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Voorwoord 

Om uitval in een vroege fase van studie tegen te gaan, ontwikkelt Saxion Top Talent in de periode 
2018-2021, een talentgerichte benadering van risicostudenten (‘students-at-risk’). Deze 
ontwikkeling wordt mede gefinancierd met een Comenius Leadership Fellow beurs van het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Uitgangspunt voor dit traject is dat iedereen 
talenten en interesses heeft die kunnen bijdragen in de ontwikkeling tot professional tijdens studie 
aan een hbo-instelling. In het ontdekken en ontwikkelen van onvermoed of onbenut talent zien we 
kansen om studenten te motiveren zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Daarmee 
willen we het succes van studie in een vroege fase van opleiding vergroten en de uitval verkleinen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat de begeleiding van studenten oprechte aandacht vereist en een dialoog 
op basis van gelijkwaardigheid. Deze overtuiging hebben we opgedaan in de tien jaren ervaring met 
de ontwikkeling van een hogeschool-breed programma voor talentontwikkeling in honours 
programma’s. In het driejarig programma ‘Honours approach for students at risk’ willen we door 
experimenteren en middels projecten leren of en hoe de werkingsmechanismen uit die ervaringen 
zijn toe te passen op ‘students at risk’. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de 
ontwikkeling van een training voor docenten. In twee pilots hebben we ons gericht op 
studieloopbaan begeleiders (intern studieloopbaanbegeleiders SLB’ers genoemd). 

We ontwikkelen in deze training in co-creatie met docenten en studenten een werkwijze die op 
termijn kan worden toegepast op de gehele Saxion populatie bachelor studenten. Die ambitie is 
coherent met de strategische ontwikkelingen in de hogeschool. Momenteel wordt het Saxion 
Onderwijs Model (SOM) ontwikkeld, dat moet gaan gelden voor de gehele hogeschool. Dit model 
omvat een visie op leren en onderwijs die tamelijk fundamentele veranderingen impliceren voor 
academies, opleidingen en docenten. Omdat wij met dit project belangrijke vernieuwingen 
introduceren in de begeleiding van studenten wordt ons initiatief met aandacht gevolgd en wordt 
onze betrokkenheid gevraagd bij SOM.  

We hebben twee pilot trainingen voor studieloopbaan begeleiders ontworpen en uitgevoerd in het 
studiejaar 2018-2019. In deze notitie worden de afzonderlijke trainingen beschreven alsmede de 
(kwalitatieve) resultaten daarvan. Deze notitie dient daarmee een aantal doelen. Ten eerste 
trekken wij lessen uit de ervaringen en opbrengsten voor voortzetting en opschaling van het 
trainingsontwerp, ten tweede dient zij als bron voor SOM-ontwerpers en ten derde als rapportage 
voor het NRO.  

Over het ontwerp van de beide pilot trainingen is goed nagedacht in co-creatie met docenten en 
studenten. De uitvoering moest als zodanig waardevol zijn als leertraject voor de deelnemers, maar 
hen ook de mogelijkheid geven gaandeweg en na afloop aanpassingen voor te stellen. Dat 
benadrukt het experimenteel karakter ervan: korte cycli in open dialoog met de deelnemers. Die 
aanpak werd door hen zeer gewaardeerd.  

In het kader van het programma ‘Honours approach for students at risk’ wordt een blog 
bijgehouden: saxioncomenius.wordpress.com  
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Inleiding 

Met het ontwikkelingsprogramma ‘Honours approach for students at risk’ hebben we de ambitie 
om studie uitval terug te dringen. De uitval is hoger dan gewenst, voor sommige studies hoger dan 
voor andere, met maatschappelijke en economische kosten als gevolg. Door toepassing van 
werkingsmechanismen uit het honours onderwijs van het Saxion TopTalent programma op de 
generieke populatie van Saxion studenten, verwachten we studenten beter zicht te geven op de 
eigen motivatie voor studie en studiekeuze. Door ons te richten op de generieke populatie 
includeren we studenten met verhoogde kans op uitval. ‘Students at risk’ zijn door ons niet nader 
gedefinieerd. Ze zijn vooraf niet goed als zodanig herkenbaar. Vaak zien we pas in de loop van het 
tweede kwartiel van het eerste jaar welke studenten risico lopen op uitval. Aan het vroegtijdig 
beëindigen van de gekozen studie ligt een breed spectrum van oorzaken en motieven ten 
grondslag. Uitval in het hbo is veel hoger dan in het wo. Uit onderzoek door ResearchNed (OCW, 
2007) blijkt dat 84% van de studiestakers afkomstig is uit het hbo. Als vier belangrijkste van de tien 
gedetermineerde oorzaken werden achtereenvolgens genoemd ‘persoonlijke omstandigheden’, 
‘geen motivatie’, ‘verkeerde studiekeuze’ en ‘moeite met manier van onderwijs’. Wij registreren in 
ons programma de uitval en stellen achteraf vast welke factoren van invloed zijn geweest. De 
premisse van ons programma is dat onze aanpak een positieve invloed heeft op uitval door ‘geen 
motivatie’, ‘verkeerde studiekeuze’ en ‘moeite met manier van onderwijs’ in vergelijking met de 
reguliere populatie. Op uitval door persoonlijke omstandigheden, lichamelijke beperkingen en 
overige oorzaken denken we geen directe invloed te hebben. In de afgelopen tien jaren hebben we 
een extensief programma ontwikkeld van honours programma’s en excellentie trajecten. De 
resultaten van eigen onderzoek onder studenten, alumni en docenten van de Saxion honours 
programma’s zijn zodanig spectaculair, dat we de kennis- en ervaringsopbrengsten niet willen 
onthouden aan de gehele populatie. De premisse is, dat in potentie alle studenten gemotiveerd zijn 
om te leren, mits ze worden aangesproken op de eigen drive, de eigen (latente) interesses, 
affiniteiten en talenten. 

Professionele identiteit 

Vanuit de eigen interesses en talenten ontdekken studenten hun potentiele bijdrage aan de 
maatschappij. En daarmee de betekenis van de gekozen of een andere studie voor de eigen 
(latente) intrinsieke drive. Ze worden uitgedaagd en gestimuleerd om combinaties te maken met de 
eigen, of een andere opleiding. Intrinsieke motivatie wordt onder meer bepaald door de kwaliteit 
van relaties, de mate van autonomie en door succeservaringen. Centraal staan onder meer de 
volgende concepten uit het Saxion Top Talent-model voor talentontwikkeling:  
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• community-vorming 
• authentiek ervaringsleren 
• kritische reflectie 
• persoonlijke ontwikkeling 

Het belangrijkste doel van talentontwikkeling is het leren 
kennen van de eigen talenten en drijfveren en het uitdagen 
van de ontwikkeling daarvan en daardoor het vormen van 
de eigen, individuele professionele identiteit.  

Pilot 1 en pilot 2  

Het programma bestaat uit diverse projecten die als gezamenlijk doel hebben om manieren te 
vinden om de principes van de ‘honours approach’ werkzaam te maken voor de reguliere populatie 
van studenten. Deze projecten richten zich rechtstreeks op de doelgroep studenten, op docenten 
of op beide. In deze tekst worden de pilot trainingen (1 en 2) voor docenten besproken.  

De aard van de aandacht van de docent voor zijn studenten zien we als vitaal voor 
talentontwikkeling zoals hiervoor bedoeld. De ontwikkeling van bekwaamheid van docenten en de 
determinatie van kritische indicatoren voor competentie zijn daarom een belangrijke doelstelling. 
Om die reden hebben we een tweetal pilot trainingen voor studieloopbaan begeleiders ontworpen, 
uitgevoerd en geëvalueerd. Daarin was co-creatie een belangrijk element. Door al doende 
ervaringen toe te passen en te benutten in het vervolg van de trainingen konden we het ontwerp 
verbeteren. De leerervaringen uit pilot 1 zijn meegenomen in het ontwerp en de uitvoering van 
pilot 2.  

We verkennen momenteel de mogelijkheid om een derde pilot uit te voeren voor een bredere 
doelgroep die bestaat uit een interdisciplinair samengestelde groep van docenten, teamleiders en 
onderwijskundigen. Deze pilot C moet zich richten op betrokkenen in een ontwerprol voor nieuw 
onderwijs in het kader van het Saxion Onderwijs Model (SOM).  

Learning communities  

De training die in pilots 1 en 2 is getest werd ontworpen vanuit het Saxion Top Talent-model voor 
talentontwikkeling (zie hiervoor). Een inhoudelijk uitgangspunt van de training is dat in bachelor 
onderwijs professionele ontwikkeling niet los kan worden gezien van de persoonlijke ontwikkeling 
van de student. Deelnemende docenten krijgen zicht op hun eigen kwaliteiten, geneigdheden en 
valkuilen en ontwikkelen alternatieve handelingsperspectieven. Dat gebeurt met aandacht voor het 
individu als onderdeel van het collectief. Zo wordt het ondersteunend principe van community 
leren in de training zelf toegepast. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een collectief, waarin 
leren wordt gefaciliteerd. Alleen in een veilige omgeving is kritische reflectie op gedrag mogelijk; 
individuele reflectie op het eigen gedrag en collectieve reflectie op effectiviteit van samenwerking.  
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Daardoor ontstaat inzicht op basis waarvan leerdoelen 
kunnen worden geformuleerd. Het individu wordt 
uitgedaagd door het collectief en het individu draagt 
bij aan het leren door het collectief. Om die reden 
wordt vanaf het eerste moment in de training gewerkt 
aan het doen ontstaan van een learning community. 
Docenten ervaren de kracht van het collectief voor 
leervermogen en leeropbrengst en raken tegelijkertijd 
bekend met de mechanismen die zo’n learning 
community mogelijk maken. Daarmee zijn twee 
grondprincipes van de ‘Saxion honours approach’ 
benoemd: ervaringsleren en het voortdurend schakelen tussen individu en collectief. Het individu 
draagt bij aan de effectiviteit van het collectief en het collectief is van waarde voor het leren van 
het individu.  

Authentiek leren 

Authenticiteit duiden we op twee manieren. Het betreft zowel de authenticiteit van het individu als 
die van de leeromgeving. De authenticiteit van het individu is gelegen in de manier waarop recht 
gedaan wordt aan de persoon, de persoonlijkheid met de eigen karakteristieke talenten, 
eigenaardigheden, voorkeuren en kwaliteiten. De authenticiteit van de leeromgeving wordt 
bepaald door de mate waarin de student (en het collectief) in staat wordt gesteld te leren in 
werkelijke situaties. De maatschappelijke werkelijkheid in al zijn complexiteit is de meest 
authentieke leeromgeving denkbaar. In honours onderwijs hebben we geleerd dat studenten ‘echte 
vraagstukken’ en ‘echte opdrachtgevers’ als elementen van de meest uitdagende, spannende en 
betekenisvolle omgeving beoordelen.  

Kort-cyclisch leren, zoals we dat ook met studenten doen 

Deelnemers aan de training leren steeds kort-cyclisch door reflectie op ervaringen en door die 
reflectie vervolgens theoretisch te duiden. Die kort-cyclische leer-loop werken ze na sessie 5 uit in 
een ontwerp voor het eigen onderwijs. Ook al was dat tot nu toe een klein onderdeel van een 
curriculum of module, ze konden de inzichten daadwerkelijk toepassen op de eigen 
onderwijssituatie. In dat ontwerp wordt gebruik gemaakt van het concept leerbogen, dat uitgaat 
van korte en lange spanningsbogen waarin start- en eindpunten in de tijd worden geduid en de 
tussenliggende periode thematisch wordt gevuld met inhoud en onderwijsvormen.  

In bijlage zijn de uitgewerkte programma’s en de evaluaties van de afzonderlijke sessies van beide 
pilot-trainingen opgenomen.  

 
Beschrijving van beide pilot trainingen 

Het team van Saxion TopTalent ‘Honours approach for students at risk’ ontwerpt, organiseert en 
evalueert de trainingen en begeleidt de deelnemers. De pilots 1 en 2 bestonden beide uit een 
startbijeenkomst van een middag en een avond en zeven daarop volgende sessies van een halve 
dag. De deelnemers van beide pilots zijn op bepaalde momenten met elkaar in contact gebracht om 
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ervaringen uit te wisselen en het netwerk te vergroten. Een van de trainers was een student 
onderwijskunde (Nijmegen) die tijdens haar bachelorstudie Social work deelnam aan een Saxion 
honours programma. Zij nam deel in het kader van stage.  

We organiseerden voor deelnemers van beide pilots de zogenaamde BOL (bring your own lunch). 
Deze tweewekelijkse lunchbijeenkomsten waren bedoeld voor informele uitwisseling onderling en 
met trainers. Daarvan werd door een aantal mensen regelmatig gebruik gemaakt. 

Pilot 1 

De eerste versie van de training voor docent-studieloopbaan begeleiders hebben we ontworpen 
met het oogmerk om in co-creatie de training verder te ontwikkelen en verbeteren. We hebben vrij 
selectief docenten benaderd die we direct of indirect kenden en waarvan wij of onze contacten 
vermoedden dat ze geïnteresseerd zouden zijn. We wilden een training ontwerpen waarin 
docenten de principes van de ‘honours approach’ ervaren. In de laatste trainingssessies maakten de 
deelnemers een herontwerp voor het eigen onderwijs. De training besloeg acht sessies zodat 
deelnemers de tijd hadden om (aspecten van) het geleerde toe te passen in de eigen 
onderwijspraktijk. Deze sessies vormen een serie die zich over ruim een half jaar uitstrekte. We 
zagen de eerste bijeenkomst als vitaal voor een succesvol vervolg. In deze eerste bijeenkomst werd 
de toon gezet. Er is door trainers/ontwerpers en studenten langdurig nagedacht over het 
programma. We besloten om een locatie buiten de Stadscampus te kiezen en kwamen terecht in 
‘de tuin van Johannes’, een fraaie plek in het zuidelijk buitengebied van Enschede. De barbecue op 
het einde had de bedoeling om ‘the sense of community’ te versterken.  

Het programma voor de serie sessies van pilot 1 is gebaseerd op het Top Talent-model voor 
talentontwikkeling. Steeds werd een basisprincipe van dat model centraal gezet. Vanuit dat 
framework hebben we gaandeweg de sessie-programma’s voorbereid. Steeds inventariseerden we 
de leerbehoeften aan het einde van elke sessie, die we dan terug lieten komen in het programma 
van de volgende sessie. Steeds lieten we de leeropbrengsten individueel vastleggen in een eigen 
‘boekje’.  

We hebben studenten uit honours programma’s ingebracht in enkele sessies. De dialoog was soms 
confronterend voor deelnemers, maar bijzonder leerzaam en werd beoordeeld als waardevol. 

Gedurende pilot 1 ontdekten we dat het nodig was een tweede pilot te ontwerpen en uit te voeren. 
We leerden wat goed ging (co-creatie, community leren, de inbreng van studenten, 
onconventionele werkvormen, trainen op coaching vaardigheden) en wat beter kon (het delen van 
‘tools’, nog meer aandacht voor leren van elkaar door deelnemers onderling). 

Pilot 2 

Voor de tweede pilot werden opnieuw deelnemers gerekruteerd. Dit keer uit een veel groter 
bereik. We vroegen deelnemers uit de eerste groep collegae in te sturen, maar ook werden 
managers en teamleiders benaderd met de vraag welke mensen uit hun teams aan deze training 
zouden willen deelnemen. Daardoor was de deelnemersgroep van pilot 2 diverser. Zo deden er 
twee niet-docenten aan mee die wel ambities hadden om groepen studenten te gaan coachen. Ook 
waren de verwachtingen en motieven bij aanvang diverser. Hoewel alle deelnemers vooraf een 
individuele intake kregen had die diversiteit aan verwachtingen tot gevolg dat na de eerste sessie 
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twee deelnemers besloten om hun deelname te beëindigen. Zij hadden verwacht ‘een set met 
tools’ te ontvangen en waren niet bereid om onderdeel te worden van een community waarin 
ervaringen centraal staan in het leerproces: ‘Geef mij een boekje met tools, dan red ik me wel’.  

Net als in pilot 1 hebben we veel locaties gezocht en gevonden die bijdroegen aan ‘anders leren’. 
Soms hadden die locaties een specifieke functie in het programma (escape room), soms was het 
een locatie die beter geschikt was (grasveld hoofdlocatie) of meer inspirerend (park, food factory). 

Ook in pilot 2 hebben we studenten uit honours programma’s de deelnemers laten bevragen over 
de eigen onderwijsontwerpen.  

 

Bevindingen van het team (ontwerpers, trainers) 

Het geheel overziend zijn we tevreden met zowel de uitvoering als de uitkomsten en de 
leeropbrengsten voor onszelf. De bevindingen uit de rapportage van de student onderwijskunde 
zijn eveneens in de tekst hieronder verwerkt. Zij nam deel in het kader van stage en zij heeft met 
name het aspect community vorming bestudeerd.  

Het ontwerp van pilot 1 was in grote uitgezet en werd steeds per sessie verder gedetailleerd, kort 
voor uitvoering. De grote lijnen, de uitgangspunten en de thematische indeling (community 
vorming, authenticiteit, reflecteren, verhouding individu-collectief en persoonlijke ontwikkeling) 
bleven daarin gehandhaafd. We hebben de deelnemers ruimte gegeven en gevraagd inhoudelijke 
aspecten in te brengen en voor te bereiden binnen de thema’s. Dat verliep soms anders, ook qua 
tijd, dan gedacht. Zo hadden we bijvoorbeeld bedacht dat er in trio’s van deelnemers drie 
casuïstieken ingebracht en behandeld zouden kunnen worden. In de uitvoering bleek vervolgens 
dat deelnemers het graag bij éen casus hielden. Ze wilden onderling liever verdieping en het 
gesprek voeren over principes, interventies en werkingsmechanismen, dan ‘allemaal aan de beurt 
komen met een casus’.  

Elke sessie was steeds goed gevuld. Steeds werd bij afsluiting en bij aanvang van een volgende 
sessie gevraagd naar behoeften. Daarin probeerden we steeds te voorzien. Meer dan verwacht 
bleken deelnemers behoefte te hebben aan onderlinge uitwisseling. Daarbij gaven ze aan dat ze 
zelden en in elk geval te weinig dit type gesprekken konden voeren met collegae van verschillende 
disciplines. Daartoe zorgden we steeds voor voldoende ruimte om dit mogelijk te maken. Dit is 
consistent met onze ervaringen uit het honours onderwijs. De houding van de trainers kwam steeds 
meer (meer nog dan in het ontwerp was voorzien) te liggen op het stellen van vragen en het 
gelegenheid geven om te leren. In schijnbare tegenspraak daarmee is de behoefte die we bij 
deelnemers ontdekten aan (theoretische) duiding. Maar ook dat is consistent met de kort-cyclische 
benadering: ervaren, reflecteren, duiden, vastleggen. Hoewel deelnemers bij check-in aangaven 
‘zich te moeten ontworstelen aan de dagelijkse praktijk’ bleken ze bij check-out vrijwel altijd ‘moe 
maar voldaan’. Dat bleek voor een belangrijk deel te maken te hebben met de mate waarin ze zelf 
vorm en uiting konden geven aan het leren. Trainers wezen er steeds op dat deelnemers voor een 
belangrijk deel eigenaar zijn van het program. Deelnemers konden en moesten hier de klassieke 
rolverdeling loslaten. Door te ervaren dat ze niet als consument van kennis werden gezien, maar als 
partner in dialoog, waarin soms confronterende vragen worden gesteld ontstond een voor 
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sommigen ongekend soort energie. Onder meer door de oefeningen in kennismaken, energizers en 
rollenspellen was er sprake van vertrouwen en durfde men daarin mee te gaan. Wat bij 
oppervlakkige beschouwing afgedaan kan worden als ‘oefeningetjes om elkaar te leren kennen’, 
blijkt diepgaand effect te hebben.  

We ontdekten gaandeweg dat community vorming en community leren grotere centrale thema’s 
waren dan vooraf gedacht. Door de eigen ervaring van de deelnemers om zo’n community te 
(willen) zijn ontstond de nadrukkelijke behoefte om te begrijpen welke interventies helpen om een 
community te realiseren. 

Bij aanvang willen deelnemers weten ‘hoe het precies zit’. De coachrol van de docent voor het 
begeleiden in de honours approach is een andere dan de meer traditionele docentrol die de lead 
neemt en inhoud toelicht. We hebben gemerkt dat het opdoen van diepgaand begrip van deze rol 
en het zich eigen maken daarvan niet eenvoudig is. Ergens over praten is heel iets anders dan het in 
gedrag laten zien. Deelnemers en trainers beseffen de taaiheid hiervan. 

We zagen bij vrijwel alle deelnemers dat ze op een bepaald moment ‘een aha-beleving’ hadden. 
Voor de meesten was dat rond de vijfde bijeenkomst. Op zo’n moment viel al het voorgaande op 
een plek waarvan ze nu zagen welke betekenis die had. Wij hebben niet kunnen vaststellen hoe we 
‘het vallen van het kwartje’ kunnen versnellen. Wel hebben we geconstateerd dat het goed is om 
steeds een overzicht te blijven geven van onderdelen van het programma in het geheel. 

We namen verschil waar tussen de eerste en de tweede groep. In bepaalde opzichten was pilot 2 
lastiger. Mogelijk heeft dit te maken met selectie, die bij de tweede pilot meer random was dan bij 
de eerste. Daardoor bevatte de tweede groep ogenschijnlijk meer deelnemers die werkten ‘by the 
book’. We merkten vooral in deze groep dat we als trainers te laat waren met het (laten) 
benoemen van individueel gedrag dat verstorend is voor de collectieve effectiviteit.  

 

Resultaten uit focusgroep interviews 

Beide groepen deelnemers waren er verrast over hoe snel iedereen zich open en kwetsbaar durfde 
op te stellen.  

Check-in en check-out is waardevol omdat deelnemers zo elkaars leerdoelen (voor de sessie) 
kennen, weten of er iets persoonlijks speelt en verrast kunnen worden door wat anderen uit 
dezelfde sessie hebben gehaald. 

Veel vragen kunnen in discussie met peers worden beantwoord. Deelnemers hebben ervaren dat 
peer learning zeer krachtig is en ook prima in de leeromgeving van studenten ingezet kan worden. 

Deelnemers geven aan dat ervaren alvorens te duiden en theoretisch te verdiepen uiteindelijk kan 
leiden tot dieper leren. Docenten zijn niet gewend om zich te onderwerpen aan iets zonder precies 
te begrijpen waarom. Bij enkele docenten leverde dit veel weerstand op, en vond men sessies 
daarom lang duren. 

De tijd nemen voor reflectie en duiding worden wisselend gewaardeerd. De reacties op de 
oefeningen lopen uiteen van zeer waardevol tot ‘langdradig’. 
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De trainers hebben in deze trainingen de coachrol aangenomen die van de deelnemers ten opzichte 
van hun studenten wordt verwacht. Het is een zoektocht gebleken om reflection-in-action goed te 
doseren. Direct aanspreken (relfection-in-action) versus laten ontsporen en dat bespreken 
(reflection-on-action) kunnen beide zinvol zijn. Zie bijlage 3 voor details. 

 

Conclusies 

De conclusies uit de resultaten laten zich als volgt benoemen:  

1. Het is belangrijk om tijd, ruimte, plaats en inhoudelijk thema te definiëren om vervolgens 
ruimte te hebben voor dialoog. De randen van het zwembad staan vast, de effectiviteit waarop 
je zwemt is in belangrijke mate afhankelijk van de interactie in het bad.  

2. Mensen worden geïnspireerd in het collectief door waardering van hun persoonlijke stijl, 
affiniteiten en energie. Doordat we de mogelijkheden van het individu, als onderdeel van het 
collectief willen benadrukken neemt variëteit toe. Dat is lastig, erg lastig in een grote 
organisatie die geneigd is om te standaardiseren. In een volgende pilot willen we om die reden 
teamleiders betrekken, die samen met ontwerpers op dat moment in een curriculum-innovatie 
zitten. Belangrijke uitdaging daarin is: hoe valt variëteit verstandig in balans te brengen met 
organiseerbaarheid?  

3. Het is interessant om je te verdiepen in (de ontwikkeling van) de ander. Hoe kun je leren 
genieten van wat de ander kan en doet, terwijl dat niet jouw eerste geneigdheid is? 

4. Een interdisciplinaire samenstelling van een learning community is van grote meerwaarde voor 
de kwaliteit van de dialoog, voor het leren uit collectieve reflectie. Mogelijk is het van belang 
om in learning communities de interdisciplinaire (opleidingsoverstijgende) context af te 
wisselen met de context van de eigen opleiding. Het is interessant om nader uit te zoeken of 
dat zo is en hoe die relatie tussen disciplinaire en interdisciplinaire configuraties effectief kan 
zijn. 

5. De kort-cyclische benadering van ervaringsleren (ervaren, reflecteren, duiden, vastleggen) kan 
worden versterkt door iets meer theoretische verdieping aan te brengen. Dat kan bijvoorbeeld 
door het lezen en bespreken van een artikeltje en door bespreking van leerervaringen aan de 
hand van bronnen, modellen en achtergronden.  

6. Het werkt geweldig goed om deelnemers in een training voor docenten te confronteren met de 
vragen die studenten voor hen hebben. 

7. Het uitvoeren van de sessies steeds met ten minste twee trainers, komt ten goede aan de 
kwaliteit. Zij vullen elkaar aan en wijzen elkaar op punten. Niet onbelangrijk: deelnemers zien 
hoe trainers te werk gaan, hoe ze denken en hoe ze openlijk de dialoog voeren over inhoud en 
vormgeving. 

8. Het werkt goed als trainers weliswaar in de rol van trainer functioneren, maar zich ook 
onderdeel van de learning community vormen en zich vanuit die positie kwetsbaar opstellen. 
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9. Verantwoordelijkheid leggen waar het kan. In plaats van zelf de opdrachten te bedenken of 
bepaalde werkzaamheden doen, hebben deelnemers ervaren dat ze veel meer bij studenten 
neer kunnen leggen dan tot dusver werd gedacht.  

10. Flexibiliteit: afbuigen waar nodig. Dat kan zowel zijn omdat deelnemers bepaalde behoeften 
hebben, maar ook trainers zelf kunnen het nodig vinden. Het lijkt heel belangrijk om steeds te 
laten zien hoe keuzen tot stand komen en wie daartoe besluit (vaak het collectief op grond van 
argumenten).  

11. De honours approach bevat vier elementen (in model). Deze elementen zijn elkaar 
ondersteunende aspecten in een systemisch verband. Tijdens trainingen hebben we bij 
aanvang gefocust op community leren en ontgaat het docenten soms dat reflectie en 
authenticiteit ook altijd aan bod komen. Dit moeten we beter duiden. 

12. Het is belangrijk dat gedrag in het algemeen en (proces) storend gedrag in het bijzonder 
worden geadresseerd. Het is aan de trainers om erop toe te zien dat dat gebeurt. Afspraken in 
het collectief bij aanvang van de training over de wijze waarop wordt samengewerkt kunnen 
daarbij helpen.  

13. Overzicht geven in een vroeg stadium en dat herhalen. Deelnemers zien aan het begin vaak nog 
niet wat de betekenis is van latere programma onderdelen. Soms vindt men dat een bepaalde 
fase lang duurt. Als die fase geduid wordt in het geheel van het programma kan dat begrip 
geven. Wij stelden steeds ‘dat we ervan overtuigd waren dat het kwartje zou vallen’, maar dat 
lastig te voorspellen is wanneer.  

14. Community leren vraagt (nog) meer tijd dan voorzien. Het ontwikkelen van vaardigheid, ook 
voor de trainers vereist aandacht, tijd en collectieve reflectie. 

15. Het inzetten en uitdagen van creativiteit is zeer waardevol. Het inbouwen en benutten van 
ruimte in een trainingsprogramma, maar ook het benutten van vrijheidsgraden in het eigen 
onderwijs (als docent en als student) vereist durf en creativiteit. Onderlinge uitwisseling (tussen 
deelnemers) lijkt creativiteit te stimuleren. 

16. BOL, ontbijt, terugkomactiviteiten 

 

Bronnen 

1. Kolk, I. (2019). Stageverslag onderwijswetenschappen. Saxion Top Talent.  

2. https://docplayer.nl/1683416-Studieuitval-in-het-hoger-onderwijs.html 

3. https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/flink-wat-studenten-stoppen-pas-latere-jaren-met-hun-studie 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 - uitwerkingen pilot 1 

 

1. Pilot 1 – sessie 1a (1.1a) 

Bijeenkomst 1.1a       Introductie 

Datum bijeenkomst:    19 juni 2019. 15:00 – 20:00 uur.  

Locatie:     Tuin Johannes 

Aanwezige docenten:    zie excel sheet [naam] 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:  Marike, Nitie, Guus, Johannes, Inge 

 

Programma 

Focus:  serieuze introductie 

1. Forming (elkaar leren kennen, practice what you preach)    (30 min) Guus 
2. Programma introduceren en doornemen in grote lijnen (7 dagdelen)  (30 min) Guus/Nitie 
3. Delen van onze visie (aansluiten op bestaande ervaringen en wensdenken) (30 min) Allen 
4. 4 papiertjes 
5. Trio’s formeren (criteria: andere opleiding, 3 mensen)    (30 min) Guus 
6. I Do ART         (30 min) Allen 
7. Barbecue (rond 17:30 uur) 
8. Open Space  (aanvang 18:30 uur)     (60 min) Guus 
9. Voor volgende keer: aan de slag met een eigen casus    (20 min) Nitie 

• Risico-studenten die buiten onze opvang vallen  
• Criteria voor relevantie van filmpjes (gez. mediatheek)  
• Artikeltje over community vorming 

10. Adjourning (verzin een yell!)      (15 min) Guus  

 

Huiswerk:  filmpjes kijken: we gaan relevante filmpjes delen. Selecteer ze in de vakantieperiode. Wat zijn 
criteria voor relevantie? Lees [4] artikelen over community vorming 

 Eigen casus uitzoeken voor volgende keer. Wat vind je lastig? Je mist vast wel eens wat? Wat 
dan? Hoe ga je om met pathologische gevallen? 
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Evaluatie 

korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst 
De planning is gevolgd. Er is wel na de yell de 
kennismakingsoefening “ik ben uniek” toegevoegd daar de 
docenten graag zo een eerste oefening wilden leren kennen. 
Dat betekent voor het team: learning by doing. 

Ook is een check-in en een check-out toegevoegd. 

de elementen die goed werkten (en waarom) 
Alle elementen kregen voldoende aandacht. De Open Space 
en het triogesprek waren zeer levendig omdat de docenten 
nog niet eerder de kans kregen om zo met elkaar van 
gedachten te wisselen. De ik-ben-uniek-oefening was een 
groot succes omdat de iedereen elkaar beter/anders leerde 
kennen, de eerste oefening bekend werd en zelf werd 
ervaren. 

de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en 
waarom) 
Vanwege het feit dat de docenten alleen het doel van het 
programma en de grote lijnen wisten gecombineerd met hun 
openheid, de ambiance en bbq vielen er geen onderdelen in 
het water.  

de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De (ex)HP-studenten zijn gewend aan een open invulling en zijn zelfstandig genoeg om ze aan het handje te 
houden. In deze sessie zijn zij als gelijken onder de deelnemende docenten. Deelnemers waren enthousiast. 

 



14
/4 

 

 
 
 
Training voor studieloopbaan begeleiders  – Talentontwikkeling: honours approach in studiebegeleiding  
 
 
     
   

___________________________________________________________________________________________________________ 
https://saxioncomenius.wordpress.com   Saxion Top Talent      1 december 2019  

 

 

 

2. Pilot 1 – sessie 1b (1.1.b) 

Een tweede startsessie werd gepland na uitvoering van de eerste omdat er meer belangstelling was voor 
deelname. We wilden dat alle deelnemers in elk geval de startsessie zouden meemaken omdat daarin zowel 
basisprincipes van honours approach aan de orde komen als dat het een belangrijke eerste stap is in de 
vorming van een learning community.  

 
Bijeenkomst 1.1b introductie 

Datum bijeenkomst:    10 juli 2018. 14:00 – 17:00 uur.  

Locatie:      Volkspark 

Aanwezige docenten:    zie excel sheet [naam] 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Nitie, Guus, Johannes, Inge 

 
Programma 

Focus:  serieuze introductie 

1. Forming (elkaar leren kennen, practice what you preach)    (30 min) Guus 

2. Check-in 

3. Programma introduceren en doornemen in grote lijnen (7 dagdelen)  (30 min) Guus/Nitie 

4. Delen van onze visie (aansluiten op bestaande ervaringen en wensdenken) (30 min) allen 

5. 4 papiertjes 

6. Trio’s formeren (criteria: andere opleiding, 3 mensen)    (30 min) Guus 

7. I Do ART         (30 min) allen 

8. Open Space         (60 min) Guus 

9. Voor volgende keer: aan de slag met een eigen casus    (20 min) Nitie 
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• Risico-studenten die buiten onze opvang vallen  
• Criteria voor relevantie van filmpjes (gez. mediatheek)  
• Artikeltje over community vorming 

10. Check-out plus adjourning (verzin een yell!)     (15 min) Guus  

 

Huiswerk:  filmpjes kijken: we gaan relevante filmpjes delen. Selecteer ze in de vakantieperiode. Wat zijn 
criteria voor relevantie? Lees [4] artikelen over community vorming 

 Eigen casus uitzoeken voor volgende keer. Wat vind je lastig? Je mist vast wel eens wat? Wat 
dan? Hoe ga je om met pathologische gevallen? 

Evaluatie 

1. korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst 
De planning is gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Alle elementen kregen voldoende aandacht. De 
oefeningen kwamen goed uit de verf door ervaring van 
de vorige groep en dit ook benoemen (management of 
trust?)  

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en 
waarom) 
Vanwege het feit dat de docenten alleen het doel van 
het programma en de grote lijnen wisten gecombineerd 
met hun openheid en de ambiance vielen er niet echt 
onderdelen in het water.  

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de 
studenten 
De (ex)HP-studenten zijn gewend aan een open invulling 
en zijn zelfstandig genoeg om ze aan het handje te 
houden. Zij zijn gelijken onder de gelijken en voerden 
geregeld het woord. 
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3. Pilot 1 – sessie 2 (1.2) 

Datum bijeenkomst:    4 september 2018. 14:00 – 18:00 uur.  

Locatie:     H0.10 

Aanwezige docenten:   Geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Nitie, Guus, Inge 

 
Programma 

Focus:  Community 

1. Inloop       15 min 

2. Kennismaken      30min  

a. Ik ben Uniek 
b. 4 papiertjes 

 
3. Doel programma      45 min (zitten in kring) 
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a. Toelichting – waar gaat het om 
b. Groot programma – wat gaan we vandaag doen 
c. Vorm & inhoud congruent – dubbellaag – je acteert in je eigen film 
d. Bolletjes poster 
e. David pitch – ‘Hebben jullie vragen aan David’ (15 min) 
f. Je moet het willen beleven. Kwartje valt, wanneer weten we niet. Heb het erover, ook met 

jezelf 

4. Check in: halen en brengen in de kring    15 min 
inventarisatie behoeftes  

5. Oefening groepsdialoog:     60 min      

hoe zorg je dat studenten elkaar meer coachen en om hulp vragen  

a. Jij acteert als slb’er. Je hebt drie ongemotiveerde studenten en een observator 
b. Terzijdes of time-outs: periodiek. Vragen: ‘wat is je ervaring’? 
c. Wisselen op ons signaal 
d. Plenair (observaties studenten) 

6. Opbrengsten      20 min 

7. Reflectie – en verwachtingen     30 min 

8. Check-out 

 

Evaluatie 

1. korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst  
De planning is gevolgd. Behoeftes zijn geïnventariseerd: tools voor community building, energizers, 
inrichten van Blackboard en “het in kaart brengen van 
risico-studenten” 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Alle elementen kregen voldoende aandacht. De 
IDOARRT werd (te?) uitvoerig besproken in de groepen. 
De oefening groepsdialoog waarbij de docenten 
wisselend optraden als SLB-er/ongemotiveerde 
student/observator kwam goed uit de verf en werden 
als zeer zinvol erfvaren. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en 
waarom) 
De jij-oefening kon niet in zijn geheel volbracht worden 
daar het de docenten niet lukte (te veel gevraagd?) 
Doordat bij één groep de IDOARRT veel tijd in beslag 
nam kon deze groep de laatste onderdelen niet uitvoerig 
uitwerken. Wel is er in de plenaire uitwisselingsessie 
alles aan bod gekomen. Trainers deden ervaring op met 
tijdschema’s opstellen en in de hand houden. 
Het huiswerk was nauwelijks gemaakt en de deelnemers 
gaven aan daar ook niet echt tijd voor te hebben. 
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4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De (ex)HP-studenten zijn gewend aan een open invulling en zijn zelfstandig genoeg om ze aan het handje 
te houden. Zij zijn gelijken onder de deelnemers. Inge nam geregeld het woord en was goed in staat het 
proces op onderdelen te leiden. 

 
 

  
 

 
 
 

4. Pilot 1 – sessie 3 (1.3) 
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Datum bijeenkomst:    16 oktober 2018. 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:     villa Serphos 

Aanwezige docenten:   geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:  Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan, gastdocent Nik ten Brinke 

 
Programma 

Focus:   persoonlijke ontwikkeling 

 
1. Welkom 
2. Check-in 
3. Mededelingen:  

• presentatie poster met HP Approach  
• aankondiging dat we een wervingsfilmpje gaan maken en daarom cameramensen aanwezig 
• Bring Your Own Lunch (BOL) opzet en toelichting 
• Aankondiging enquete  
• Aankondiging Original Track 

4. Behoeften  
• Blackboard opgezet 
• Energizes komen elke bijeenkomst terug en in Blackboard gezet. 
• “in kaart brengen” vandaag met het inzetten en toelichten van Ecogram  
• HP student kunnen bevragen 

5. Energizer/communitybuilder: reprise de jij-oefening  
6. Ecogram toelichting 
7. Ophalen inzichten en ‘wat ga jij doen vanaf morgen’? 
8. Check-out 
 

Evaluatie 

1. korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst  

Het programma is gevolgd maar niet alle onderdelen kregen de tijd de we daarvoor gepland hadden. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
De mededelingen vond men fijn om te vernemen daar sommigen gewend waren om een alle programma-
inhoud vooraf (in detail) te ontvangen. De docenten begrepen inmiddels wel dat het learning by doing is, zij ook 
deels in de student-modus gehouden worden (d.w.z. een zekere onbekendheid met datgene wat gaat komen). 
Dat geïnventariseerde behoeftns direct terug te zien zijn in het programma. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Doordat de gastdocent zich echt als zendende docent acteerde kwam de energie niet goed los. Het lukte de 
trainers niet om het tempo bij hem op te schroeven daar hij toch wel voorbeelden vroeg van de docenten maar 
veel te breedsprakig en vooral uit zijn eigen ervaringen daarop antwoordde. Deze sessie kostte veel te veel tijd. 
We zijn daarop naar buiten gegaan om een reprise van de JIJ-oefening te doen. Verrast om te zien dat het deze 
keer weer niet lukte daar het totnutoe, weliswaar waren daar altijd studenten bij betrokken, bijna altijd een tot 
een goed einde gebracht werd. De docenten vonden het wel succesvol daar zij nu ìedere naam kende en de 
passie des persoons. Sommige gaven aan dat zij niet scherp genoeg (konden?) opereerden (te lange 
luistersessie vooraf?) 
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4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer was goed alhoewel nu er voor het eerst mensen ontbraken of eerder weg moesten. 
Houding van de betrokken studenten is actief. 
 

 

Blogpost (saxioncomenius.wordpress.com) 
 
De derde sessie in de training voor studieloopbaan begeleiders vond op 16 oktober 2018 plaats in de Saxion villa. 
Nic ten Brinke (AMM) was uitgenodigd om een toelichting te geven op de toepassing van het ‘ecogram’ in de 
begeleiding van de student. 

Hoe iets te benutten dat anders uitpakt dan verwacht (of volledig mis gaat)? 

De middag begon met de welbekende ‘jij-oefening’. Verrassend genoeg bleek – voor het eerst in onze ervaring – 
de groep niet in staat om de patronen integraal uit te voeren. Het zal niet verbazen dat ook dat een opbrengst is 
die we zinvol hebben kunnen benutten in het gesprek over community-vorming en in de eigen community-
vorming van deze groep. De werkelijkheid is grillig. Zijn we bereid om dat te accepteren en daar op flexibele 
wijze mee om te gaan? 
 

 
Nic nam ons mee in de principes van het eco-gram en de waarde die het systemisch in kaart brengen van relaties 
van een student kan hebben in de begeleiding. De discussie werd steeds levendiger. 

 

Opbrengsten en behoeften 

De opbrengsten en de behoeften zijn aan het einde van de middag in kaart gebracht. Enkele van de opgedane 
inzichten waren: 
• ‘ik ben 1 van de bolletjes in een ecogram’ – niet alle verantwoordelijkheid ligt bij mij een klas is niet zonder 

meer een community – die moet je bouwen 
• een community bestaat niet uit louter vrinden 
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• typering van studenten in in zekere mate opleidingsbepaald een app-groep kan helpen in de vorming van 
een community interdisciplinariteit is krachtig 

• als coach kan ik heel vaak op mijn handen gaan zitten 
• sub-communities zijn okay – die kunnen gewoon ontstaan 
 
Enkele van de behoeften voor vervolgsessies van deze 
training: 
• leren hoe ik veiligheid creëer in een groep 
• meer methodieken onder de knie krijgen (CONSENT; 

rich picturing) leren hoe ik kan voorkomen dat studenten 
loners worden improvisatie-theater – rollen uitspelen 

• eigen probleem-casuïstiek bespreken gelijkwaardigheid in 
dialoog in actie omzetten 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Pilot 1 – sessie 4 (1.4) 

 
Datum bijeenkomst:     20 november 2018. 14:00 – 18:00.  

Locatie:      Stadscampus Enschede E1.20 

Aanwezige docenten:     zie excel sheet [naam] 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan 

 
Programma 

Focus:   authenthieke leeropdrachten / talentontwikkeling 
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1. welkom 
2. check-in  
3. programma toelichting 
4. kennismaking door docent (aangedragen methode “de Hand”) in duo’s 
5. HPstudent wordt bevraagd door studenten 
6. terug naar jouw studententijd in trio’s 
7. terugkoppeling  
8. presentatie teaser/wervingsfilm door studentmakers 
9. inzichten ophalen 
10. check-out 

 
Evaluatie 

4. korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst  

Programma is gevolgd. Kennismaking de hand liep erg uit. De docenten vulden de oefening verschillend en 
daardoor tijdtechnisch verschillend in. Trainers, die deze oefening niet kende, deden inzicht op in het uitleggen 
van deze oefening. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Het gesprek met de HP-student was zeer geannimeerd en de docenten waren zeer geïnteresseerd. Dit komt 
waarschijnlijk doordat ze alles uit eerste hand kregen. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
De sfeer zal zeker van invloed zijn geweest op de inhoud. Onderlinge gesprekken waren zeer ontspannen en 
misten wat scherpte. De teaser/wervingsfilmpje was totaal anders dan datgene dat de studentmakers ons 
eerst hadden laten zien. Het gesprek over de inhoud wisselde tussen ‘werving’ en “ik vind..” 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer was landerig. Docenten gaven aan ‘moe’ te zijn vanwege een drukke werkperiode. Het was warm en 
de gesprekken hadden een wat laid-back karakter. Houding studenten was zeer constructief. 

 

Blogpost 

De hand 

Voor sessie 4 hadden we weer voorzien in een gevarieerd program, voor een deel gebaseerd op de behoeften 
die we in sessie 3 hadden geïnventariseerd. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over ‘de hand’. Elke 
vinger van de hand staat voor een kenmerk van de persoon: de duim – waar ik goed in ben; de wijsvinger – 
waar ik naar toe wil; de middelvinger – waar ik echt niet van houd; de ringvinger – waar ik op kan 
vertrouwen; de pink – wat er nog te wensen over blijft. 
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De honours student 

Vervolgens vertelde honours student M. hoe het nu eigenlijk toegaat in een (verbredend, interdisciplinair) 
honours programma. Wat maakt zo’n programma voor haar uitdagend en interessant? M. vertelde onder 
meer dat ze van nature zeer gestructureerd werkt en dat ze in het begin enorm veel moeite had met de grote 
vrijheid in het programma. ‘Op zeker moment heb ik mezelf voorgenomen me er maar aan over te geven, en 
toen ging het werken’. Ze vertelde over de mechanismen van community vorming; onder andere doordat 
dialoog tussen alle betrokkenen altijd wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht rol of positie. 
M. werd door de deelnemers bedolven onder vragen en haar openhartig en coherente verhaal werd als zeer 
waardevol beoordeeld voor het verwerven van inzicht in mechanismen relevant voor ‘risico-studenten’. 

De teaser 

Toen waren er twee studenten die een filmpje van 24 seconden lieten zien dat zou kunnen dienen als teaser 
voor risicostudenten om deel te nemen aan ‘the original track‘ (het nog te ontwerpen programma voor risico-
studenten). ‘De muts’ was een hilarisch filmpje dat gemengde oordelen losmaakte. Ook Marike, Guus en Nitie 
werden verrast (ze hadden een eerder aan hen gepresenteerd filmpje verwacht). 

Terug in de tijd 

In duo’s gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de tijd dat ze zelf student waren: Wat had je eigenlijk 
diep in je hart gewild? In hoeverre heb je dat bereikt? Wat hield je tegen om het te realiseren? Wat heeft je 
geholpen? 

Check out 

In de check-out werd onder meer gezegd: inspirerend; chaos – maar dat geeft me energie (het is okay); veel 
diversiteit in deze groep; maar ook veel overeenkomsten; veel van elkaar te leren; gaaf om met elkaar te 
zoeken naar nieuwe manieren. 
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6. Pilot 1 – sessie 5 (1.5) 

 
Datum bijeenkomst:    29 januari 2019. 14:00 - 18:00 

Locatie:     Polaroid complex Escape Room 

Aanwezige docenten:   geregistreerd 

Aanwezige trainers/Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan 

 

Programma 

Focus:  reflectie 

 

1. Welkom 
2. Check-in 
3. Toelichting dagprogramma 
4. Escape room 
5. Reflectie 

• What 
• So what 
• Now what 

6. Plenair inzichten delen 
7. Hot & cold shower 
8. Check-out 

 
Evaluatie 

1. korte beschrijving van het verloop van de bijeenkomst  

Programma is gevolgd. Het napraten direct na de escape room naam bij de docenten beduidend meer 
tijd in beslag dan gepland. Hot & cold shower nam bij één groep meer tijd in beslag (inmiddels 
worden er persoonlijke patronen vertoond bij de docenten) 

1. de elementen die goed werkten (en waarom) 
De escape room was voor de meesten nieuw en uitdagend. Zij voelden ook de groepsbinding die dit 
met zich meebracht. Ook de reflectiemethode: (so/now)What werd goed behandeld.  

2. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Doordat er onderdelen uitliepen qua tijd en er mensen eerder weg moesten, en wij het pand ook 
precies op tijd moesten verlaten) werd de check-out afgeraffeld. 

3. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer had iets weg van een uitje en dat was het ook. De reflectie is wel goed uitgevoerd. 
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7. Pilot 1 – sessie 6 (1.6) 

Datum bijeenkomst:    5 maart 2019   14:00 – 18:00 

Locatie:     Stadscampus Enschede S1.58 

Aanwezige docenten (namen invullen):  geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:  Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan 

 
Programma 

Focus:   Ontwerp eigen programma-opzet 

 

1. welkom  

2. check-in 

3. toelichting programma 

4. Overzicht Comenius plus onderzoek 

5. Why – How – What 

6. Inleiding 

7. Individueel à duo à plenair 

8. Learning arches 

9. opdracht (ontwerp uitwerken voor volgende keer) 
behoeften (wat heb je volgende keer nodig?) 

10. check-out 

 

Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Programma is gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Men heeft gewerkt aan de “bogen” en het was goed om de KAOS-elementen te herhalen. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Doordat sommige docenten hun “bogen” niet bij zich hadden of niet ingevuld waren er verschillende 
‘levels’, het liep daardoor rommelig. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer was goed en de deelnemers beloofde betere voorbereiding voor de volgende keer. 

 
 
Blogpost 
 
In de vorige bijeenkomst (Polaroid-gebouw) hebben we de samenwerking tussen de deelnemers in de 
eerste Comenius-pilotgroep op de proef gesteld in een escape room. In de vijf bijeenkomsten van het 
afgelopen half jaar zijn talloze ervaringen uitgewisseld en opgedaan en hebben de deelnemers heel 
veel ‘tools’ leren kennen en zelf ontwikkeld. Vandaag was het tijd om naar de toepassing te gaan. Dat 
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hadden we ook beloofd: je gaat aan de slag met het ontwerpen van een concreet begeleidingstraject 
voor je eigen studentengroep. 
We hebben het principe van de gelaagde ontwerpdefinitie geïntroduceerd en vervolgens zijn 
deelnemers in duo’s aan het werk gegaan met ‘learning arches’. Ze wierpen zich op vragen als: wat 
wil je uiteindelijk bereiken? welk systeem wil je ontwerpen om dat doel na te streven? wat is daarvoor nodig? 
welke activiteiten zijn nodig en over welke termijn ga je ze inzetten? 
 
De deelnemende docenten stelden bij check-out dat ze blij waren dat ze eindelijk met de toepassing 
bezig konden, maar dat nu ook ‘het kwartje viel’ dat alle ervaringen, reflectie en bespreking daarvan 
tot dusver, nodig waren om in te zien dat een ontwerp niet instrumenteel is, maar dat het gegrond 
moet zijn in authentiek leren, community leren en dat reflectie op die ervaringen door studenten 
voorwaardelijk is voor persoonlijke groei. Het was een gave middag. 
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8. Pilot 1 – sessie 7 (1.7) 

 
Datum bijeenkomst:     2 april 2019. 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      W1.572 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan 

 
Programma 

Focus:   uitwisselen ontwerp eigen programma 

 
1. Welkom 
2. Check-in 
3. Kickstart 
4. Mad – Sad – Glad (plenair) 
5. HP Studenten aanwezig vanaf 15:00 uur 
6. Energizer 
7. Eén pitch Why/How/What 
8. Docentprofiel (2 docenten, 2 studenten) 
9. KVA Brainstorm 
10. Kickstart en Landing invullen 
11. Check-out 

 
Huiswerk: wat neem je mee uit de Honours Approach? 
 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
de elementen die goed werkten (en waarom) 
De kennismakingsoefeningen bleken er goed in te zitten en brachten de docenten dichter bij elkaar 
zodat er goede groepen gemaakt konden worden m.b.t. het behandelen van enkele 
bogen/programma’s. 
Het inbrengen van HP-studenten werd zeer gewaardeerd daar de deelnemers weinig tot geen ervaring 
hebben met de HP-rogramma’s.  

2. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
@Nitie (Guus en Inge zaten bij pilot 2.3) 

3. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
@Nitie (Guus en Inge zaten bij pilot 2.3) 

 
Blogpost (saxioncomenius.wordpress.com) 
 
We naderen het einde van de trainingsserie van het eerste cohort (pilotgroep 1). Vandaag, op 2 april 2019 
bespreken we de concept-ontwerpen voor eigen onderwijs in de eigen academie. We hebben zeven studenten 
uitgenodigd die kritische vragen stellen over de ontwerpen. Het wordt daardoor een zeer geanimeerde 
bijeenkomst. Helemaal als Tirza afscheid komt nemen met taart – door omstandigheden kan ze niet aan de 
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laatste sessies deelnemen, maar ze wilde de groep niet verlaten zonder gedag te komen zeggen. Ze zegt 
bijzonder veel gehad te hebben aan de training tot dusver. 
We hebben het over kick-start, learning arches en landing. Abstracte begrippen die vanuit het denken over 
X –> Y –> Z (wat, hoe, waarom) betekenis krijgen.Deelnemers vinden de bijdrage van studenten bijzonder 
waardevol. Iedereen zegt hiermee verder te kunnen en ook daadwerkelijk verder te gaan. We gaan zien 
wat dat oplevert in de finale sessie voor pilot 1-deelnemers op 18 juni. We organiseren dan ook de 
uitwisseling met pilotgroep 2. De ontmoeting van deze twee trainings-cohorten moet de basis vormen 
voor intervisie-sessies in het studiejaar 2019-2020. 
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9. Pilot 1 – sessie 8 (1.8) 

 [samen met pilot 2 – sessie 2.8] 

 

Datum bijeenkomst:     25 juni 2019. 14:00 – 17:00 (21:00) 

Locatie:      Stadscampus Enschede W1.56 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, Stefan 

 
Programma 

Focus:   landing 

 
1. Welkom 
2. Check-in 
3. Terugkoppeling ‘bogen’ 
4. Uitwisseling programma’s 
5. In 3 groepen één of meerdere boogontwerp behandelen 
6. Terugkoppeling stage Inge 
7. Check-out 
8. Vanaf 17:00 in trio’s zelf maaltijdonderdeel verzinnen/kopen/klaarmaken  
9. Samen koken en samen eten 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Er is niet afgeweken van de planning 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Terugkoppeling stage Inge en de daaruit voortvloeiende bevinding om meer theoretische achtergrond 
te integreren in de programma’s. 
De bogen waren op diverse niveau’s ingevuld: redelijk volledig, een eerste aanzet en nog blanko (2 
personen). Door zodanig de groepen samen te stellen kon er productief gewerkt worden. 
Het zelf etenbereiden met gemende groepen was een groot succes. Het gaf maar weer aan dat open 
stellen en niet vasthouden aan conventies veel energie kunnen opleveren. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Het verliep goed. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
Vanwege de warmte hebben we de locatie aangepast en zijn we uitgeweken naar de kelder. Dat 
bracht de groep al direct bij elkaar 
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Bijlage 2 - uitwerkingen pilot 2 

 

1. Pilot 2 – sessie 1 (2.1) 

Datum bijeenkomst:     26 februari 2019. 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Stadscampus Enschede - buiten 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, David 

 
Programma 

Focus:   Serieuze introductie 

1. Kennismaken (ik ben uniek) 
2. Doel programma 
3. Check-in 

• Halen & brengen 
• Inventarisatie behoeften 

4. Groepsdialoog (drietallen) 
• SLB-er 
• Student 
• Observator 

5. Energizer 
6. Reflectie / verwachtigingen 
7. Check-out 

 
Evaluatie 

 
1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 

Er is niet afgeweken van de planning 
2. de elementen die goed werkten (en waarom) 

Ondanks de onbekendheid met het programma stond men er voor open. Men vond het wel enigszins 
spannend. 
Door een discussie op het eind werd wel duidelijk voor de groep hoe de training in elkaar stak. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
De ‘ik ben uniek’oefening verliep wat stroefjes. Men moest wennen aan het open karakter van deze 
oefening. Men zat toch een beetje in een ‘ik krijg les’houding en de daaruit voorvloeiende gedachte: 
Hoe doe ik het goed? 
Er onstond aan het eind een discussie tussen twee deelnemers en de groep over het open karakter van 
deze training. Die twee wilden echt een “lesboek” en niet ‘ervarend leren’.  

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
Open sfeer, men moest wel wennen maar vonden het aan het eind heel zinvol en keken uit naar de 
volgende bijeenkomst. 
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Blogpost (saxioncomenius.wordpress.com) 

 

Het leek wel zomer: 20 graden in februari. Daarom hebben we na de eerste kennismakingsronde en 
check-in, hup, de hele sessie naar het grasveld van de Saxion stadscampus verplaatst. Daar in kleine 
groepjes uiteen om een situatie uit de eigen praktijk te spelen en te bespreken. Daaruit werden 
inzichten verzameld. David, honours student leidde een deel van de sessie. 

Er ontstond een verrassende situatie toen een tweetal docenten stellig beweerde dat voor hen een 
rollenspel geen meerwaarde op zou leveren: ‘ik speel de hele dag al een rol, ik ben hier alleen om 
tools te halen‘. In de plenaire bespreking bleek dat in de andere groepen wel waardevolle inzichten 
waren ontstaan uit rollenspel en bespreking. Dat gaf een interessante dynamiek in de groep. Iemand 
zei: ‘Maar door inzichten en ervaringen te delen heb je toch je tools‘? Inderdaad, je maakt in zo’n 
training je ‘eigen tool book’. Op zeker moment stelde éen van de deelnemers: ‘Ik vind het wél zinvol, 
als je er niets aan hebt ga je toch weg?’ En dat is inderdaad de uitkomst: de overige deelnemers 
waren enthousiast en zien uit naar de volgende bijeenkomst op 19 maart 2019. Naar aanleiding van 
een telefonische follow- up heeft het desbetreffende duo hun conclusies getrokken. Ze komen niet 
terug en overwegen een andere cursus waar ze tools kunnen halen. 
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2. Pilot 2 – sessie 2 (2.2) 

 
Datum bijeenkomst:     19 maart 2019 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Stadscampus Enschede – W3.47 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, David 

 
Programma 

Focus:   totaal HP-approach 

 
1. Welkom 
2. Programma-overzicht 

• HP model 
• SLB-plaat 

3. Check-in 
4. Community (kennismaking 4 papiertjes) 
5. Overzicht Comenius onderzoek 
6. Introductie leerbogen 
7. Casusbespreking (in trio’s) 
8. Opbrengsten / Inzichten 
9. Reflectie 
10. Check-out 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Er is niet afgeweken van de planning 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
In deze tweede sessie hebben we praktijkcasuïstiek uitgewisseld. Dat werd als zeer zinvol 
beoordeeld. Ook hebben we een toelichting gegeven op de plek van deze training in ‘de                     
honours approach’. De 4 bollen uit het model zijn besproken. Deelnemers vonden dat   
herkenbaar en verduidelijkend. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
De introductie van de Kaos -bogen was wellicht wat te veel theorie als je er nog totaal geen 
ervaring mee hebt gehad. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer was goed en vooral de vraag aan de deelnemers wat zij, volgende keer, zouden willen 
inbrengen viel in goede aarde. 

 



34
/4 

 

 
 
 
Training voor studieloopbaan begeleiders  – Talentontwikkeling: honours approach in studiebegeleiding  
 
 
     
   

___________________________________________________________________________________________________________ 
https://saxioncomenius.wordpress.com   Saxion Top Talent      1 december 2019  

 
 
 

 



35
/4 

 

 
 
 
Training voor studieloopbaan begeleiders  – Talentontwikkeling: honours approach in studiebegeleiding  
 
 
     
   

___________________________________________________________________________________________________________ 
https://saxioncomenius.wordpress.com   Saxion Top Talent      1 december 2019  

3. Pilot 2 – sessie 3 (2.3) 

Datum bijeenkomst:     2 april 2019 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Stadscampus Enschede – H0.10 theater 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, David 

 
Programma 

Focus:   overzicht, community vorming 

1. Welkom 
2. Mededelingen 
3. Check-in 
4. JIJ- oefening 
5. IDOARRT 
6. Terugblik en behoeftes 
7. Check-out 

 

Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Planning is gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Terugblik en behoefte. Terugblik omdat het voor de meesten toch ‘tussen het werk door moet’ en men 
vond het fijn dat er aan hun gevraagd werd wat hun behoeftes waren. 
 De inzet van (HP) studenten David en Inge omdat de deelnemers vaak een ander contact met studenten 
hebben (meer op cijfers en voortgang gericht).  

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
De jij-oefening kwam in de herhaling omdat de vorige keer hij, door de inzet van de deelnemers (deze 
oefening gaat juist over het opletten op de ander) niet voltooid kon worden. Deze keer ging dat beter.. 
De IDOARRT werd door een enkele groep heel uitgebreid en concencieus benaderd en dat leverde aan 
het eind wat spanning op. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
Open houding, sfeer goed alhoewel er notoire “ik ben graag aan het woord” deelnemers begonnen op te 
vallen en  daarmee de dynamiek beïnvloedde. 

5.  
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4. Pilot 2 – sessie 4 (2.4) 

Datum bijeenkomst:     23 april 2019 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Stadscampus Enschede –Escape room 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, David 

 
Programma 

Focus:   authentieke leeromgeving 

 
1. Welkom 
2. Check-in 
3. Ervaring(s leren) 
4. Hot & Cold shower (2 groepen) 
5. Reflectie (plenair) 

• What 
• So What 
• Now What 

6. Welke inzichten zijn verkregen? (duo’s) 
7. Wat ga je daarmee doen? (plenair) 
8. Behoeftes 
9. Bogen (wáár pas je het toe?) 
10. Check-out 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Planning is aangehouden. De laatste elementen kregen echter ter weinig tijd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Om op een heel andere wijze aan ervaringsleren te doen is er gekozen voor deelname aan een 
escaperoom. Voor bijna iedereen was dat nieuw. En men vond het principe erg leuk om te doen. 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Door hun ervaringen te delen van de escaperoom (men had minder op elkaar gelet door te focussen op 
“het ontsnappen” en de uitgebreidheid waarmee een enkele groep de hot & cold shower deed was er 
(te) weinig tijd voor de laatste twee onderdelen. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten. 
Actief en een beetje ‘schoolreisje’. 
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5. Pilot 2 – sessie 5 (2.5) 

Datum bijeenkomst:     14 mei 2019 14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Volkspark Enschede 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge, David 

 
Programma 

Focus:   werkingsprincipes 

1. Welkom 
2. Check-in 
3. Groepsdynamiek (zelfaangeboden presentatie docent) 
4. Filmpje community-vorming (zelfaangeboden presentatie docent) 
5. Your Best Trick 
6. IDOARRT 
7. Intro-herhaling en werken aan/huiswerk “The Arches” (leerbogen) 
8. Check-out 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
planning werd gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
De eigen inbreng/presentaties van twee 
deelnemers pasten goed, zowel qua inhoud en 
vorm (vraaggesprek na afloop) bij het 
programma. “Your best trick’ was goed omdat 
de deelnemers weer aan zet waren en er 
direct uit de praktijk gehandeld kon worden 

3. de elementen die minder goed uit de verf 
kwamen (en waarom) 
de leerbogen waren minimaal ingevuld en het 
aanspreken van de notoire 
zichzelfgraaghorende deelnemers was lastig. 
Het betrof hier docenten die prat gingen op 
decennialange ervaring van het docent zijn. 
Weinig gelijkwaardigheid in dialoog. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
De sfeer blijft open maar door bovenstaand beschreven monologen hadden sommigen wat moeite om 
zich te blijven concentreren. Ze trokken zich terug en spraken de desbetreffende persoon ook niet aan. 
De trainers hebben afgesproken dat volgende keer wel te doen.  
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6. Pilot 2 – sessie 6 (2.6) 

Datum bijeenkomst:     4 juni 2019  14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Saxion Stadscampus H0.10 theater 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie 

 
Programma 

Focus:   collectieve reflectie; werkingsprincipes 

 
1. Welkom 
2. Check-in 
3. Ontwerp leerbogen 

• mad/sad/glad 
• why 
• how 
• what 

4. (t)huiswerk uitwerken 
5. Flipoverview 
6. Inzichten delen 
7. Check-out 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Planning is gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Mad/sad/glad is een laagdrempelige open methode die veel ophaalt. 

3. de elementen die minder goed uit de verf 
kwamen (en waarom) 
Vertaling maken naar Why/how/what is 
wat lastiger omdat de deelnemers 
(wellicht?) de nodige ervaring missen (?) 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding 
van de studenten 
Actieve werksfeer en het delen van 
inzichten wordt gewaardeerd. Je merkt wel 
dat zij nog behoorlijk gevormd zijn (en 
vastzitten?) door het reguliere onderwijs. 
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7. Pilot 2 – sessie 7 (2.7) 

 
Datum bijeenkomst:     18 juni 2019  14:00 – 18:00 uur  

Locatie:      Saxion Stadscampus H0.10 theater 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie 

 
Programma 

Focus:   ontwerpen; leerbogen 

1. Welkom 
2. Check-in 
3. Stavaza ontwerpen 
4. co-creatie HP-studenten (15:30 uur) 
5. opbrengsten delen (17:00) 
6. check-out 

 
Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
programma werd gevolgd. 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
studentparticipatie, vanwege hun ervaringen en het vermogen tot co-creatie op docentniveau 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Alles ging goed. 

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
Door studenteninbreng ontstaat er toch een andere sfeer. Gelijkwaardigheid in Dialoog in praktijk. 
Komt in het reguliere onderwijs amper voor. 
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8. Pilot 2 – sessie 8 (2.8) 

Datum bijeenkomst:     25 juni 2019  14:00 – 18:00 (21:00) uur  

Locatie:      Saxion Stadscampus Kelder 

Aanwezige docenten:     geregistreerd 

Aanwezige trainers/ Top Talent studenten:   Marike, Guus, Nitie, Inge 

 
Programma 

Focus:   landing 

1. Welkom 
2. Check-in 
3. Terugkoppeling ‘bogen’ 
4. Uitwisseling programma’s 
5. In 3 groepen één of meerdere boogontwerp behandelen 
6. Terugkoppeling stage Inge 
7. Check-out 
8. Vanaf 17:00 in trio’s zelf maaltijdonderdeel verzinnen/kopen/klaarmaken  
9. Samen koken en eten 

 

Evaluatie 

1. chronologisch wat er gedaan is en of/hoe er afgeweken is van de planning 
Er is gewerkt in duo’s aan het vervolmaken van het eigen ontwerp. Student heeft opbrengsten uit 
inzichten stage gedeeld met de groep 

2. de elementen die goed werkten (en waarom) 
Terugkoppeling stage Inge en de daaruit voortvloeiende bevinding om meer theoretische achtergrond 
te integreren in de programma’s. 

De bogen waren op diverse niveau’s ingevuld: redelijk volledig, een eerste aanzet en nog blanco (2 
personen). Door zodanig de groepen samen te stellen kon er productief gewerkt worden. 
Het zelf eten bereiden met gemende groepen was een groot succes. Het gaf maar weer aan dat open 
stellen en niet vasthouden aan conventies veel energie kunnen opleveren 

3. de elementen die minder goed uit de verf kwamen (en waarom) 
Het verliep goed (omdat gedachten goed en praktijk bij elkaar kwamen)  

4. de sfeer tijdens de bijeenkomst en houding van de studenten 
Vanwege de warmte hebben we de locatie aangepast en zijn we uitgeweken naar de kelder. Dat 
bracht de groep al direct bij elkaar. 
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Bijlage 3 - Gegevens uit onderzoek 

 
Gegevens uit enquête onder deelnemers aan de pilot trainingen 

 
Zijn de inzichten en werkvormen over community leren (veiligheid in de groep, elkaar kennen, open 

leerhouding, open dialoog, etc.) toegepast? 

 
Toepassing van de inzichten en werkvormen over community leren. 

• Ik heb met mijn collega's de dingen die we gedaan hebben besproken. 

• Erop hameren dat de veiligheid van de groep voorop staat, mijzelf als eerste 'kwetsbaar' 
durven op te stellen. Dat breekt over het algemeen wel het ijs. 

• Eerst veiligheid, gezelligheid creeeren Als docent niet altijd voor de klas staan maar bijv. in 
een kring of achter in de klas, bij een presentatie elkaar feedback laten geven. 

• Oefeningen gedaan die community vorming bevorderen. Nu ik hier meer inzichten over had 
ging dat beter. 

• Ik heb het programma aangepast en hier intensief aandacht aan geschonken.   Omdat ik mijn 
eigen beeld over community leren is gewijzigd kan ik het zelf uitdragen. 

• Veel meer vanuit de student waarbij ik als docent meer achterover leun maar wel meedenk. 

• Binnen de lijn professionalisering (IDS) is het onderwijsprogramma aangepast wat betreft het 
werken in peergroups (veiligheid) en ruimte voor kennismaking (niet alleen tijdens de eerste 
les). Een aantal opdrachten/ lessen die als doel hebben om inspiratie op te doen (ter 
orientatie op het toekomstig beroep) doen een beroep op de onderzoekende houding van de 
student. 

• Vooral de kracht van leren in een groep. 

 

Zichtbare effecten bij studenten door toepassing inzichten en werkvormen over community leren. 
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• Studenten leren om meer samen te werken en kritisch te kijken naar elkaar. 

• Ze zijn ontspannen, gezellig, open tijdens de les. Je bouwt een band op 

• Elkaar opzoeken om hulp te vragen of te bieden. Samen studeren op dagen dat ze geen les 
hebben 

• Er heeft een goede sfeer in de groep, men deelt openhartig ervaringen en verhalen. De basis 
voor samen leren is al een beetje aanwezig. 

• meer initiatief en enthousiasme, daarbij veel meer feedback aan elkaar geven. Meer 1 groep 
zijn en dit ook uitdragen 

• Studenten zijn enthousiast over de opdrachten (er is ruimte voor eigen invulling) en vinden 
het prettig om in kleinere groepjes samen te werken wat betreft het geven en ontvangen van 
feedback enzovoort. 

• Studenten komen gemakelijker uit hun comfort zone dan ik had verwacht en worden zelfs 
fanatiek.  Bijvoorbeeld de oefeningen met elkaars namen en passies noemen ging erg 
gemakkelijk 

 

Zijn de inzichten en werkvormen over authentiek leren (ervaringsleren, relevante opdrachten, andere 

werkvormen, input van studenten gebruiken) toegepast? 

 
Hoe zijn de inzichten en werkvormen over authentiek leren toegepast? 

• Door diverse deelnemers wordt aangegeven dat dit niet mogelijk is in SLB opzet van de eigen 
opleiding. 

• Met de studenten eerstejaars heb ik het nieuwe onderwijs besproken. Over het algemeen zijn 
de studenten erg tevreden en zien verbanden tussen de verschillende vakken. 

• Henzelf de inhoud van een les laten bepalen, wat zij daadwerkelijk belangrijk vonden of 
onderbelicht is gebleven in hun beleving. 

• Door meerdere keren te presenteren, gaat het steeds makkelijker Elkaar feedback geven 
Energizer bedenken/zoeken welke past bij de lesstof 
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• Samen met studenten stellen we het programma samen. 

• Besproken oa via intervisie, morele dilemma's maar ook filmpjes laten zien 

• De opdrachten hebben een sterke relatie met het toekomstige beroep. Er wordt regelmatig 
aan studenten gevraagd wat het leerrendement voor hen is (door middel van reflectieve 
vragen). Tijdens een peerassessment bereiden studenten zich voor op de procestoets (een 
reflectieve toets aan het einde van een periode). 

• opdrachten toegevoegd waarbij je zelf een bedrijfsbezoek moeten voorbereiden en uitvoeren. 
steeds terugkoppelen aan studenten na een opdracht 

Zichtbare effecten bij studenten door toepassing inzichten en werkvormen over authentiek leren. 

• De studenten zijn gemotiveerder en zien het nut van verschillende oefeningen. 

• Lastig aan te geven, hopelijk betere leerervaringen en dus toetsresultaten. 

• Complimentjes over de lessen van studenten achteraf. Je ziet ontwikkeling. 

• Grotere betrokkenheid maar ook bevestiging dat ze goed bezig zijn. Nodigt hen uit het 
behalve op school ook op stage te delen. 

• Studenten hebben aangegeven het peerassessment van meerwaarde te vinden, omdat ze van 
elkaar kunnen leren. 

 

 

Zijn de inzichten en werkvormen over reflecteren (reflection in action, focus op proces, peer feedback, 

diversiteit in werkvormen) toegepast? 
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Hoe zijn de inzichten en werkvormen over reflecteren toegepast? 

• Reflecteren doe ik al jaren en de reflecties worden automatisch mee genomen bij de volgende 
lessen. 

• Elkaar beoordelen bij presenteren Portfolio's beoordelen op zelfreflectie projectgroepen 
stimuleren op zelfreflectie en groepsreflectie 

• Bij studenten aangeven bij bv stage dat ze situaties die betekenisvol zijn direct noteren voor 
het portfolio. 

• dit zit zo in het onderwijs dat ik hier niet echt extra aandacht aan besteed heb 

• Vooral meer focus op peerfeedback, de andere inzichten zaten al deels in mijn handelen 
verweven (reflection on action & reflection in action).  

Zichtbare effecten bij studenten door toepassing inzichten en werkvormen over reflecteren. 

• Studenten houden van praktijk voorbeelden. 

• Door het vaker te doen, gaat het makkelijker 

• Ze staan nog steeds niet echt in de startblokken 

• Studenten hooguit weer wat meer bewust gemaakt van de noodzaak van reflecteren 

• Door aan studenten regelmatig in verschillende situaties reflectieve vragen te stellen lijken zij 
bewuster te leren. 

• Leidt tot meer intrinsieke motivatie.  Bijvoorbeeld het zelf laten maken van een schema om te 
studeren, gebasseerd op het bijhouden van een activiteitenlijst en deze in de groep te 
bespreken. 

Zijn de inzichten en werkvormen over ontwikkeling bij studenten (persoonlijke ontwikkeling, professionele 

ontwikkeling, coach rol) toegepast? 
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Hoe zijn de inzichten en werkvormen over ontwikkeling bij studenten toegepast? 

• Is kern van mijn SLB invulling. 

• In mijn SLB gesprekken komt de vraag hoever ze zelf vinden dat ze gekomen zijn altijd naar 
boven. Studenten zijn in staat hun eigen tekortkomingen te evalueren. 

• Nog te weinig omdat mij daar de tijd voor ontbrak. Wel heb ik de geleerde technieken 
toegepast in de slb gesprekken die ik individueel met alle studenten heb gevoerd. 

• Met name bij individuele en projectgroepsbegeleiding. 

• Bewustwording en verantwoordelijkheid aanbrengen. 

• Mijn eigen rol in het proces aangepast - meer uitnodigen en talentdenken ontwikkelen. 

• Door als coach te acteren ipv als docent zijn studenten veel meer zelf in de lead. 

• Tijdens individuele SLB gesprekken, maar ook tijdens specifieke opdrachten is oog voor de 
persoonlijke- en professionele ontwikkeling van studenten. Hierbij is onder andere aandacht 
voor het leren formuleren van persoonlijke leerdoelen, jezelf (leren) profileren, het plannen 
en organiseren, samenwerken, presenteren enzovoort. 

• Meer vragen aan studenten, minder informeren. 

 

Zichtbare effecten bij studenten door toepassing inzichten en werkvormen over ontwikkeling bij studenten. 

Zelfbewustzijn, zelfreflectie, kennis van eigen kennen en kunnen inzien. 

De studenten zijn over het algemeen meer bereid om te blijven werken ook nadat ze te horen 
hebben gekregen dat hun werk nog niet optimaal is. 

Vind ik lastig te zeggen. Wel merk ik dat ze mij makkelijker benaderen met allerhande vragen. 

Individueel gaat dat prima  Bij de projectgroepen hebben ze veel sturing nodig. bij de 4e jaars is 
het (nog) geen automatisme. 

Deel van de studenten pakken het op, nemen het serieus, een ander deel minder tot niet. 

Geïnspireerd om talentdenken te ontwikkelen. 

Geeft ze meer zelfvertrouwen en inzicht. 

Zelf actiever nadenken over wat ze willen en waarom ze dat willen (of niet willen). 
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Stellingen voor deelnemers over hun werk als SLBer na het doorlopen van de training. 

Mijn werkzaamheden als SLBer geven mij energie. 

 

 

Ik vind mijn werkdruk als SLBer goed. 

 
 

Ik heb voldoende tijd om mijn taken als SLBer naar behoren uit te voeren. 
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Ontwikkelmogelijkheden die de Top Talent/Comenius training biedt om deelnemers zich verder te laten 

ontwikkelen die andere werkzaamheden binnen Saxion niet bieden. 

• Überhaupt goed om te zien  dat Comenius deze training aanbiedt om uitval tegen te gaan. 

• Ontspannend lesgeven Studenten mogen van elkaar leren. Maar er zijn ook wel raakvlakken, 
Saxionbreed, wordt er ook gekeken naar een nieuwe benadering van de studenten. 

• Vernieuwend onderwijs aan de orde brengen, anders denken etc 

• Het is een hele andere aanpak. [Wat we normaal gesproken doen] is netjes binnen de Saxion 
lijntjes gekleurd 

• Het geeft een nieuwe blik op onderwijs, waar de student een belangrijkere rol krijgt: wat kan 
hij/zij zelf voor initiatief nemen om te leren. 

• Vooral op didactisch gebied 

• Deze training gaat erg over je eigen persoonlijke groei en rol binnen je professionaliteit. veel 
ruimte en aandacht voor feedback en ontwikkeling. de andere trainingen van saxion zijn wat 
meer technischer en gericht op de praktische delen van het werk als slb'er. 
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Focusgroep gesprekken deelnemers SLB pilot training 1&2 

In de focusgroep is gesproken over diverse onderwerpen. Per onderwerp zijn belangrijke en 
veelgenoemde uitspraken uitgewerkt. 

 

In hoeverre voelen deelnemers zich voldoende bekwaam voor het begeleiden van studenten volgens de 

honours approach? 

Wel bekwaam, maar er is weinig experimenteerruimte. SLB momenten zijn strak geregiseerd bij 
veel opleidingen. Daardoor kan de kracht van de training niet echt ingezet worden binnen het 
huidige onderwijs. Sommige opleidingen hebben ook een groepsbijeenkomsten. Bij andere 
opleidingen zijn er te weinig bijeenkomsten. 
 

 

Welke bijsturing in hun SLB coaching verwachten deelnemers komend jaar te maken? 

Er moet meer rekening gehouden met niveauverschillen bij studenten. Er moet studenten ook 
aangeleerd worden dat het niet niet alleen om hen als individu gaat, ze moeten ook als groep 
kunnen functioneren 
 
Al het ontwikkelen van SLB volgens de honours approach kost tijd en energie. SLBers willen wel, 
maar ontwikkelen is lang niet altijd mogelijk in de beschikbare tijd. 
  
Wordt de honours approach opgedrongen of is het een vrije keus als SLBer? Best practices kunnen 
niet 1-op-1 gekopieërd worden. Laat de inrichten open, maar zit wel op het proces. De focus moet 
niet alleen op groepsactiviteiten zitten. 

 

Wat zou er bij een volgende training anders moeten? 

Er is behoefte aan meer concreetheid in wat een SLBer kan doen. Veel oefeningen zijn gericht op 
kennismaking. 
 
Niet alleen ‘leuke’ activiteiten, maar juist oefenen in wat er (cognitief) met studenten gebeurt. 
Groepsvorming gebeurt niet alleen tijdens SLB. Het brede pakket van groepsvorming binnen de 
gehele opleiding moet aan bod komen. 
 
SLBers willen studenten ondersteunen die gebrek hebben aan motivatie. De uitdaging zit in 
verschil in ontwikkeling. Motivatieproblemen zijn niet altijd gerelateerd aan studiekeuze, vaak zit 
er veel meer onder. 
 
Er is behoefte aan handvaten voor goede begeleiding op proces. Kennismaking is goed, maar dan 
moet je verder. Ga verdiepen. Waar lopen SLBers en studenten dan tegen aan? De verdieping 
moet niet alleen in groepswerk zitten.  

 

In hoeverre is kruisbestuiving met het reguliere onderwijs mogelijk? 
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Dit verschilt zeer per opleiding en academie. Verschillende collega's voeren opdrachten uit in 
onderwijsprojecten en tijdens SLB. Echter: soms is docentgestuurd onderwijs gewoon effectiever 
en het juiste middel om een onderwerp aan te leren. 

 

Is er behoefte aan een vervolgtraining? Zo ja, hoe ziet die behoefte er uit? 

Dat is er zeker! Onderwerpen als gedrag, psychologie, en autisme zijn benoemd. Daarnaast ook 
handreikingen hoe het honours approach proces goed te begeleiden. Er spelen zoveel 
onderwerpen en randzaken. Hoe hangen deze allemaal samen? 

 

 

Follow up evaluatie SLB pilot training 1&2; de stand een semester na de training  

 

Verdeling deelnemers over Saxion academies (n=19) 

 
Aantal jaren ervaring als docent (n=19) 
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De deelnemers hadden gemiddeld 10,32 jaar (SD=7,84 jaar) werkervaring. 

Rapportcijfer training     Quotes over de training 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke leermomenten tijdens de training waardoor deelnemers anders tegen zaken aan zijn gaan 

kijken. 

• …wat mij opviel is de afstand tussen wat we in het Comeniusproject willen (slb aanbieden op 
de hp-manier) en de docenten die er mee aan de slag moeten nog groter is dan ik had 
verwacht. Het blijkt toch meer tijd te kosten om (de meeste) docenten mee te krijgen in de 
andere mindset (als ze al willen, sommigen haken af). 

• Hoe verschillend we SLB zien en hoe verschillend academies binnen Saxion met SLB omgaan.  

• Kennis workshops vooral toegepast op eigen invulling en gebruikt als reflectie/evaluatie eigen 
SLB invulling 

• Tijdens de trainingen heb ik mooie werkvormen ontdekt en vervolgens toegepast in mijn slb-
klas. 

• Ik heb ervaren dat het belangrijk is om een 'groepsgevoel te kweken' 

• Belangrijkste voor mij is wel dat als je studenten laat ervaren dat ze onderdeel zijn van de 
groep en oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, ze meer betrokken zijn en blijven. 

• Naarmate het aantal gevolgde trainingen vorderde, werd mij steeds duidelijker, wat student-
talent-gericht-lesgeven inhoud en dat deze gedachtengang bij mij, als persoon, past. 

• Uiteraard moeten de studenten kennis en vaardigheden opdoen, maar daarnaast zal ik, waar 
mogelijk, studenten stimuleren gebruik te maken van hun talenten en zich te focussen, op 
waar ze goed in zijn.  

• Naderhand volgt een enorme energie-boost en waardering van de studenten, als het is gelukt! 
En een leermoment voor mij, als het nog niet helemaal is gelukt. 

• Ik was er al van overtuigd dat samen studeren zorgt voor betere resultaten. Ik had alleen geen 
goede handvatten.  

• Het lijkt heel logisch, maar het ervaren dat je soms hetzelfde gedrag vertoont als de student 
(uitstellen, anders denken dus de opdracht verkeerd maken etc) Dit vergroot het begrip 
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De deelnemers ervaarden de volgende punten als ‘sterk’ tijdens de training 

• Inspelen op community-vorming. De saamhorigheid binnen een groep maakt dat collega's 
sneller 'durfden'. 

• De samenwerking van de deelnemers het bespreken van de meer ingewikkelde studenten. De 
relaxte bijeenkomsten en de grote variëteit van het benaderen van studenten. 

• Het improvisatiekarakter, het 'out of the box' denken en daadwerkelijk ten uitvoerbrenger, 
creatief denken etc. En dat vervolgens ook daadwerkelijk uitvoeren, binnen de 'veiligheid' die 
de groep heet. 

• Veel aandacht voor het groepsgevoel. Zo voel je zelf letterlijk, hoe dat werkt in een klas. Veel 
informatie/tips van cursusgevers, maar ook van mede-cursisten Feedback geven aan elkaar 

• Persoonlijk contact met collegae 

• De open houding van de facilitators en de ruimte voor vragen en eigen inbreng.  Ook de open 
houding van de collega's en de vertrouwelijkheid binnen de groep, waardoor je makkelijker 
dingen van jezelf laat zien.  Het maakt je weer bewust van zaken die je voor een deel op de 
automatische piloot deed. Reflecteren op je handelen en de invloed die je daarmee hebt op 
anderen is goed om actief te blijven doen. 

• Veel in dezelfde groep aan het werk. Meerdere collega's van andere academies gesproken en 
gezien. Inzet van studenten als trainers. Input voor de bijeenkomsten kwam deels vanuit de 
groep. Afwisseling tussen denken, doen en samenwerken. 

 

Verbeterpunten voor de training 

• Met name het laatste gedeelte, hoe breng je e.e.a. in praktijk, vond ik weinig concreet, met 
die bogen en zo, ik merkte dat collega's hier moeite mee hadden (ik ook) om hier handen en 
voeten aan te geven. 

• Nog meer ruimte voor kennisdeling. Bij workshops meer aandacht voor theorie achter de 
oefeningen. Daardoor komt er meer mogelijkheid deze theorie te implementeren in eigen SLB 
invulling Zoals nu gepresenteerd leidt het tot kopie-gedrag. 

• Aan het begin had ik een beetje het gevoel van verveling dat kwam eigenlijk door de vele 
cursussen die ik op dit gebied al heb doorlopen. Maar ik kon mij hier overheen zetten door 
weer te luisteren en deel te nemen aan de activiteiten. 

• De kracht van het improviseren kan soms ook de zwakte zijn, soms lijkt het dan nogal 
chaotisch, althans zo is het soms op mij overgekomen. Maar vaak was dat de opmaat naar 
weer een mooi leermoment. 

• Meer structuur in de bijeenkomsten. Leerdoelen konden scherper! Meer onderbouwende 
literatuur of modellen aanreiken. 
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• Er namen twee studenten deel aan de training; het aantal studenten mag wat mij betreft veel 
groter zijn. De titel van de training 'students at risk' zou ik eerlijk gezegd veranderen; schept 
mijninziens andere verwachtingen. 

• De titel op grond waarvan ik me ingeschreven heb voor de training suggereerde dat er meer 
aandacht zou zijn voor "students at risk", terwijl hier niet de nadruk op lag.  Natuurlijk is het 
wel zo dat de de principes die aan bod kwamen ook effectief kunnen zijn voor die groep. 

 

Zaken die deelnemers anders zijn gaan doen na het doorlopen van de training. 

• Ik hamer er nu op dat de studenten naar elkaar dienen om te kijken, elkaar moeten 
aanspreken, stimuleren, vooral als ze bezig zijn in projecten e.d. Dat ze gezamenlijk dat 
project tot een goed einde dienen te brengen etc. 

• Ik geef nog niet zo lang les, maar maak dankbaar gebruik van de input. 

• Meer kennismaken, community-vorming en blijven wijzen op verantwoordelijkheid en 
bewustzijn eigen proces 

• Met de eerste jaars ben ik gelijk met wat opdrachten begonnenen houd ik de vinger aan de 
pols voor de binding. Ik neem mijn collega hierin mee zodat onze het allebei krijgen  Met de 
tweede jaars merk ik duidelijk twee groepen (ja mijn twee klassen mengen nog niet :() Ik zie ze 
minder dan vorig jaar maar wil wel wat extra dingen gaan doen zodat het beter mengt. Ze 
hebben elkaar straks wel nodig nl 

• Ik heb een aantal werkvormen in mijn programma gebruikt.   Ik heb meer geleerd van de 
principes van de honours approach en ben nu beter in staat om dit in het programma uit te 
dragen - werwijze toe te passen. 

• Ontwikkeling leerlijn SLB jaar 1 rekening gehouden met de principes van de honours 
approach.  Gesprekken met studenten niet alleen 1 op 1 maar ook in kleine groepjes (en ook 
collega's die het op die manier aanpakken)  Niet zelf elke vraag beantwoorden (van 
studenten) maar studenten meer met elkaar in contact brengen om elkaar te helpen 

 

Wensen voor verandering in onderwijs waar deelnemers zich nog niet bekwaam in voelen of geen tijd voor 

hebben. 

• De slb-lessen anders inhoudelijk indelen. Daar heb ik ontwikkeltijd voor nodig... 

• Nog beter uitleggen, waarom we bijvoorbeeld een oefening doen, en dat het blijft hangen bij 
de studenten Soms tips nodig om de klas rustig te krijgen. 

• Hoe krijgt je twee groepen zover dat ze mengen. Ze hebben natuurlijk al oefeingen gedaan en 
ik val niet graag in herhaling. 
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• meer vrijheden voor zowel docent als student. Laat studenten meedenken met het 
ontwikkelen van onderwijs, laat studenten zelf nadenken hoe zij kunnen/willen laten zien wat 
hun kennis, vaardigheden en attitude zijn. 

• Binnenkort moet ik een cursus updaten en zou daarbij gebruik willen maken van de 'bogen'.   
Doordat ik een paar bijeenkomsten heb gemist, voel ik me daar nog niet bekwaam in, maar 
hoop met behulp van de BB site een eind mee te komen. 

• Mijn hogerejaars zitten in diverse opleidingen (hadden een gemeenschappelijk eerstejaar). zij 
verliezen elkaar uit het oog omdat ze in andere klassen zitten dan eerst.  

• Dan denk ik: het zou mooi zijn als jullie verbonden blijven met elkaar als een soort studiekring. 
Maar anderzijds denk ik ook: dat is handiger voor mij als slb'er, maar als studenten daar 
behoefte aan hebben dan zoeken ze elkaar zelf wel op na de lessen. Dus ik weet nog niet of en 
hoe ik daar wat mee moet. 

• Community-vorming SLB groepen. Kennisdelen stimuleren onder studenten. 

• Meer tijd in onderwijsuren om meer aan community vorming te doen. 

 


