTUK 1. EEN GEMEENSCHAPPELIJK ONDERWIJSMODEL 
 
 
Inleiding 
 
De strategische koers en de onderwijsvisie van Zuyd bevatten een aantal uitgangspunten die 
belangrijk zijn voor de vormgeving van het onderwijs:  

 Het verbinden van onderwijs en onderzoek. Relevant, state-of-the-art praktijkgericht 
onderzoek vormt de kennisbasis voor het onderwijs;  

 Leren vindt plaats in communities (leerteams) en in een praktijkgerichte leeromgeving; 
het ontwikkelen van onderwijs geschiedt zoveel mogelijk in co-creatie met de 
beroepspraktijk;  

 De student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelings- en leerproces. Een 
student wordt opgeleid tot startende en vakbekwame reflectieve professional, die zijn 
eigen kwaliteiten kent, nieuwe kennis kan ontwikkelen en toepassen;  

 Aanbieden van gepersonaliseerd leren (eigen tempo, niveau en route);  

 Aandacht voor competenties die onmisbaar zijn voor een professional die op de 
toekomst is voorbereid (leren leren, ICT-vaardigheden, onderzoekende houding, etc.);  

 De Zuyd-didactiek sluit aan bij startende én ervaren professionals. Er is gekozen voor een 
combinatie van klassikaal onderwijs, online onderwijs en leren op de werkplek. Actief 
bezig zijn met de leerstof staat voorop.  

 
Bovenstaande uitgangspunten zijn te vertalen naar een aantal ontwerpcriteria voor het flexibele 
onderwijs. Deze geven richting aan de (inhoudelijke) onderbouwing van het onderwijs en passen 
binnen de gestelde kaders voor accreditatie.  
Docenten(teams) zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. We hechten 
daarnaast aan onafhankelijke en externe kwaliteitserkenning.  
De erkenning voor het degree-onderwijs is in handen van de NVAO.  
  

1.1 Voorwaarden pilots  
 
OC&W stelt een aantal voorwaarden aan de pilots. Gesubsidieerd zijn de volgende activiteiten 
die ontwikkeling betreffen van:  

a. Eenheden van leeruitkomsten (van maximaal 30 European Credits (EC’s)/studiepunten per 
eenheid);  

b. Werkwijzen voor het vaststellen van flexibele, vraaggerichte opleidingstrajecten;  

c. Het vaststellen van onderwijsovereenkomsten;  

d. Methoden en instrumenten voor leerwegonafhankelijke beoordeling;  

e. Procedures, methoden en instrumenten voor validering;  

f. Werkwijzen, methoden en instrumenten voor werkend leren;  

g. Onlineonderwijs alsmede de versterking daarvan; en  

h. Deskundigheidsbevordering.  

  
1.2 Vormen van flexibiliteit  

 
Flexibilisering heeft tot doel het onderwijs meer aantrekkelijk te maken voor de vakbekwame 
professional. Hieronder zijn een aantal vormen van flexibiliteit beschreven die in de pilots en 
experimenten centraal staan.  
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1. Startmoment van een opleiding  

Daar waar mogelijk biedt de opleiding studenten meer dan 1 startmoment per jaar.  
2. De doorlooptijd van een opleiding  

De nominale duur van een bacheloropleiding is 4 jaar. Voor studenten die werkervaring 
inbrengen eventueel aangevuld met kennis op basis van eerdere scholing kan de doorlooptijd 
korter zijn. Het onderwijsprogramma is zo vormgegeven dat het mogelijk is om per 
blokperiode het programma te verzwaren of verlichten. 

3. Plaats- en tijdonafhankelijk  

De digitale leeromgeving geeft een student vanaf iedere plaats toegang tot informatie over 
zijn opleiding. 

4. Vorm  

Het onderwijs is blended vormgegeven waardoor een combinatie van klassikaal onderwijs, online 
leren en leren op de werkplek mogelijk wordt.  
Het curriculum geeft de student de mogelijkheid om op basis van ervaring en behoefte te kiezen 

voor klassikaal onderwijs, online leren en/of een optimale inzet van zijn/haar relevante 

praktijkomgeving om leeruitkomsten aan te tonen.  

5. Toetsing  

Leeruitkomsten worden leerwegonafhankelijk getoetst.  
 

1.3 Ontwerpcriteria flexibel onderwijs voor professionals  
 

Hierboven zijn een aantal criteria benoemd waaraan het deeltijdonderwijs moet voldoen. 
Concreter beschreven levert dit de volgende ontwerpcriteria op voor het gemeenschappelijk 
onderwijsmodel van de pilots:  
  
1. (Multidisciplinaire) vraagstukken uit de beroepspraktijk zijn de basis voor het onderwijs.  

2. De werkplek van de professional is onderdeel van de leeromgeving.  

3. Het onderwijs stimuleert het onderzoekend vermogen van studenten.  

4. Het onderwijs start met een intake- en matchingsprocedure.  

5. Het onderwijs bestaat zoveel mogelijk uit zelfstandig te volgen eenheden (modulaire 
opbouw).  

6. De toetsing is leerwegonafhankelijk, er is beperkte leerwegafhankelijke toetsing van 
leeruitkomsten mogelijk. 

7. Het curriculum is niet-volgtijdelijk waar het kan en volgtijdelijk waar het moet.  

8. Het onderwijs is vormgegeven vanuit de didactische uitgangspunten van blended learning.  

9. Het leren in communities is onderdeel van het leerproces.  

10. Een coach begeleidt de student in zijn leerproces.  

11. Onafhankelijke, externe erkenning is uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid.  

 
1.4 Onderwijsformules  
 
Vanuit het perspectief van Leven Lang Leren kan onderscheid gemaakt worden naar: 

1. De volwassene die zich om- c.q. bijschoolt met medewerking en facilitering vanuit de werkgever. 

De werkgever is hierbij tevens belanghebbende, mogelijk ook vanuit organisatiebelang 

(bijvoorbeeld in tekortsectoren). 

2. De volwassene die zich op eigen initiatief op-/omschoolt, zonder medewerking van een 

werkgever. 
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Bovenstaande betekent dat de volwassenen zich onderscheiden naar de volgende aspecten: 

 Relevante vooropleiding en werkervaring; 

 Relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het kader van de opleiding 

(werkplekleren); 

 Facilitering vanuit de werkgever, in tijd, geld of andere facilitering zoals begeleiding op de 

werkplek. 

 

Op basis van het bovenstaande zijn drie doelgroepen te definiëren: 

1. Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of werkervaring; 

2. Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan worden (maar 

zonder werkplek die tijdens de opleiding benut kan worden); 

3. Studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het kader van 

de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 
 
N.B. In het vervolg van deze notitie zal met regelmaat de bovenstaande indeling gebruikt worden 
(bijv. bij het toetsen en beoordelen) 
 
Voor deze drie doelgroepen groepen zijn twee onderwijsformules uitgewerkt. 

 Onderwijsformule 1: Werken & Leren (groep 3 en 2) 

 Onderwijsformule 2: Avond-bachelor (groep 1 en 2). 

 
Onderwijsformule 1: Werken & Leren  
 
In deze formule wordt werken en leren gecombineerd en vindt er een nauwe wisselwerking plaats 
tussen het leren op de werkplek en de toepassing van het geleerde in de eigen werkomgeving. De 
student wordt in zijn leer- en ontwikkelproces begeleid door school en werkgever. Het succesvol 
doorlopen van de opleiding is een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid van student, 
werkgever en school. 
 

Werken & Leren 

Doelgroep Volwassene die zich om- c.q. bijschoolt met medewerking van de 
werkgever (doelgroep 3 en 2 (als de student een geschikte werkplek 
heeft) 

Werkplek verplicht  Ja 

Praktijkervaring De eigen werkplek of organisatie is de belangrijkste plek waar 
praktijkervaring opgedaan wordt/is. 

Gewenste 
flexibiliteit 

Student verwacht dat het onderwijsprogramma rekening houdt met de 
kennis en ervaring die hij/zij heeft. 

Doorlooptijd Verwachting van student is verkort traject op basis van ervaring. 
Werkgever heeft belang bij een kort opleidingstraject zodat de 
werknemer snel het gewenste niveau bereikt en verletkosten minimaal 
zijn. 
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Onderwijsformule 2: Avond-bachelor 
 
Deze formule is voor studenten die een opleiding willen volgen die niet gelieerd is aan hun huidige 
werksetting of waaraan de werkgever geen medewerking verleent. Deze studenten hebben derhalve 
overdag verplichtingen die niet aan de opleiding gerelateerd kunnen worden, waardoor de studie als 
separaat traject gevolgd wordt.  
 
 

Avond-bachelor 

Doelgroep Primair: Volwassene die zich op-/omschoolt zonder medewerking van de 
werkgever (doelgroep 1 en mogelijk 2). 
Secundair: Jongere die baan heeft om in levensonderhoud te voorzien en 
studie te betalen. 

Werkplek verplicht  Nee 

Praktijkervaring Praktijkervaring wordt opgedaan middels stage. 
Indien de student relevante praktijkervaring heeft, kan dit leiden tot 
verkorting van de opleiding.  

Gewenste 
flexibiliteit 

De gewenste flexibiliteit heeft met name betrekking op de mogelijkheid 
om op onderdelen eigen keuzes te maken. Meebewegen met de 
werk/privé-situatie speelt daarin een belangrijke rol. 

Doorlooptijd Het programma is gericht op vier jaar. Verkorten is mogelijk, maar 
langstuderen is aannemelijk i.v.m. een andere werk-privé-studiebalans. 

 
In Bijlage 2 wordt het curriculumontwerp voor de drie verschillende groepen studenten beschreven. 
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HOOFDSTUK 2. DE HANDVATTEN  

  

Het onderwijsmodel is uitgewerkt in een aantal praktische handvatten die als richtsnoer dienen 
bij het ontwikkelen van onderwijs. Zoals eerder aangegeven vormen de handvatten samen een 
ontwikkeldocument dat op basis van voortschrijdend inzicht voortdurend zal worden aangepast. 
In de volgende paragrafen worden de volgende handvatten beschreven.  
  

• Leeruitkomsten: 

o Begrippen en verbanden  

o Samenhang leeruitkomsten en curriculum 

• Beoordelen, toetsen en valideren  

o Visie en uitgangspunten 

o Toetsprogramma en toetsvormen 

o Assessoren 

o Examenprogramma 

• Flexibel deeltijdonderwijs:  

o Intake, matching en coaching  

o Scenario’s voor curriculumontwerp 

o Blended learning 

o Onderwijsorganisatie. 

  

2.1 Leeruitkomsten  
  

2.1.1 Begrippen en verbanden  
Inleiding  

De opleidingen die betrokken zijn bij de pilot experiment leeruitkomsten hebben hun 
eindkwalificaties gebaseerd op de landelijk vastgestelde en gevalideerde opleidingsprofielen. Hoe 
zij dat doen, verschilt per opleiding. Sommige opleidingen leggen de landelijke eindkwalificaties 
onverkort ten grondslag aan hun onderwijs, andere opleidingen hebben ze geconcretiseerd in 
competenties. De eindkwalificaties van de verschillende opleidingen zijn besproken met en 
gevalideerd door hun werkveldadviesraden.  
 
Alle opleiding die deelnemen aan de pilot formuleren hun eindkwalificaties als leeruitkomsten die 
aantoonbaar zijn gerelateerd aan de eindkwalificaties van de opleiding.  
 

2.1.2 Definitie 
Een leeruitkomst is een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, waarvan de 
omvang varieert tussen de 15 en 30 EC. De beschrijving van leeruitkomsten omvat een heldere 
beschrijving van de wijze waarop getoetst wordt. Leeruitkomsten beschrijven daarmee wat een 
student geacht wordt te weten, te begrijpen en te kunnen toepassen na afronding van een 
leerperiode (NVAO).  
  
De leeruitkomst bestaat uit onderdelen:  

 Beroepshandelen: welke handelingen een student moet uitvoeren;  

 Bewijzen: de beroepsproducten waarin het beroepshandelen zichtbaar wordt;  

 Beoordelingscriteria: de eisen waaraan het handelen en de bewijzen moeten voldoen.  
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Deze beschrijving maakt het mogelijk om leerwegonafhankelijk toetsen (LOT) op niveau van de 
leeruitkomst te definiëren; ook maakt het valideren van reeds elders verworven kennis 
mogelijk (de bewijzen).  

  

Leeruitkomsten moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen (NVAO 2015) die een dwingend 
karakter hebben:  

 Leerwegonafhankelijk: ze maken variatie in leeractiviteiten van (groepen) studenten 

mogelijk.  

 Representatief voor de eindkwalificaties van de opleiding.  

 Herkenbaar voor het werkveld.  

 Specifiek en meetbaar: bieden een eenduidig beoordelingskader bij leerwegonafhankelijke 

toetsing.  

 Transparant: de relatie tussen eindkwalificaties, eenheden van leeruitkomsten, 

leeractiviteiten en toetsing is duidelijk.  

 Samenhangend: vormen een samenhangende eenheid en zijn te onderscheiden van andere 

eenheden van leeruitkomsten.  

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

gehanteerd kunnen worden.  

 

2.1.3 Kaders 

 Leeruitkomst varieert tussen de 15 - 30 EC; 

 Leeruitkomsten overlappen elkaar niet.  

 Leeruitkomsten kunnen door student aangetoond worden door:  

a) Het volgen van modulair onderwijs in het kader van een leeruitkomst en 

leerwegafhankelijke toetsing van de betreffende leeruitkomst;  

b) Het volgen van modulair onderwijs in combinatie met praktijkleren met 
leerwegonafhankelijke toetsing van leeruitkomsten; 

c) Het in een portfolio-assessment aantonen van de leeruitkomst(en) op basis van elders 

verworven kennis en kunde, werkervaring gebaseerd op bewijzen voor 
beroepshandelingen; 

d) Een combinatie van a, b en/of c. 

 Toetsing moet altijd op leeruitkomstniveau worden gerealiseerd.  

 Het bachelorexamenprogramma omvat 240 EC en bestaat uit een propedeutisch 

examenprogramma (60 EC) en een postpropedeutisch examenprogramma (180 EC) en 
bestaat naast het afstudeerprogramma en de vrije profileringsruimte uit maximaal 13 te 

behalen leeruitkomsten.  

o Propedeutisch examenprogramma  

 60 EC behaald door het aantonen van leeruitkomsten  

 de onderdelen Afstudeerprogramma (minimaal 30 EC) en de vrije 

keuzeruimte(minimaal 15 EC) behoren niet tot dit examenprogramma. 

o Postpropedeutisch programma van 180 EC verdeeld naar 

 135 EC (eenheden van) leeruitkomsten 
 15 EC vrije keuzeruimte 

 30 EC afstudeerprogramma.  
 



 
 

Het Gemeenschappelijk Model voor Flexibel Deeltijd Onderwijs  
10 

2.1.4 Samenhang tussen leeruitkomsten en curriculum 
Het verband tussen opleidingsprofiel, leeruitkomsten, beroepshandelingen en toetsing blijkt uit 
volgend schema:  

 
Figuur 1: Schematisch verband 

 
In het opleidingsprofiel worden eindkwalificaties, kerncompetenties, rollen of andere 
samenhangende competentie-clusters beschreven. Het opleidingsprofiel van de opleidingen is 
gebruikt als basis voor de beschrijving van de leeruitkomsten die in samenhang het eindniveau 
van de opleiding aantonen. De leeruitkomsten kunnen een horizontale of verticale 
programmering hebben. Bij een horizontale programmering wordt per leeruitkomst het 
eindniveau aangetoond;, bij een verticale programmering wordt het eindniveau aangetoond door 
twee leeruitkomsten op twee niveaus die samen het vereiste eindniveau aantonen.  
 
Ieder bachelorexamenprogramma omvat naast de leeruitkomsten minimaal 15 EC die gelabeld 
zijn als vrije keuzeruimte om te profileren, verbreden of verdiepen en een afstudeerprogramma 
van tenminste 30 EC. 
In het afstuderen wordt integraal en onderzoekend een aantal leeruitkomsten op eindniveau 
aangetoond. De eisen aan het afstudeerprogramma in de deeltijdopleiding zijn gelijk aan de eisen 
die in de voltijdvariant gesteld worden. 
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Schematisch kan de vertaling naar leeruitkomsten voor het curriculum er dan als volgt uitzien, 
waarbij wit aangeeft wat iemand nog moet doen en blauw elders verworven competenties 
betreft.  

  
Figuur 2: Vertaling naar leeruitkomsten 

 
In het kader van de borging eindniveau monitoren de examencommissies van de desbetreffende 
opleiding of de relatie en samenhang van de leeruitkomsten op voldoende wijze de vereiste 
eindkwalificaties van de betreffende opleiding aantonen.  
Door de keuze om het afstuderen in deeltijd en voltijd op dezelfde manier met gelijke eisen en 
voorwaarden vorm te geven is de borging van het eindniveau onderdeel van de borgingsagenda van 
de opleiding en zijn de kaders voor de betreffende examencommissies duidelijk. 
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2.2 Beoordelen, toetsen en valideren  
  

Inleiding  

Een van de belangrijke elementen in het onderwijsconcept, is het feit dat leeruitkomsten 
leerwegonafhankelijk getoetst kunnen worden. Bij het aantonen van leeruitkomsten kan 
daardoor gebruik worden gemaakt van eerder of elders verworven competenties.  
 

Leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Binnen 
het gemeenschappelijk model is gekozen voor het portfolio-assessment als toetsvorm voor de 
leerwegonafhankelijke toetsing.  
 
Visie op toetsen en beoordelen  

De visie op toetsen en beoordelen wordt gekenmerkt door het gegeven dat de student wordt 
aangezet om continu betrokken te zijn bij het leerproces. Er is gekozen om het curriculum zo 
vorm te geven dat het mogelijk is om leeruitkomsten leerwegonafhankelijk aan te tonen.  
De student ontwikkelt zich tot kenniswerker, onderzoekende professional en iemand die 
verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leren. Als onderzoekende professional dient de 
student professioneel gedrag en handelen te tonen, waarin de normen en waarden en de juiste 
inzet van de kennisbasis van de professie zichtbaar zijn. Voortdurende nieuwsgierigheid naar 
kennis en motivatie om kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. De student is in staat om 
zichzelf te sturen en te blijven ontwikkelen, ook na het opleidingstraject.  
  

De professionele student leert in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 
eigen leren, in termen van goed plannen, uitvoeren en evalueren van beroepstaken en het op 
zoek gaan naar feedback. Autonomie, competentie en doelgerichtheid zijn belangrijke 
voorwaarden voor het behoud van motivatie.  
 
Gedurende het leerproces worden in het e-portfolio bewijzen voor het aantonen van de 
leeruitkomsten verzameld. Deze worden aangevuld met peer-, expert- en self-assessments en 
reflectie. Tijdens het portfolio-assessment wordt getoetst of de student voldoet aan de eisen. 
 

2.2.1 Uitgangspunten toetsing en beoordeling  
Voortvloeiend uit de visie op toetsing zijn een aantal kaders geformuleerd. 
Leeruitkomsten worden getoetst in een portfolio-assessment op basis van vooraf geformuleerde 
criteria. 
 

 Competentiegerichte toetsing, waarbij per leeruitkomst het (eind)niveau en de wijze van 

beoordelen wordt vastgesteld, geeft inzicht in het competentieniveau en sluit aan bij de 

gevraagde leervorm; 

 Toetsing leeruitkomsten vindt plaats middels portfolio-assessments op basis van aangeleverde 

bewijslast in het portfolio en een criteriumgericht interview; 

 Formatieve evaluatie wordt gericht toegepast en richt zich op de volgende functies: geven van 

feedback, feed-up en -forward, sturen van ontwikkeling en kwalificeren;  

 Toetsing in authentieke context is richtinggevend; 

  Het toetsprogramma is transparant verwoord in de OER. 

 Er worden geen vrijstellingen verleend, validering van eerder of elders verworden competenties 

wordt gedaan door het aantonen van de leeruitkomsten.  

 Leeruitkomsten worden door aangewezen assessoren beoordeeld. 
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Vanuit deze kaders wordt het proces van valideren van (eerder/elders) verworven competenties en 

het toetsen van leeruitkomsten verder uitgewerkt. 

Het proces valideren (eerder/elders) verworden competenties en leerwegonafhankelijke toetsing van 

leeruitkomsten is in onderstaand schema beschreven. 

 

 
  

Figuur 3. Het proces van valideren en leerwegonafhankelijke toetsing van leeruitkomsten.  

 

2.2.2 Toetsprogramma en toetsvormen  
Leeruitkomsten worden getoetst in een portfolio assessment op basis van een portfolio dat per 
leeruitkomst gevuld wordt. Bewijsstukken in portfolio’s kunnen per leeruitkomst en per student 
verschillend zijn.  

Als hulpmiddel voor student, beoordelaar, praktijkbegeleider en coach is er voor elke leeruitkomst 
een rubric, in een beschrijvende beoordelingsschaal die schematisch laat zien welke criteria van 
belang zijn om een leeruitkomst aan te tonen en op welk niveau deze beheerst dienen te worden, 
ontwikkeld. 

De toetsing van de leeruitkomsten verloopt in drie stappen: 
1. Self-assessment: De student beoordeelt zichzelf op de leeruitkomst(en) die de student wil laten 

toetsen. Hierbij maakt de student gebruik van de rubric (beoordelingsschaal) van de betreffende 

leeruitkomst. Hierbij wordt een formulier voor self-assessment gehanteerd.  

Activiteit Actoren

Inschrijving en aanmelding

Intakegesprek

Student

Student, opleidingscoach, 
eventueel werkgever

In
ta

ke

Onderwijsovereenkomst

Samenstellen portfolio per 
leeruitkomst

Student, opleidingscoach

Beoordelen portfolio
Examinator, (extern) 

assessor

Portfolio-gesprek
Examinator, (extern) 

assessor, student

Toekennen EC voor leeruitkomst Examinator

V
al

id
er

in
g 

en
 L

O
T

240 EC: diplomering
Examencommissie, 

directeurD
ip

l.
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2. Peer-assessment: Een peer beoordeelt de student met behulp van de rubric. Hierbij wordt een 
feedbackformulier voor het peer-assessment gehanteerd. 

3. Portfolio-Assessment: Twee aangewezen assessoren toetsen, na beoordeling van de 

bewijsstukken in een criteriumgericht interview of de student voldoet aan de 
beoordelingscriteria en het beschreven (eind)niveau van de leeruitkomst.  

 

De bewijslast in het e-portfolio moet voldoen aan de volgende criteria: 

- Gekoppeld zijn aan de leeruitkomsten geldend voor de betreffende opleiding; 

- Er is kritische reflectie op de leeruitkomst op het niveau van bekwaamheid door de praktijk; 

- De bewijsstukken zijn voorzien van een getekend STARRT-formulier; 

- Er is feedback op de bewijsstukken door peers en/of experts; 

- De bewijsstukken voldoen aan de criteria ten aanzien van frequentie, zelfstandigheid bij de 

uitvoering en complexiteit; 

- Als onderdeel van het beoordelingsproces wordt tijdens het criteriumgericht interview getoetst 

of de bewijsstukken voldoen aan de AARID of VRAAK-criteria; hierbij is speciale aandacht voor de 

authenticiteit van de bewijsstukken. In bijlage 6 is een uitleg van de criteria opgenomen; 

- De bewijzen zijn actueel en niet ouder dan 3 jaar. Indien er oudere bewijzen zijn, moet de 

student in een reflectie een transfer naar de huidige beroepspraktijk toevoegen; 

- De bewijsstukken zijn verzameld zijn over een tijdsperiode (geen verzameling van stukken gericht 

op één en hetzelfde moment); 

- Daar waar in een leeruitkomst sprake is van het herhaald uitvoeren van een beroepshandeling 

moet dit in het portfolio aangetoond worden.  

 

2.2.3 Assessoren  
Uitgangspunten voor assessoren: 

 Ieder assessment wordt afgenomen door 2 assessoren.  

 De coach van de betreffende student mag niet aangewezen worden als assessor.  

 Aanbevolen wordt te werken met een mix van eigen docentassessoren en externe assessoren uit 
de beroepspraktijk.  

 Een assessor heeft kennis van en inzicht in de aan te tonen leeruitkomst. Hij/zij is inhoudelijk in 

staat te beoordelen of de student voldoet aan de eisen van de leeruitkomst. Een tweede assessor 

(intern of extern) beoordeelt vanuit kennis van en/of ervaring in werkveld het hbo-niveau.  

 In het kader van externe validatie wordt bij het Afstuderen en minstens 1 leeruitkomst de 
beoordeling door één interne en één externe assessor vastgesteld.  

 De leeruitkomst Afstuderen wordt altijd beoordeeld door minimaal een interne assessor (niet 

zijnde de afstudeerbegeleider of coach) en een externe assessor (niet zijnde de 
werkplekbegeleider). 

 Assessoren moeten voldoen aan de eisen van de opleiding voor het aanwijzen van examinatoren 

of beoordelaars. 
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2.2.4 Examenprogramma 
In de OER wordt het examenprogramma vastgelegd waarna dit wordt vertaald naar een 

examenprogramma in het studievolgsysteem Osiris. De behaalde resultaten per leeruitkomst worden 

in het studievolgsysteem vastgelegd waardoor de studievoortgang inzichtelijk wordt. 

Het bachelorexamenprogramma omvat 240 EC en bestaat uit een propedeutisch 

examenprogramma (60 EC) en een postpropedeutisch examenprogramma (180 EC) opgebouwd 

uit de onderstaande onderdelen: 

o Propedeutisch examenprogramma  
 60 EC behaald door het aantonen van leeruitkomsten  

 de onderdelen Afstudeerprogramma (minimaal 30 EC) en de vrije keuzeruimte 

(minimaal 15 EC) behoren niet tot dit examenprogramma. 
o Postpropedeutisch programma van 180 EC verdeeld naar 

 135 EC (eenheden van) leeruitkomsten 

 15 EC vrije keuzeruimte 

 30 EC afstudeerprogramma met als eis dat de student een x aantal 

leeruitkomsten geïntegreerd op eindniveau aantoont. De opleiding geeft in haar 

afstudeerprogramma de nadere eisen aan. 

 
Studieadvies  
De voltijdse opleidingen geven een studieadvies. In de Regeling studieadvies Zuyd Hogeschool is de 
procedure beschreven en in de OER is het minimaal aantal te behalen studiepunten binnen 12 
maanden vastgelegd.  
Voor de opleidingen in het kader van het experiment geldt dat in de OER moet worden vastgelegd 
binnen welke termijn op basis het aantal vastgestelde te behalen studiepunten een studieadvies 
wordt gegeven. 
 

2.2.5 Toetsing en beoordeling voor drie groepen 
In par 1.4 (onderwijsformules) zijn drie groepen studenten beschreven. Per groep zijn er verschillen 
m.b.t. de invulling van de leeractiviteiten, coaching en praktijkleren, alsmede de aanpak van toetsing 
en beoordeling. Dit laatste wordt hieronder beschreven. 
 
Alle studenten worden meegenomen in het proces van toetsing.  
 Studenten de toetsing uitleggen aan de hand van leeruitkomsten met aandacht voor workshops, 

oefenassessments, peer-assessment in community, uitleg van werken met e-portfolio en 

feedback door inhoudsdeskundigen op bewijsstukken: 

o Aandacht voor AARID of VRAAK en niveaucriteria; 

o Veelal sturing en begeleiding vanuit opleiding;  

o Opdrachten vanuit de opleiding en praktijk. 
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Voorbeeld Toetsing Analyst 1 opleiding Engineering  
 

Toetsvorm: Summatief - Product (Digitaal) Portfolio 

Toetsvorm: Er worden kennistoetsen afgenomen over de theorie.  

Omschrijving toetsing:  Portfolio assessment in week 10. Herkansing in week 5 van het 

volgende blok (blok 3) 

Frequentie toetsing: 1x per blok (herkansing 5 weken later) 

Oefen-/proeftoetsen: Beschikbaar: Ja  Nee  Op: Moodle 

Opmerkingen: In week 1 van deze module kan de student kiezen uit 2 leerroutes, namelijk 
de leerwegafhankelijke of de leerwegonafhankelijke leerroute.  
 
De leerwegafhankelijke leerroute: student volgt lessen en maakt de 
casustoets in week 8. Na een voldoende resultaat voor de casustoets maakt 
de student een vooraf gedefinieerd beroepsproduct (Simulatie-opdracht). 
Deze opdracht presenteert hij/zij in het eindassessment (duur 15 min). De 
reflectie (volgens STARRT-methodiek), eveneens een verplicht onderdeel, 
dient voor het assessment ingeleverd te zijn. Bij een onvoldoende resultaat 
voor het assessment of de casustoets, volgt 5 weken later een herkansing. 
 
De leerwegonafhankelijke route: student volgt geen lessen en werkt aan 6 
casussen van Simulatie en Lineair Programmeren (LP) en maakt daarnaast 
een LP- of simulatieopdracht (totaal dus 7 casussen) in zijn/haar 
werkomgeving. Dit alles vormt samen met de reflectie (volgens STARRT-
methode) de inhoud van het portfolio voor het assessment in week 10 (duur 
45 minuten). Herkansing is wederom 5 weken later. Tijdens deze 
leerwegonafhankelijke route heeft de student recht op 3 uur 
begeleiding/feedback van de docenten.  
 
NB. De student bepaalt in week 1 zijn/haar keuze. Wisselen na dit 
keuzemoment is in hetzelfde schooljaar niet meer mogelijk.  

 

 

Groep 1: Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of 

werkervaring.  
 

 Het aanbieden van de mogelijkheid om stage- of praktijkopdrachten uit te voeren inclusief 

begeleiding. 

 Toetsvorm: portfolio assessment 

o Leerwegafhankelijke toetsing: 

 Nadenken over toetsing van een leeruitkomst indien het onderwijs rond de 

leeruitkomst is vormgegeven: 

 De mogelijkheid om kennis te toetsen via een gezamenlijke zitting en 

groepsassessment; 

 Het individueel assessment voor toetsing van de transfer naar de 

beroepspraktijk.  

 Voorbeeld 

  



 
 

Het Gemeenschappelijk Model voor Flexibel Deeltijd Onderwijs  
17 

o Leerwegonafhankelijke toetsing: 

 Het zelfassessment mogelijk maken via een goede beschrijving van de 

leeruitkomst en toetscriteria; 

 Voorbeelden van bewijsstukken; 

 Aandacht voor portfolio en feedback; 

 Community gebruiken voor peer assessments; 

 Expert assessment overwegen.  

 

Groep 2: Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan worden. 
 

 Het aanbieden van de mogelijkheid om stage- of praktijkopdrachten uit te voeren inclusief 

begeleiding. 

 Toetsvorm: portfolio assessment 

o Leerwegonafhankelijke toetsing: 

 Zelfassessment mogelijk maken via een goede beschrijving van de LU en toets 

criteria; 

 Voorbeelden van bewijsstukken; 

 Aandacht voor portfolio en feedback; 

 Community gebruiken voor peer assessments; 

 Expert assessment invoeren.  

Groep 3: Studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het 
kader van de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 
 De werkomgeving gebruiken om praktijkopdrachten uit te voeren inclusief begeleiding.  

 Toetsvorm: portfolio assessment 

o Leerwegonafhankelijke toetsing: 

 Zelfassessment mogelijk maken via goede beschrijving LU en toetscriteria; 

 Voorbeelden van bewijsstukken; 

 Aandacht voor portfolio en feedback; 

 Community gebruiken voor peer assessments; 

 Expert assessment invoeren.  
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2.3 Matching, intake en coaching  
 
Inleiding  
Het coachingstraject start met de matching- & intakeprocedure. Opleidingen zijn verplicht de 
matching- & intakeprocedure uit te voeren die uitmondt in een Onderwijs- en Leerovereenkomst.  
 
Het doel van de matching- & intakeprocedure is om te checken of de aspirant student een volledig 
beeld heeft van de opleiding die hij/zij gaat volgen. De intakeprocedure wordt afgerond met een 
Onderwijs- en Leerovereenkomst. 
Na aanmelding bij Studielink start het proces met toetsing of de student voldoet aan de 
toelatingseisen en het invullen van een vragenlijst in het kader van de studiekeuzecheckmethodiek 
(SKC) van Zuyd Hogeschool. 
 

2.3.1 Kaders  
Hierbij zijn de volgende kaders geformuleerd: 

 Er wordt een onderwijsovereenkomst opgesteld die periodiek wordt geëvalueerd en indien nodig 

aangevuld; 

 Iedere student krijgt een coach toegewezen; 

 Tijdens de intake wordt de leerroute opgesteld en vastgelegd in een leerovereenkomst die 

periodiek wordt aangevuld/aangepast; 

 De te volgen leerroute matcht de situatie waarin de student de opleiding gaat volgen;  

 De coaching ondersteunt de student bij de realisatie van zijn leerroute; 

 Het e-portfolio wordt gebruikt als instrument in het coachingsproces. 

 
2.3.2 Procedures matching, intake en coaching 
Het traject start met de intake en matchingprocedure met als doel te checken of de (aspirant) 
student een duidelijk beeld heeft van de opleiding. Deze procedure wordt afgerond met het 
opstellen van de Onderwijs- en Leerovereenkomst. 
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De procedure is verdeeld in twee onderdelen: 
 
1. Matchingsprocedure 
 
 

 
Figuur 4: Matchingsprocedure 

 
Elke student die zich heeft aangemeld voor de opleiding via Studielink, ontvangt de 
studiekeuzechecklijst van Zuyd. Op basis van deze lijst volgt een contactmoment tussen de 
intaker/coach met de student, waarin de match van de student met de opleiding centraal staat. 
Toelatingseisen, beroepsbeeld, onderwijsconcept en een eerste inventarisatie van mogelijkheden 
m.b.t praktijkleren worden besproken. Na dit gesprek krijgt de student een advies om de opleiding 
wel of niet te starten.  
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2. Intakeprocedure 
 

Op het moment dat de student is ingeschreven, start de intakeprocedure. Het doel is de student een 
duidelijk en concreet beeld te geven van zijn leerroute. 
  

 
 
Figuur 5: Intakeprocedure 

 
De intakeprocedure begint met een startbijeenkomst van de opleiding waarin verdere uitleg over de 
opleiding, onderwijsconcept en werkwijze wordt gegeven en de studenten en de coaches elkaar 
leren kennen. De studenten krijgen toegang tot hun persoonlijke e-portfolio. De coach en de student 
stellen in de eerste onderwijsperiode de onderwijs- en leerovereenkomst op. In de leerovereenkomst 
geeft de student in een tijdspad aan hoe zijn persoonlijke leerroute er uitziet. Concreet betekent dit 
dat de student aangeeft welke leeruitkomst(en) hij op welk moment wil realiseren en welke modules 
hij wil volgen als leeractiviteit. De coach en de student evalueren regelmatig de studievoortgang. De 
opleidingen zijn verantwoordelijk voor archivering van de onderwijs- en leerovereenkomst en de 
student plaatst de leerovereenkomst in het portfolio. 
 
Het e-portfolio wordt in het studietraject niet alleen gebruikt als assessment-tool maar wordt in het 
begeleidingstraject ook gebruikt als communicatiemiddel tussen student en coach. Het is verplicht 
om de berichtvoering tussen coach en student vast te leggen.  
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3. Coachingsprocedure 
 

Iedere student krijgt een coach toegewezen die de student ondersteunt in zijn leerproces en 
studievoortgang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het e-portfolio. Het is verplicht om de 
berichtvoering tussen coach en student vast te leggen.  
De leerroute wordt vastgelegd en de voortgang wordt regelmatig geëvalueerd; aanpassingen worden 
vastgelegd in het e-portfolio als onderdeel van de onderwijsovereenkomst. De coach ondersteunt 
keuzes met betrekking tot leerroute, studietempo, studeervaardigheden, loopbaanontwikkeling, 
professionele ontwikkeling en de combinatie werk, studie en privé. De coach communiceert op 
regelmatige basis om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de student. Hierbij denkt de 
coach met de student mee over de wijze waarop de student de leeruitkomsten wil/kan aantonen. 
Ook kan de coach geraadpleegd worden wanneer de student op zoek is naar een relevante 
praktijkomgeving.  
Het begeleidingsproces tussen coach en student is weergegeven in figuur 6.  
 
De opleidingen zijn verantwoordelijk voor archivering van de onderwijs- en leerovereenkomst en de 
student plaatst de leerovereenkomst in het portfolio.

 
 

 
 

Figuur 6: Begeleidingsproces 



2.3.3 Opstellen leerroute 
De leerroute wordt opgesteld op basis van planning onderwijs, de volgorde van het aantonen van 
leeruitkomsten, mogelijkheden op andere wijze competenties te ontwikkelen, eerder verworven 
competenties, kennis te verwerven, e.d. 

 
  
Figuur 7: flexibele leerweg 

 
 

2.3.4 Vertaling curriculumontwerp scenario’s groepen naar coaching 
Voor de student vormt de werkplek een belangrijk aanknopingspunt voor het aantonen van 
leeruitkomsten. Praktijkleren speelt een belangrijke rol in de flexibele leerweg.  

Voor de coaching van studenten uit de verschillende gedefinieerde groepen geldt er 

accentverschillen zijn in de aanpak en uitvoering van de coaching.  

Samenvattend betekent dit voor de coaching van studenten uit de doelgroepen  
Groep 1: Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of 
werkervaring.  
 Begeleiding bij de planning van modulair onderwijs en studievoortgang; 

 Communityleren stimuleren; 

 Zelfsturing student stimuleren; 

 Voorbereiden en plannen van overgang naar leren in de praktijk gecombineerd met het modulair 

onderwijs. 
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Groep 2: Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan worden. 

 Begeleiding bij de planning van werkplekleren, modulair onderwijs en studievoortgang; 

 Communityleren stimuleren; 

 Zelfsturing student stimuleren; 

 Overleg met praktijkbegeleider initiëren;  

 Begeleiding bij het opstellen van het STARRT-document om eerdere werkervaring aan te tonen; 

Groep 3: Studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het 
kader van de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 
 Overleg met de praktijkbegeleider over nog aan te tonen leeruitkomsten/uit te voeren 

praktijkopdrachten; 

 Begeleiding bij het opstellen van het STARRT-document om eerdere werkervaring aan te tonen; 

 Ondersteuning bij het opstellen van een leerroute met beperkt aantal modules; 

 Communityleren stimuleren. 

 
2.4 Blended learning  
 
Inleiding  
Om het modulair onderwijs toe te spitsen op de verschillende groepen en flexibel te maken is het 
belangrijk dat de juiste blend wordt ingezet. Uitgangspunt is dat een blend gekozen wordt die 
bestaat uit van face-to-face (f2f) onderwijsvormen en digitaal leren.  
 

2.4.1 Kaders 
Omdat de ene module nu eenmaal meer geschikt is voor online leren dan de andere, hanteren we 
een bandbreedte voor een blend tussen de 40 en 60%. Om een juiste blend te kiezen moet gekeken 
worden naar een aantal aspecten: 

 Wie is je doelgroep? 

 Om welke leerstof gaat het? 

 Welke plaats in het curriculum? 

 Om welke leerdoelen gaat het? 

 Welke leerstof kan online en wat moet face-to-face? 

 
Een module gericht op het aanleren van vaardigheden vindt voor het grootste deel face-to-face 
plaats, en in mindere mate online. De leerstof is hier bepalend: voor het aanleren van nieuw gedrag 
is het noodzakelijk dat een student direct feedback op zijn handelen ontvangt van peers en experts 
(docenten). De blend in zo’n module ligt op een verdeling van 60% face-to-face en 40% online. 
 
Modules moeten zo ontworpen zijn dat ze voor elke geformuleerde groep de mogelijkheid bieden 
om deze leerdoelen te bereiden.  
 

2.4.2 Vertaling curriculumontwerp scenario’s groepen naar blended learning 

Voor het volgen van modulair onderwijs door studenten uit de verschillende gedefinieerde groepen 

gelden accentverschillen. 
 
Groep 1: Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of 
werkervaring.  
 Behoefte aan face-to-face onderwijs; 
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 Volgen van modules en trainingen; 

 Online leren moet opgebouwd worden; 

 Praktijkleren moet via onderwijs gericht op leeruitkomsten gestuurd worden;  

 Behoefte aan sturing bij praktijkleren en online leren; 

 Relatie module naar leeruitkomst(en) en beroepstaken moet duidelijk zijn. 

Groep 2: Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan worden. 

 Behoefte aan face-to-face onderwijs; 

 Volgen van modules en trainingen; 

 Online leren moet opgebouwd worden; 

 Onderwijs geeft ruimte om eerder/elders verworven competenties en werkervaring te 

gebruiken; 

 Praktijkleren moet via onderwijs gericht op leeruitkomsten gestuurd worden;  

 Behoefte aan sturing bij praktijkleren en online leren; 

 Begeleiding bij de planning werkplekleren en modulair onderwijs en studievoortgang; 

 Relatie module naar leeruitkomst(en) en beroepstaken moet duidelijk zijn 

 (Online) Mogelijkheid vanuit modulair onderwijs tot feedback op niveau van leeruitkomst. 

 

Groep 3: studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het 
kader van de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 
 
  Beperkte behoefte aan face-to-face onderwijs en trainingen; 

 Beperkte behoefte aan sturing bij praktijkleren en online leren;  

 Relatie module naar leeruitkomst(en) en beroepstaken moet duidelijk zijn; 

 Behalen leerdoel module moet voornamelijk op afstand mogelijk zijn 

 Online mogelijkheid vanuit modulair onderwijs tot feedback op niveau van leeruitkomst 

In Bijlage 3 Uitwerking blended onderwijs zijn een aantal voorbeelden uitgewerkt. 
 
 
2.5 Onderwijsorganisatie 
 

Om de kwaliteit van het onderwijs en toetsing te borgen wordt systematisch geëvalueerd met 
studenten, docenten, assessoren en het werkveld, als onderdeel van de kwaliteitscyclus.  

In het kader van de borging eindniveau en kwaliteit van toetsing geldt de kwaliteitscyclus van de 
opleiding. Tot de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
opleidingsexamencommissies behoort het monitoren van de borging eindniveau en de kwaliteit 
van toetsing en beoordeling. Voor het vaststellen van beoordelingen worden door de 
examencommissie examinatoren aangewezen. De examencommissie rapporteert in haar 
jaarverslag de bevindingen. 

Het toetsen van de in de leeruitkomsten opgenomen beoordelingscriteria en rubric gebeurt door 
de curriculumverantwoordelijken en/of toets- of examencommissie.  

Het werkveld is betrokken bij het proces van externe validering van de toetsing leeruitkomsten 
en relatie naar eindniveau door te participeren in werkveldoverleg en als assessor bij de portfolio 
assessments. 
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Systemen  
 

Om het onderwijs vorm te geven en uit te voeren wordt gebruik gemaakt van een aantal 
systemen en instrumenten: 

Algemeen: 

 Er wordt bij de start van de opleiding een onderwijsovereenkomst opgesteld en 

ondertekend. Jaarlijks wordt gekeken of deze moet worden aangepast. 

Inschrijving opleiding: 

 Via Studielink  

 Toetsing toelatingscriteria conform wettelijke kaders 

 Uitnodiging voor SKC conform vigerende regeling Zuyd Hogeschool. 
 

Toetsen en valideren: 

 Examenprogramma’s worden vastgelegd in de OER en opgenomen in het 

studievolgsysteem Osiris (zie Bijlage 5). 

 Behaalde studieresultaten worden vastgesteld in Osiris; 

 Inschrijving voor toetsing leeruitkomsten (portfolio-assessment) wordt conform OER in 

Osiris gedaan; 

 Voor het verzamelen van bewijsstukken per leeruitkomst wordt gebruik gemaakt van het 

voorgeschreven e-portfolio; 

 Archivering eindwerken: 

o Conform procedure afstudeerdossiers van de opleiding. 

 Archivering portfolio per leeruitkomst: 

o Student ‘bevriest’ het portfolio bij het inleveren voor het portfolio assessment; 

indien de student dit heeft nagelaten bevriest de assessor het portfolio; 

o Portfolio’s worden gearchiveerd en zijn niet meer veranderbaar. 

 De in de OER vastgestelde regels gelden voor alle studenten; regels met betrekking tot 
inschrijving, tentamenregels, fraude zijn o.a. hierin opgenomen. 

 Fraude: uitgangspunt voor de beoordeling van portfolio’s zijn de algemene criteria en de 
AARID- en niveaucriteria. (Bijlage 6)  

o In de AARID-criteria is aandacht voor de Authenticiteit van de bewijsstukken. De 

peer, de coach en de beoordelaar spelen hierbij een rol. De student verantwoord 
in het STARRT-formulier de situatie in de praktijk, het probleem, zijn rol in de 

uitvoering en reflecteert hierop. Dit STARRT-formulier moet voorzien zijn van een 
referentie en handtekening zodat de beoordelaar in geval van twijfel over de 

authenticiteit van het bewijsstuk contact op kan nemen met de opdrachtgever. 

o De opleiding kan overwegen de student te verplichten een of meer bewijsstukken 
in Moodle in te leveren om gebruik te maken van de plagiaatsoftware van Zuyd; 

o Insteek moet zijn preventie en duidelijke rol van verantwoording en reflectie. 

o Plagiaatdetectiesoftware kan gebruikt worden. 
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Intake en coaching: 

 Er wordt gebruik gemaakt van de SKC-methodiek Zuyd Hogeschool; 

 Advies wordt vastgelegd in Osiris; 

 Iedere student krijgt een coach aangewezen; 

 De bij de onderwijsovereenkomst horende leerroute wordt jaarlijks opgesteld; 

 Het e-portfolio wordt gebruikt voor coaching, afspraken en verzamelen bewijsstukken. 

 

Onderwijsaanbod: 

 Onderwijs wordt aangeboden in de digitale leeromgeving Moodle, hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een uniform template (zie Bijlage 4); 

 Het Zuyd template wordt gebruikt voor het aanbieden van modules; 
o Modules zijn stapelbaar, waardoor de selectie van modules een-op-een aansluit 

bij de vraag van de student;  

o De modules zijn kortdurend (3 weken);  
o Modules zijn doorgaans niet-volgtijdelijk. 

 Jaarlijks wordt een lijst van modules opgesteld die een bijdrage kunnen leveren bij het 
aantonen van specifieke leeruitkomsten, deze lijst wordt opgenomen in de OER en 

gepubliceerd met de volgende informatie; 

o Modulenaam,  
o Periode aanbod,  

o Relatie naar leeruitkomsten waar de module mogelijk als leeractiviteit een rol 
kan spelen. 
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BIJLAGEN  
 
Bijlage 1 Het curriculum voor flexibel deeltijdonderwijs 
 
 
Een veel voorkomend misverstand is dat flexibel onderwijs geen curriculum kent. De gedachte is 
dat een curriculum uit vaste jaarprogramma’s bestaat (de verschillende studiejaren), waarbij er 
een strikte volgorde bestaat tussen de verschillende programmaonderdelen. Het curriculaire 
spinnenweb van Van den Akker1 (2003) maakt duidelijk dat bovenstaande gedachte onjuist is. 
Ook bij flexibel onderwijs is bestaat het curriculum uit een samenhangend geheel van leerdoelen, 
leeractiviteiten, toetsing, enz.  
  

  
 

Figuur 8: Curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003)  

 
Uit de ontwerpcriteria zoals in hoofdstuk 1 beschreven, is duidelijk dat bij flexibel onderwijs een 
krachtige leeromgeving en dito didaktiek past. Flexibiliteit ontstaat door modulaire en stapelbare 
indeling van onderwijseenheden die zoveel mogelijk zelfstandig te volgen zijn.  
 
  

                                                
1 Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: an introduction. In J. van den Akker, W. Kuiper & U. Hameyer (eds.), 
Curriculum Landscapes and Trends, (pp. 1-10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
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Bijlage 2 Scenario’s voor het curriculumontwerp behorende bij de drie gedefinieerde groepen 
 
In par 1.4 (onderwijsformules) zijn drie groepen studenten beschreven. 

 Groep 1: Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of 

werkervaring.  

 Groep 2: Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan 

worden. 

 Groep 3: studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het 

kader van de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 
 
Basisplanning leeruitkomsten  

Curriculumontwerp per groep  
Groep 1: Studenten met een relevante vooropleiding, maar geen relevante werkplek of 
werkervaring.  
De leerroute bestaat uit de mogelijkheid om het eerste jaar 75% modulair onderwijs te volgen en 

25% praktijkleren in te zetten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op basis van onderwijs 

gecombineerd met praktijkopdrachten, het portfolio te vullen. Het modulair onderwijs kan 

aangeboden worden in het kader van 1 of meer leeruitkomsten. In de jaren 2 en 3 zal de verhouding 

50% modulair en 50% praktijk zijn en in jaar 4 is de verhouding 25% modulair en 75% praktijk. 

Hieronder wordt in figuur 9 het “curriculumontwerp” voor deze groep weergegeven. 

Uitgangspunten 

 Altijd zorgdragen voor de transfer naar de beroepspraktijk. 

 Insteek en vertrekpunt is onderwijs in de vorm van modules in combinatie met praktijkleren en 

onderwijs van modules op basis van een opbouwend scenario. 

 Toetsing van een leeruitkomst vindt plaats door middel van een portfolio assessment. 

Tussentijdse feedback op bewijsstukken en geeft de student inzicht in zijn leerproces, wat hij nog 

moet behalen en wat al behaald is. 

 

Figuur 9: Curriculumontwerp groep 1  
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Leeractiviteiten die kunnen bijdragen aan het aantonen van leeruitkomsten zijn bijvoorbeeld:  

 Modules en/of opdrachten die in meerdere leeruitkomsten een rol kunnen spelen;  

 Modules en/of praktijkopdracht gekoppeld aan één specifieke leeruitkomst; 

 Eerder uitgevoerde praktijkopdrachten; 

 Dit curriculumontwerp heeft een theoretische studieduur van 4 jaar; 

 De zelfsturing van de student is beperkt en de student heeft veel regulering nodig vanuit 

de opleiding. Dat betekent dat in deze fase coaching van groot belang is om de zelfsturing 

van de student te ondersteunen en de zelfregulering te stimuleren. 

 

Groep 2: Studenten met een relevante vooropleiding en werkervaring die gevalideerd kan worden. 

De leerroute bestaat uit de mogelijkheid om 50% modulair onderwijs te volgen en 50% praktijkleren 

in te zetten. Ook elders of eerder verworven competenties o.a. op basis van werkervaring kunnen 

worden ingezet. Het curriculumontwerp is gebaseerd op starten met leeruitkomst 1 (75% 

modulair/25% praktijk); bij leeruitkomst 2 is de verhouding 50/50 en vanaf leeruitkomst 3 is de 

verhouding 25/75. Dit alles vanuit de veronderstelling dat de student werkervaring kan valideren 

(EVC). De student vult zijn portfolio met bewijsstukken, bijvoorbeeld verkregen omdat hij een 

module volgt, eerdere verworven competenties opneemt en/of praktijkopdrachten uitvoert.  

Uitgangspunten 

 Altijd zorgdragen voor transfer naar beroepspraktijk. 

 De insteek is een combinatie van modulair onderwijs en praktijkleren met een opbouwend 

scenario naar aantonen van leeruitkomsten vanuit praktijkleren. 

 Toetsing van een leeruitkomst vindt plaats door middel van een portfolio assessment. 

Tussentijdse feedback op bewijsstukken geeft de student inzicht in zijn leerproces, wat hij nog 

moet behalen en wat al behaald is. 
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De coach en docent/examinator helpen bij het duidelijk maken welke beroepstaken de leeruitkomst 

definiëren en hoe deze aangetoond kunnen worden. De student wordt gestimuleerd een plan op te 

stellen. Het vertrekpunt hiervoor is een nulmeting te doen en leeractiviteiten te plannen en uit te 

voeren met sturing via praktijkbegeleider en coach. De rol van de praktijkbegeleider is de student te 

ondersteunen en in een peer- of expert assessment formatieve evaluatie en feedback te geven.  

 

 

 In dit scenario blijft de studieduur vier jaar, maar is er minder deelname aan het 
onderwijsaanbod op basis van de nulmeting en inzet van eerdere werkervaring of reeds 
verworven competenties. 

 De zelfsturing van de student is aanwezig en de student heeft weinig regulering nodig 
vanuit de opleiding. Dat betekent dat in deze fase coaching gericht is op de student te 
ondersteunen en te stimuleren naar zelfregulering. 

 Aan het begin van de opleiding is de investering in tijd in modules en coaching hoog en 
bouwt deze af naar mate de opleiding vordert. In dit voorbeeld zonder versnelling van de 
studieduur is sprake van een gemiddelde investering in tijd van modules en coaching. 

 



 
 

Het Gemeenschappelijk Model voor Flexibel Deeltijd Onderwijs  
33 

 

 In dit scenario is de studieduur van de student minder dan vier jaar. De studieduur wordt 

versneld op basis van reeds verworven competenties en het aantonen van één of twee 

leeruitkomsten per periode.  

 De zelfsturing van de student neemt toe naar mate de opleiding vordert. 

 Aan het begin van de opleiding is de investering in tijd in modules en coaching hoog en 

bouwt deze af naar mate de opleiding vordert. In dit voorbeeld met versnelling van de 

studieduur is sprake van een toenemende zelfsturing en zelfregulering van de student en 

een afnemende tijdsinvestering van modules en coaching. 

 

Groep 3: studenten met een relevante en kwalitatieve praktijkplek die benut kan worden in het 

kader van de opleiding (praktijkleren) met facilitering van de werkgever. 

De leerroute bestaat uit de mogelijkheid om voor 75% praktijkleren en/of elders/eerder verworven 

competenties in te zetten en voor 25% modulair onderwijs te volgen. Ook elders of eerder 

verworven competenties o.a. op basis van werkervaring kunnen worden ingezet. Deze groep zou in 3 

of 2 jaar de opleiding kunnen afronden. Het plaatje hieronder laat een tweejarig curriculum zien.  

Uitgangspunten  

 Altijd zorgdragen voor transfer naar beroepspraktijk. 

 De insteek is een combinatie van praktijkleren en beperkt volgen van modulair. 

 Op basis van een nulmeting leeractiviteiten plannen en uitvoeren. 

 De monitoring en sturing via de coach en werkplekbegeleider worden in kaart gebracht.  
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In dit scenario is het uitgangspunt dat de inbreng vanuit de praktijk en eerder verworven 

competenties groot is. 

 De start is een nulmeting en het snel aantonen van leeruitkomsten. 

 Leeractiviteiten komen voornamelijk voort uit het praktijkleren en het minimaal gebruik 

maken van het onderwijsaanbod. 

 Per toetsperiode één of twee leeruitkomsten aantonen. 

 Minder tijdsinvestering in modulair onderwijs. 

 Coaching op bewijslast door coach en praktijkplekbegeleider. 

Zelfsturing van de student is hoog er is weinig regulering vanuit de opleiding. Dit betekent weinig 
tijdsinvestering vanuit de opleiding in coaching en meer aandacht voor feedback op 
bewijsstukken en monitoren planning. 
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Bijlage 3 Uitwerking blended onderwijs 
 
Voor meer informatie en ondersteuning op het gebied van blended onderwijs ontwerpen, is het 
leertraject Module ontwerpen voor docent A beschikbaar in Moodle 
(https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=3983#section-1) 
 
 
Module waarin een basisvaardigheid centraal staat 
 
In zo’n module staat de basis centraal van een vaardigheid, bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Deze 
module is met name geschikt voor groep 1, en in mindere mate groep 2. 
Een module gericht op het aanleren van vaardigheden vindt voor het grootste deel face-to-face 
plaats, en in mindere mate online. De leerstof is hier bepalend: voor het aanleren van nieuw gedrag 
is het noodzakelijk dat een student direct feedback op zijn handelen ontvangt van peers en een 
expert (docent). De blend in zo’n module ligt op een verdeling van 60% face-to-face en 40% online.  
 
Theorie bij deze vaardigheden kun je bijvoorbeeld online aanbieden door gebruik te maken van 
kennisclips en opdrachten die de student online maakt, eventueel met een medestudent. Ook is 
online goed gebruik te maken van best-practice voorbeelden: in een filmpje ziet een student een 
expert een bepaalde vaardigheid voordoen. Hierbij is het van groot belang het bekijken van een 
filmpje niet op zichzelf staat (zie tekening) maar zowel vooraf als erna is ingebed in een serie van 
leeractiviteiten. Op deze manier is de student actief bezig met de leerstof en zijn verschillende 
denkvaardigheden verwerkt (kennis, inzicht en toepassen). 
 

 
 
Deze module is voor twee groepen geschikt: groep 1 met de juiste vooropleiding maar zonder 
relevante werkplek, maakt alle aangeboden leeractiviteiten en volgt de aangeboden trainingen. 
Groep 2 (juiste vooropleiding en werkervaring), volgt wellicht alleen de trainingen.  
 
Groep 3 zal waarschijnlijk niet een basismodule vaardigheden volgen, aangezien zij over een 
relevante opleiding, werkervaring en werkplek beschikken. Zij kunnen de bijbehorende leeruitkomst 
aantonen door bewijslast te verzamelen op basis van hun vorige opleiding, werkervaring en/of 
werkplek. 
 
Een module waarin een complexe vaardigheid centraal staat 
 
Een module waarin het aanleren van een complexe vaardigheid centraal staat, is geschikt voor alle 
groepen.  
 

https://moodle.zuyd.nl/course/view.php?id=3983#section-1
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Ook een module voor het aanleren van een complexe vaardigheid, zal vooral face-to-face 
plaatsvinden (60%) en de rest online. Belangrijk hierbij is dat deze complexe vaardigheid niet alleen 
op school plaatsvindt, maar óók op een werkplek of stage. Op deze manier oefent een student met 
relevante en actuele praktijksituaties. Feedback van peers, docent en experts (zoals op de werkplek 
of stage) is van groot belang.  
 

 
 
Naast het ontwerpen van leeractiviteiten die op school plaatsvinden, moeten ook leeractiviteiten of 
werkplekopdrachten beschikbaar zijn voor groep 3. Deze student kan er ook voor kiezen om 
zelfstandig de theorie te leren, eventueel expert-filmpjes te bekijken en een zelfanalyse m.b.t. de 
eigen vaardigheden te maken. Vervolgens gaat hij op basis hiervan oefenen op de eigen werkplek of 
stage. Ook hier is feedback van experts van groot belang. Hij maakt een filmpje van zichzelf waarin hij 
laat zien dat hij de complexe vaardigheid beheerst. De feedback en het filmpje dienen als bewijslast. 
 
Groep 1 zal deze module vanzelf in het curriculum tegenkomen, bijvoorbeeld in leerjaar 3 of 4. Groep 
2, die beschikt over een juiste vooropleiding en werkervaring, volgt de module als het bijvoorbeeld 
gaat om een nieuw aan te leren complexe vaardigheid. Groep 3 volgt wellicht ook de module, 
mogelijk aangevuld met bewijslast op basis van werkervaring en/of werkplek. 
 
Een module waarin basiskennis centraal staat 
 
Een module waarin het aanleren van basiskennis centraal staat, is geschikt voor groep 1 en mogelijk 
voor groep 2. 
 
Het leren van basiskennis is zeer geschikt om online plaats te laten vinden, met een deel face-to-face. 
De student kan bijvoorbeeld thuis voorbereiden, individueel of in groepjes. Op school volgt hij 
bijeenkomsten zoals een werkcollege, om de nodige verdieping in de theoretische leerstof aan te 
brengen. Een leeractiviteit in de vorm van een opdracht die op een werkplek of stage uit te voeren is, 
brengt ook verdieping aan in de leerstof en de student is tevens bezig met het toepassen ervan. 
 
Een andere mogelijkheid is dat een module waarbij basiskennis centraal staat, juist wél voor 60 of 
70% face-to-face aan te bieden. Dit heeft te maken met de plaats van de module in het curriculum. 
Basiskennis zal met name geschikt zijn voor studenten van groep 1 (relevante vooropleiding, geen 
relevante werkplek). Juist in het begin van de opleiding als de student nog moet wennen aan het 
onderwijsconcept en er nog niet aan gewend is om zijn eigen leerproces te reguleren, is zo’n module 
geschikt.  
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Deze twee voorbeelden zijn in onderstaand schema uitgewerkt. 
 
 

 
 
In de module kan zowel de student uit groep 1 de module in zijn geheel volgen, zowel online als 
op school. Een student uit groep 2 met relevante werkervaring, kan ervoor kiezen om een 
praktijkopdracht uit te voeren tijdens de stage. Het aanleren om online te leren leren, heeft in dit 
voorbeeld expliciet de aandacht, bij voorkeur is de module zo ontworpen dat een student tijdens 
het leren geleidelijk aan kennismaakt met online leren. 
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Bijlage 4 Moodle template 
 
De template in Moodle heeft de volgende kenmerken:  
 
Het menu van een Moodle-cursus bestaat uit een aantal menu-items. In Moodle heten dit ‘secties’. 
De secties mogen niet worden aangepast. 
 

 Mededelingen (dit is een forum waar elke student automatisch voor ingeschreven is en zich ook 

niet kan uitschrijven. Gebruik dit voor algemene mededelingen zoals lokaalwijziging. 

 Introductie (zet hier een korte introductie op de module). 

 Module informatie (bestaat uit vijf subsecties: Leerdoelen, Toetsing, Planning, Docenten en 
Vraag en antwoord).  

 Leeractiviteiten (hier staat het onderwijs). 

 Bronnen (standaard staat hier Zuyd bibliotheek. 

 
In de sectie Leeractiviteiten staat het onderwijs. Hier kun je naar wens subsecties opnemen. Het is 
mogelijk om te werken met een weekplanning, of je formuleert weekthema’s. In het voorbeeld 
hieronder, is gekozen voor thema’s. Meer informatie over het werken met de template staat in het 
Stijlboek.  
 
Meer informatie over het werken met Moodle: 

 Basiscursus Moodle voor medewerkers (met link naar het Stijlboek) 

 Verdieping Moodle voor docenten 

 
Je vindt deze cursussen via de homepage, klik op Moodle trainingen. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

https://moodle.zuyd.nl/mod/resource/view.php?id=321421
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Bijlage 5 Examen- en toetsprogramma in OER en OSIRIS  
 
Het examenprogramma wordt beschreven in de OER van de opleiding en bestaat uit een aantal 
leeruitkomsten en het afstudeerprogramma. 

Per leeruitkomst wordt de onderstaand informatie in de OER en in Osiris vastgelegd: 

 Rol/cluster/ beroepstaak < naam> Nederlands en Engels Leeruitkomst <nummer> en <naam> 
Nederlands en Engels 

 Korte omschrijving Nederlands en Engels 

 Aantal EC 

 Toetsvorm: portfolio en portfolio assessment 

 Beoordelingsmoment: aantal keer per jaar en per beoordelingsmoment een maximaal van 3 
leeruitkomsten aantonen 

 Beschrijving relatie Leeruitkomst en Competenties/eindkwalificaties. 
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Bijlage 6 AARID-criteria en VRAAK-criteria 
 

Element  Toelichting  

Authenticiteit Is de bewijsvoering (in voldoende mate) van de kandidaat zelf? 

Actualiteit Sluit de bewijsvoering aan op de wijze waarop in de huidige beroepspraktijk 
gewerkt wordt? 

Relevantie Is de bewijsvoering ‘fit’ oftewel passend bij de leeruitkomst (conform 
inhoudsvaliditeit)? (Blijkt vooral uit verantwoording in STARRT-formulier) 

Intensiteit 
(Kwantiteit) 

Is de bewijsvoering voldoende ten aanzien van omvang, zwaarte van de 
leeruitkomst? 

Domeinvariatie Is aannemelijk dat de kandidaat de beschreven prestaties en beroepstaken 
kan effectueren in de breedte van de werksettingen waarvoor de opleiding 
opleidt? Hoe wordt de transferwaarde van de leeruitkomst geïnterpreteerd? 

 

 

 

Element  Toelichting  

Variatie Is de ervaring opgedaan in verschillende situaties/contexten? 

Relevantie Zegt dit bewijs daadwerkelijkheid iets over de beheersing van het 
werkproces en kunnen met dit bewijs één of meer competenties worden 
aangetoond? 

Authenticiteit Is dit echt door deze kandidaat gedaan? en niet door een collega? 

Actualiteit Hoe lang is het geleden dat dit bewijs is geleverd en wat zegt dat over de 
beheersing van het werkproces of de competentie nu? 

Kwantiteit Is de ervaring in een bepaald competentiedomein opgedaan in een 
voldoende lange periode, oftewel: hoe lang en hoe intensief heeft de 
kandidaat hier ervaring in opgedaan? 

 

 


