
LEERUITKOMSTEN
SAMENHANG IN HET CURRICULUM



OVERZICHT

• Aanleiding

• Definitie(s) & Kenmerken

• Toepassing op macroniveau (opleidingsprofiel)

• Toepassing op microniveau (onderwijseenheden)



AANLEIDING WERKEN MET LEERUITKOMSTEN

• Recht doen aan diversiteit doelgroepen

• Studeerbaarheid curriculum en werkdruk

• Vakintegratie (met name voorkomen van dubbelingen)

• Landelijke behoeftes en ontwikkelingen (HO & Werkveld)



KENMERKEN LEERUITKOMST

• Lerende staat centraal (niet de onderwijsinput of procesfactoren van het onderwijs, 
zoals studieduur, instructie, curriculum, activiteiten, locatie of methoden (Cedefop, 
2008). 

• Het gaat om de beoogde uitkomst van het leerproces. 

• Beter in kaart te brengen hoe ver de lerende nog verwijderd is van het beoogde 
eindniveau en op welke wijze dit bereikt kan worden.

• Leeruitkomsten zijn leerwegonafhankelijk: een leeruitkomst kan in principe op meerdere 
manieren worden bereikt, bijvoorbeeld via een opleiding of via werkervaring.

• Er kan beter rekening worden gehouden met de manier die de lerende het best past 
(specifiek leerroutes waarin volwassen professionals worden opgeleid).



DEFINITIES LEERUITKOMST

• Beschrijft van wat een lerende weet, begrijpt en kan doen na afronding van een 
leerproces (Cedefop, 2008).

• …is een meetbaar resultaat van leerervaringen die je in staat stelt er zeker van te zijn tot 
welke hoogte/niveau/standaard een competentie is gevormd of verbeterd (HU, 2021).

• …zijn uitspraken die hoger onderwijsinstellingen in staat stellen om te meten of studenten 
hun competenties hebben ontwikkeld op het vereiste niveau (HU, 2021).

• …beschrijft leerwegonafhankelijk en concreet wat een student aantoonbaar weet, 
begrijpt en toepast op welk niveau en in welke context. Een leeruitkomst is herkenbaar 
voor werkveld en student en representatief voor de eindkwalificaties (NVAO 2015).



FORMULERING (VOORBEELD)

“De student vertoont gedrag A, met betrekking tot inhoud B onder 
voorwaarden C, waarbij hulpmiddelen D worden gehanteerd wat 
leidt tot prestatie E.”



TOEPASSING IN PABO-CURRICULUM (MACRO)

Leeruitkomsten zijn gericht op authentieke, hele (beroeps)taak.

• Vier beroepstaken

1. (Vak)didactisch handelen
2. Pedagogisch handelen
3. Samenwerken met collega’s, ouders en externen
4. De reflectieve professional 



TOEPASSING IN PABO-CURRICULUM (MACRO)

Leeruitkomsten bieden sturing aan ontwikkeling

• Iedere beroepstaak kent leeruitkomsten op vier ontwikkelniveaus (fasen): 1, 2a, 2b en 3.

• Iedere opleidingsroute toetst binnen de opleidingsfases het behalen van deze
leeruitkomsten.

• Tempo & wijze waarop kan verschillen:

• top-down benadering bij ‘flexibelere varianten’.

• bottom-up benadering bij meer leerwegafhankelijke routes.



TOEPASSING IN PABO-CURRICULUM 
(ONDERWIJSEENHEDEN)

Sinds dit jaar leeruitkomsten op ‘module-niveau’
• Voor alle modules/onderwijseenheden in VT/DT/VDT (en de ‘losse’ modules Flex&zij-instroom) zijn

leeruitkomsten op niveau Beroepstaken verder uitgesplitst/geoperationaliseerd.

• Identieke modules/onderwijseenheden hebben identieke leeruikomsten voor alle trajecten
(bijvoorbeeld Passend onderwijs in Beeld, Geïntegreerd Onderwijskundig Ontwerp).

• Leeruitkomsten van een module/onderwijseenheid moeten zich verhouden tot leeruitkomst op 
beroepstaakniveau, zonder daarin teveel te dubbelen.
• bewaking/signalering door toetscommissie & curriculumcommissie),



VAKSPECIFIEKE LEERUITKOMSTEN IN 
OPLEIDINGSPROFIEL

Losse modules/onderwijseenheden zijn veelal ‘vertaald’ en opgenomen in opleidingsprofiel als
‘vakspecifieke leeruitkomsten’. 

• Biedt borging van de kwaliteit van alle trajecten.

• Meer houvast aan studenten en docenten van de meer leerwegonafhankelijke routes (flex, 
VDT, zij-instroom).



IMPLICATIE VOOR ONDERWIJSORGANISATIE

• Veranderende rol van begeleiding = professionaliseringsvraagstuk

• Flexibiliteit in inlevermogelijkheden

• Belang van Samen Opleiden wordt groter

• Moeilijker om een stabiel lesrooster te maken (bij leeruitkomsten op beroepstaakniveau)


