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STUDENTJOURNEY



LEERUITKOMSTEN: TUNING MODEL

Eenheden van leeruitkomsten
Leeruitkomsten maken het mogelijk om een diversiteit aan flexibele trajecten
vorm te geven en tegelijkertijd standaardisering van de gewenste
leerresultaten te kunnen waarborgen. Bovendien vormen leeruitkomsten de 
basis voor leren buiten het hoger onderwijs en maatwerk (HAN, 2016, p. 
21).



OF IETS ANDERS GEFORMULEERD:

Een leeruitkomst beschrijft de inhoud en het niveau van kennis, 
inzicht en vaardigheden die vereist zijn om een aantal
studiepunten binnen de opleiding te behalen. 

De leeruitkomsten zijn beschreven in specifieke en meetbare
termen en vormen de operationalisering van de eindtermen en 
opleidingsprofielen. Leeruitkomsten worden gegroepeerd in een
eenheid van leeruitkomsten (HAN tekst tbv Accreditatie Experiment leeruitkomsten van alle deeltijdopleidingen).



HAN-ACADEMIE EDUCATIE KENT VIER VORMEN VAN 
FLEXIBILITEIT:

- Flexibiliteit op inhoud: het is mogelijk een leeruitkomst aan te
tonen met verschillende beroepsproducten.

- Flexibiliteit in tempo: je kunt als student versnellen of vertragen
al naar gelang de persoonlijke situatie en mogelijkheden om te
leren.

- Flexibiliteit in didactiek: je leert als student in de blend:
contactonderwijs/ online leren en-of werkplekleren.

- Flexibiliteit in toetsing: toetsmomenten zijn er op meerdere
momenten in een jaar en er bestaat toetsvariatie: er zijn
meerdere toetsvormen mogelijk om een leeruitkomst aan te
tonen.



DE PRAKTIJK
Ontwikkeling van onderwijs:

- Landelijke en regionale kaders. Dublindescriptoren en inhoudelijke 
profilering (aandacht voor onderzoekend vermogen en eindkwalificaties ICT) 
zijn verankerd in de concretisering van het onderwijs.

- Gedachtegoed van Dochy (HILL, High impact learning) als onderlegger voor 
de visie op leren en opleiden. 
- ‘Leren start van nieuwsgierigheid (urgentie), vraagt om inzet en ontwikkelt 

een professionele identiteit in dialoog (leerteams)’ (Beoordelingstraject Experiment Flexibel Hoger 
Onderwijs, 2019).

- Onderwijs is blended: werkplekleren, online onderwijs en contactonderwijs.
- Leeruitkomsten beschrijven wat een student geacht wordt te weten, te 

begrijpen en te kunnen toepassen met aandacht voor onderzoekend 
vermogen.

- Modulaire opbouw (thematische opzet) en leerweg onafhankelijke toetsing 
deeltijdopleiding waardoor het programma ook benut kan worden door 
werkgevers die investeren in het opleiden van zij-instromers en 
doorstroomtrajecten voor onderwijsassistenten. 

https://wij-leren.nl/high-impact-learning-kenmerken-principe.php


SYSTEMATIEK VAN BORGING EN TOETSING 

Rol van de curriculumcommissie

Rol van de examencommissie



VOOR DE HAN BETEKENT DIT EEN CULTUUROMSLAG: 
We zijn gewend om te denken vanuit curriculum en opleidingsbeleid. 

- Vraagt een omslag in anders begeleiden. Meer meebewegen met de ontwikkelbehoefte van 
de student en zijn/haar ontwikkelvraag en mogelijkheden op de werkplek. 

- Vereist van opleiders overzicht op de opleiding, samenwerking binnen teams en kennis van 
het beroep. 

- Ook de samenwerking met het werkveld blijft nog een aandachtspunt, verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden en betrekken bij de inhoudelijke doorontwikkeling van programma’s. 

• WAT en WAAR moet een student zijn ontwikkeling aantonen ipv HOE gaat de student dit 
doen?

• WIE werkt vanuit de opleiding en het scholenveld samen rondom de ontwikkeling van de 
student. 

• WAT vraagt dat van professionalisering van deze opleiders. 



PLUSSEN EN MINNEN VANUIT HET PERSPECTIEF AFNEMEND SCHOLENVELD  

Twee pluspunten

1. Meer diversiteit binnen schoolteams
Meer mogelijkheden om als werkgever 
anders te werven van nieuw personeel voor 
(betaalde) leerwerkroutes. 

2. Meer studenten in tijden van het 
lerarentekort
Aantal studenten is mede door de 
flexibilisering van de deeltijd is toegenomen.

Doorstroomroute onderwijsassistent, 
zij-instroom…. 

Minpunten 

Samenhang in leren binnen de blend

- Doorontwikkeling en de formulering van 
leeruitkomsten op de werkplek vereist meer 
samenwerking met werkgevers in de regio. 

- Professionalisering van opleiders op de 
werkplek. 

- Inzetten van landelijk erkende EVC-
assessoren van belang om nog meer 

recht te doen aan de verschillende 
persona’s binnen de deeltijd. 



AANDACHTSPUNTEN DOORONTWIKKELING 

• Professionalisering examencommissie

Denken vanuit de flexibiliseringsopdracht en het afstemmen over 
vraagstukken daarover met andere examencommissies is een 
uitdaging.

Uit het accreditatierapport: Meer lef en durven experimenteren. 

Vereist een andere dialoog binnen de opleiding met 
examencommissies. 



LESSONS LEARNED VOOR FLEXIBILISERING VOLTIJD  
• Organiseerbaarheid
• Afstemmen met het werkveld, in samenwerking
• Geen concessies doen aan eindtermen
• Investeren in studiecoaches....flexibilisering van het onderwijs vraagt veel van 

studiecoaches: de inhoud van de begeleiding
• Voor investeren in personeel. Bedenken wat je over 5 jaar kunt verwachten
• Werkveld en examencommissie betrekken bij de doorontwikkeling
• Regelmatig vragen en checken bij studenten of leerroute nog past en 

studenten uitnodigen om in hun leerroute te durven switchen. 
• Toetsing is gevarieerd en passend bij de leeruitkomsten ( niveaus van Miller)
• Toetsbeleid moet helder zijn; eenduidige regie in toetsing. 
• Internationalisering is aandachtspunt voor de HAN. 
• Afstemming lerarenopleiders opleiding en werkveld en omgekeerd. 

• Van iedereen, maar ook het management: Lef !


