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1. Inleiding 

Het project Studiesucces (voorheen Bachelorrendement) heeft tot doel gehad om de studeerbaarheid 

van vakken en opleidingen binnen Saxion verder te verbeteren. Sinds de start van het project zijn 

diverse interventies ontwikkeld en uitgevoerd om dit doel te behalen. Gedurende het project heeft het 

Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs onderzoek gedaan naar de uitgevoerde interventies en 

daarnaast docenten ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun vakken.  

De resultaten van deze onderzoeken, hierna aangeduid als evaluatieonderzoeken, vormen de basis voor 

concrete handreikingen voor docenten, studieloopbaanbegeleiders en opleidingsmanagers. Deze 

handreikingen worden aangevuld met ‘tips & tricks’ zodat de docent of studieloopbaanbegeleider 

concreet ondersteund wordt om aan de slag te gaan met de studeerbaarheid van een vak of opleiding of 

betere begeleiding.  

In totaal zijn negentien evaluatieonderzoeken uitgevoerd waarbij zowel interventies voor vakken als 

studieloopbaanbegeleiding nader zijn onderzocht. Door middel van interviews met docenten/ SLB’ers en 

studenten, vragenlijstonderzoek bij studenten en documentanalyses zijn de werkende principes van de 

interventies onderzocht. Uit de resultaten van deze evaluatieonderzoeken konden uiteindelijk een 

aantal (overkoepelende) werkbare principes worden geformuleerd gerelateerd aan een aantal thema’s. 

In deze handreiking gaan we in op de uitkomsten van de evaluatieonderzoeken in de vorm van deze 

werkbare principes. In aanvulling op de resultaten van het onderzoek binnen Saxion is gebruik gemaakt 

van (wetenschappelijke) literatuur om de uitkomsten verder te onderbouwen. Aanvullend is er een best 

practice analyse uitgevoerd over interventies bij andere hogescholen. Deze resultaten zijn verkregen op 

basis van documentanalyses en vragen (per e-mail) aan de ontwikkelaars van de best practices.  

Deze handreiking bestaat uit vijf onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt een definitie gegeven van het 

concept ‘studiesucces’, waarmee ook de bandbreedte van het rapport wordt ingekaderd. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 3 tot 5 handreikingen aangeboden voor drie thema’s:  

(1) Inspirerend en motiverend onderwijs 

(2) Studieloopbaanbegeleiding 

(3) Afstuderen 

In elk hoofdstuk wordt eerst een korte inleiding gegeven waarin het thema wordt geïntroduceerd en 

afgebakend. Vervolgens worden de deelthema’s toegelicht, waarbij handreikingen (tips & tricks) worden 

aangeboden. Deze handreikingen worden geïllustreerd op basis van voorbeelden uit de praktijk.  

Naast bovenstaande inhoudelijke thema’s wordt in hoofdstuk 6 ook een aanpak beschreven voor 

systematische vakverbetering. Als er aanleiding is om stevig te kijken naar een vak vanwege lage 

rendementen of andere signalen kan deze methode ingezet worden om te kijken naar mogelijke 

verbeterpunten voor het vak. In hoofdstuk 6 staat een stapsgewijze aanpak beschreven voor 

vakverbetering, waarmee docenten het ontwerpproces systematisch kunnen vormgeven om te komen 
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tot een beter studeerbaar vak. Daarnaast wordt ingegaan op het evalueren van (nieuwe) interventies 

om te kijken welke successen met de nieuwe aanpak worden behaald en welke werkzame principes 

eruit zijn te formuleren. 

 

Naast het evaluatieonderzoek dat door het lectoraat is uitgevoerd, is het lectoraat betrokken bij de 

totstandkoming van een visie van Saxion op het gebied van Studiesucces. Bureau Kwaliteitszorg 

beschrijft deze visie, onder meer op basis van de resultaten van de onderzoeken en deze handreiking. 

Eigenlijk is deze visie het startpunt van het werken aan studiesucces binnen onze opleidingen, en deze 

handreiking kan gezien worden als een mogelijkheid om concreet invulling te geven aan die visie.  

Op het moment van verschijnen van deze handreiking is de visie echter nog niet definitief vastgesteld. 
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2. Definiëring Studiesucces 

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor studiesucces van studenten (zie bijv. 

www.studiesuccesho.nl). Ondanks deze toenemende aandacht is er nog geen eenduidige definitie 

beschikbaar. Elke instelling voor hoger onderwijs definieert studiesucces op haar eigen manier. De 

variatie tussen de definities heeft vooral te maken met in welke mate er aandacht is voor de 

professionele ontwikkeling van de student naast het rendement van opleidingen. Daar waar de 

Universiteit Leiden studiesucces meet op basis van de studie-uitval en rendement van de opleidingen, 

ligt bij de Universiteit van Amsterdam en bij SURF naast het rendement bijvoorbeeld ook de nadruk op 

de doorstroming (SURF, n.d.; Universiteit van Amsterdam, n.d.; Universiteit van Leiden, n.d.). SURF 

scherpt dit nog aan door ook de nadruk te leggen over de instroom, doorstroom en uitstroom van 

studenten. In een recente nota van het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg, 2014) wordt het begrip 

studiesucces nog verder uitgebreid. Het ISO pleit er voor dat er meer aandacht is voor academische 

vorming en de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de student.  

Uit deze verschillende definities kan in ieder geval opgemaakt worden dat het concept ‘studiesucces’ 

omvangrijker is dan alleen het rendement van een vak of opleiding. Er zijn daarnaast ook heel veel 

factoren die het succes van een vak, opleiding of instelling beïnvloeden. Onder deze factoren vallen 

bijvoorbeeld de mate waarin studieloopbaanbegeleiding wordt aangeboden, de opbouw van het 

curriculum en de kenmerken van de lessen (o.a. www.studiesuccesho.nl; SURF, n.d.). Elke factor heeft 

invloed op het studiesucces van studenten, naast uiteraard de persoonlijke kenmerken van de student.  

Binnen Saxion wordt op diverse manieren gewerkt aan het bevorderen van studiesucces, waarbij de 

studeerbaarheid en het rendement van de opleiding centraal staan maar waar ook breder gekeken 

wordt naar het concept studiesucces dan slechts rendement. De uitgevoerde interventies die centraal 

stonden in het project Bachelorrendement zijn ontwikkeld binnen reguliere vakken van de verschillende 

curricula, de afstudeerfase van een opleiding en hebben betrekken op de aangeboden 

studieloopbaanbegeleiding tijdens de opleiding. Om te leren van de uitgevoerde interventies om het 

studiesucces te bevorderen en om inzichten op het gebied van het herontwerp van vakken te delen 

worden de belangrijkste inzichten daarover in dit rapport gedeeld.   
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3. Activerend onderwijs 

Het verzorgen van activerend onderwijs wordt gezien als één van de manieren om het studiesucces van 

vakken te bevorderen. Simons (2004) geeft aan dat bij activerend onderwijs het informatieaanbod en 

uitleg van de docent worden beperkt, zodat de student gestuurd wordt om actiever bij te dragen aan de 

lessen. Daardoor wordt een beroep wordt gedaan op de studievaardigheden van studenten 

(www.studiesuccesho.nl, n.d.). In tegenstelling tot traditionelere vormen van onderwijs, is de student 

niet langer alleen consument van de lesstof tijdens de colleges, maar wordt er ook verwacht dat de 

student de lesstof verwerkt. Wanneer studenten van meet af aan de vakinhoud bijhouden en werken 

aan opdrachten zullen ze eerder ontdekken op welke punten ze nog vragen hebben.  

Uit het evaluatieonderzoek naar uitgevoerde interventies en struikelvakken binnen de academies van 

Saxion, alsmede literatuurverkenningen om struikelvakken beter studeerbaar te maken komt een aantal 

thema’s naar voren die van belang zijn om de studeerbaarheid van vakken te bevorderen. Het gaat 

hierbij om de ervaren relevantie van het vak, de structuur van het vak en de mate waarin deze structuur 

door studenten herkend wordt en tot slot de studentbetrokkenheid, wat bijvoorbeeld door het 

toepassen van het concept ‘flipping the classroom’ kan worden bereikt.  

 

(Beroeps)relevantie van het vak 

Een belangrijke pijler voor het studiesucces van het vak is de mate waarin studenten de relevantie van 

het vak herkennen voor de beoogde beroepspraktijk (Keller, 1987). Opvallend is dat vakken die 

getypeerd worden als ‘struikelvak’ vaak door studenten niet als relevant worden beschouwd voor hun 

toekomstige beroep. Bij struikelvakken herkennen studenten de relevantie van vakken uit een 

aangrenzend domein niet, waardoor ze minder tijd en aandacht besteden aan deze vakken. Een gevolg 

is dat studenten dan de vakken relatief vaak niet halen. Het belang van de relevantie van een vak geldt 

niet alleen voor struikelvakken, maar voor alle vakken in een curriculum.  

Studenten zien tijdens het leren van een vak of module niet altijd de relevantie en connectie met hun 

latere carrière. Dit terwijl het inzien van de beroepsrelevantie van een vak een belangrijke voorwaarde is 

voor studiesucces. Studenten worden actiever wanneer zij de relevantie met de beoogde 

beroepspraktijk zien en ervaren het leren dan meer als een positieve ervaring (Blackwell et al., 2001). 

Een manier om dit te realiseren is om ‘authentiek leren’ in het onderwijs te verweven. Volgens Volman 

(2006) gaat het hierbij om het volgende: ‘Bij authentiek leren gaat het enerzijds om het idee dat wat er 

geleerd wordt moet aansluiten bij de behoefte van leerlingen (wat en hoe willen ze echt leren), en 

anderzijds om het idee dat je het best kunt leren in een situatie die duidelijk iets met het echte leven te 

maken heeft: een authentieke, levensechte of realistische leeromgeving’. Collins (1988) definieert 

authentiek leren als het leren van kennis en vaardigheden in een context die de manier waarop de 

kennis later wordt gebruikt reflecteert. Te denken valt aan ervaringen die lijken op ervaringen die 

studenten later in hun beroep tegen kan komen, zoals het behandelen van een casus. Bijkomende 

voordelen van het betrekken van de beroepspraktijk in het leren zijn volgens Gibson en anderen (2002) 

dat het studenten de mogelijkheid biedt om hun vaardigheden te verrijken door te ervaren hoe het er 

http://www.studiesuccesho.nl/
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aan toe gaat in de beroepspraktijk. Deze authentieke situaties bieden ervaringen die niet opgedaan 

zouden zijn in traditionele leersituaties. Ook bieden zij al enige werkervaring en soms een aantal 

professionele relaties. Harvey en anderen (1998) voegen daar nog aan toe dat het betrekken van de 

beroepspraktijk in leersituaties een goede manier is voor studenten om erachter te komen of het 

gekozen beroepsveld bij hen past. Andere bijkomstige voordelen van authentieke leersituaties zijn meer 

zelfvertrouwen, volwassenheid en motivatie (Moreland, 2005). Door het aanbieden van authentieke 

leersituaties zijn studenten meer gemotiveerd om te leren (Herrington & Herrington, 2006).  

Om studenten te motiveren om aan een vak te gaan werken dient de relevantie van het vak voor de 

studenten duidelijk te zijn. Dit kan op meerdere manieren bereikt worden, denk bijvoorbeeld aan het 

geven van praktijkvoorbeelden waarin deze relevantie wordt geïllustreerd of het werken aan een 

casuïstiek. De docent van het vak, maar ook de opleiding, speelt een cruciale rol om de studenten te 

inspireren om aan het vak te werken. Zowel de opleiding als de docent kan de relevantie van het vak 

aantonen of door de studenten te laten ervaren waarom het vak relevant is, bijvoorbeeld door een 

casus te hanteren waarin de vakinhoud nodig is in het toekomstige beroep. Herrington en Herrington 

(2006) beargumenteren dat het aanbieden van geschikte voorbeelden alleen niet genoeg is om te 

voldoen aan een authentieke context. Om een situatie authentiek te laten zijn, is het belangrijk dat de 

casus een omgeving heeft die duidelijk maakt op welke manier de vaardigheden gebruikt kunnen 

worden(Herrington & Herrington, 2006).In de uitvoering van authentiek leren kan er bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het inrichten van lokalen als minibedrijfjes, bijvoorbeeld een kantoor. Hier kunnen 

studenten opdrachten uitvoeren waarmee ze theorie en praktijkvaardigheden kunnen verwerven 

(Vrieze, Van Kuijk & van Kessel, 2001). Ook kan er een stap verder gedacht worden, door bijvoorbeeld te 

gaan samenwerken met bedrijven of opdrachtgevers waarbij leerlingen iets concreets kunnen 

uitvoeren. Zulke opdrachten zijn vaak breder dan een bepaald vak, doordat er verschillende 

vaardigheden worden geoefend (Volman, 2006). Daarnaast valt te denken aan de tips en tricks die 

hieronder staan genoemd. 

Uit literatuur komt ook naar voren dat wanneer in het onderwijs gebruik wordt gemaakt van authentiek 

leren, ook de toetsing bij dezelfde authentieke manier van lesgeven zou moeten passen. De toetsing van 

de stof wordt vaak op een saaie, individuele en competitieve manier gedaan, zo komt in literatuur naar 

voren (Herrington & Herrington, 2006). Om ook de toetsing authentiek te maken is het bijvoorbeeld 

belangrijk dat de toetsing geïntegreerd is in de behandelde activiteiten en er samenwerking met 

anderen mogelijk is (Herrington & Herrington, 2006). Binnen Saxion kan als voorbeeld de zogenoemde 

‘integrale opdracht’ worden genoemd als een manier om de kennis en vaardigheden op deze manier te 

toetsen. Op die manier kunnen studenten ook extra herinnerd worden aan de relevantie in de 

beroepspraktijk.  

 

 

 

 

Ontwerpprincipe 
 

Zorg voor een koppeling met de beoogde beroepspraktijk, waardoor de 
relevantie van het vak duidelijk(er) wordt. 
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Tips & tricks: 

 Maak bij het begin van het vak duidelijk waarom het in de opleiding is opgenomen. Dit kan 

bijvoorbeeld ook worden opgenomen in de studiehandleiding of bij de beschrijving van het vak 

op Blackboard.  

 Maak in de colleges en opdrachten directe koppelingen met de toekomstige beroepspraktijk van 

de studenten waar het vak aan verzorgd wordt. Maak bijvoorbeeld gebruik van 

praktijkvoorbeelden of videofragmenten om deze koppeling te maken. Hoe concreter deze 

voorbeelden zijn, des te eerder zullen studenten de vakrelevantie inzien. 

 Ontwikkel een casuïstiek of maak gebruik van een real life casuïstiek (een casus aangeboden 

door een echte opdrachtgever uit het werkveld) waarin de studenten de vakinhoud moeten 

toepassen alsof ze in hun toekomstige beroep aan de slag zijn. Hierdoor kunnen de studenten 

de relevantie van de vakinhoud ervaren en moeten ze de kennis en vaardigheden toepassen in 

een authentieke omgeving. Een concrete manier om dit vorm te geven is bijvoorbeeld door het 

toepassen van problem based learning (zie kader). 

 Maak gebruik van inspirerende voorbeelden in de lessen waarin de koppeling met de 

beroepspraktijk wordt gelegd.  

o Nodig een gastspreker uit die kan vertellen waarom de inhoud relevant is voor de 

studenten.  

o Maak gebruik van video’s van bijvoorbeeld TedX of Khan Academy waarin informatie op 

een andere manier wordt belicht. 

o Gebruik concrete praktijkvoorbeelden waardoor studenten inzien waarom ze de 

vakinhoud moeten kennen en kunnen toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbeeld – Problem based learning 
 
‘Problem based learning’ heeft tot doel om te leren van een proces waarin gewerkt wordt 
aan het begrijpen en oplossen van een probleem (Barrows, 1980; Barret, 2005). De 
nieuwe informatie wordt in een betekenisvolle context aangeboden en wordt verbonden 
met de voorkennis van de studenten. Zes stappen worden doorlopen:  

1. Studenten ontvangen het probleem,  
2. Studenten discussiëren in een groep (5-8 studenten) het probleem,  
3. Studenten werken individueel deeltaken uit,  
4. Studenten delen de gevonden informatie en lossen het probleem op,  
5. Studenten presenteren hun oplossing  
6. Studenten reflecteren op hetgeen ze geleerd hebben. 

Aangezien stap 2 soms als lastig wordt ervaren kan ondersteuning worden aangeboden 
door een tutor om de discussie te leiden via de ‘7jump aanpak’: 

1. Identificeer onbekende termen en concepten 
2. Definieer het probleem en welke concepten uitgelegd moeten worden 
3. Analyseer het probleem en brainstorm over mogelijke oorzaken voor het 

probleem 
4. Filter de lijst met mogelijke oorzaken 
5. Formuleer de leerdoelen voor het zelfgestuurd leren 
6. Vul de voorkennis aan door zelfstudie  
7. Presenteer de uitkomsten van de zelfstudie aan de groep. 
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Structuur en afstemming onderdelen van het vak  

De structuur, oftewel opzet van het vak, wordt ook gezien als een belangrijke pijler voor de 

studeerbaarheid van het vak. Uit de evaluatieonderzoeken binnen Saxion komt naar voren dat 

studenten pleiten voor een heldere structuur binnen het vak. Ze geven aan dat ze willen weten welke 

stappen ze moeten doorlopen om de stof eigen te maken. De afstemming tussen de verwachtingen van 

de student en de docent speelt hierbij ook een rol, zeker wanneer het gaat om de invulling van de 

colleges. Stel dat de docent verwacht dat alle studenten het huiswerk hebben gemaakt en de studenten 

juist verwachten dat ze onder begeleiding van de docent de opdrachten kunnen maken, dan kan dit 

resulteren in ontevredenheid voor zowel de docent als de student. Eén manier om de verwachtingen 

met betrekking tot de structuur duidelijk te maken is door op Blackboard de algemene lijn weer te 

geven van het vak en tijdens colleges te bespreken welke zaken al zijn geweest en wat er nog besproken 

gaat worden.  

Een belangrijk onderdeel van de structuur van het vak is de mate waarin de vakonderdelen op elkaar zijn 

afgestemd. Deze afstemming is essentieel voor studenten om de kennis en vaardigheden eigen te 

maken. Onder de vakonderdelen vallen onder andere de leerdoelen, einddoelen, werkvormen en 

toetsing (Van den Akker, 2003). Als de leerdoelen, werkvormen en toetsing op elkaar is afgestemd, dan 

wordt voorkomen dat er werkvormen worden aangeboden die irrelevant voor studenten zijn of 

studenten op het verkeerde pad zetten. Indien er bijvoorbeeld in een leerdoel het leren van 

psychomotorische vaardigheden centraal staat en alle werkvormen zich richten op het vergaren van 

kennis, dan sluit de werkvorm niet aan bij het beoogde leerdoel (Posner & Rudnitsky, 2006; Smith & 

Ragan, 2005). Dit kan resulteren in het herzien van het leerdoel of juist andere werkvormen aanbieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks: 

 Presenteer aan het begin van het vak de opzet van het vak, waarin besproken wordt wat de 

docent verwacht van de studenten en wat de studenten van de docent mogen verwachten.  

o Geef een globale opzet van het vak aan de studenten waarin ook wordt weergegeven 

hoe de colleges worden ingevuld (ligt de nadruk op kennisoverdracht of juist dat 

studenten zelf aan de slag moeten). 

Ontwerpprincipes 
 

Zorg voor een duidelijke structuur binnen het vak, zodat de studenten 
houvast hebben om de vakinhoud eigen te maken.  

 
Stem de werkvormen af op de leerdoelen van de les en einddoelen van 
het vak, om een duidelijke lijn tussen de colleges zichtbaar te maken. 
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o Neem de studenten mee in de voortgang binnen het vak. Laat steeds zien waar ze zijn in 

het proces. Dus stel er wordt gebruik gemaakt van een stapsgewijs model, laat dan zien 

aan welk onderdeel van het model wordt gewerkt en welke stappen al gezet zijn.  

o Activeer de voorkennis van de studenten (bijv. met een quiz, presentatie door 

studenten, presentatie door docent, concept maken) en maak daarna de koppeling met 

het nieuwe onderwerp.  

 Zorg dat de werkvormen aansluiten bij de leerdoelen. Indien de nadruk ligt op het toepassen 

van kennis, zorg er dan ook voor dat dit in de werkvormen terugkomt. 

 Gooi de studenten niet direct in het diepe, maar zorg voor een opbouw in diepgang en 

complexiteit van de inhoud.  

 Zorg ervoor dat de studenten geprikkeld worden om aan de lesstof en de opgaven te werken. 

Laat ze bijvoorbeeld delen van de lesstof presenteren of biedt op maat begeleiding aan tijdens 

de lessen (alleen mogelijk bij kleine groepen studenten). 

 Laat de studenten in de werkvormen al ervaring opdoen met de wijze waarop het vak wordt 

afgerond. Hiermee kan ook bereikt worden dat studenten eerder aan de slag gaan met het 

voorbereiden van de vakinhoud, omdat ze inzien dat ze het nog niet eigen gemaakt hebben.  

 

Studentbetrokkenheid (activerende didactiek) 

Het actief betrekken van de studenten bij colleges wordt steeds belangrijker. Uit de 

evaluatieonderzoeken komt onder andere naar voren dat docenten ervaren dat studenten niet 

betrokken genoeg zijn om een actieve bijdrage te leveren aan een college. De student is nog vaak de 

consument van de kennis. Studenten geven aan dat sommige vakken ‘saai’ zijn, zeker wanneer er weinig 

verschillende werkvormen worden gebruikt. Het vergroten van de studentbetrokkenheid, bijvoorbeeld 

door de inzet van activerende didactiek, wordt door hen gezien als een manier om actiever aan de slag 

te gaan met vakken. Zowel docenten als studenten geven aan dat variatie in werkvormen wenselijk is, 

maar dat teveel variatie niet wenselijk is, aangezien dan een college rommelig wordt. De 

evaluatieonderzoeken illustreren daarnaast dat activerende didactiek een andere rol van de student 

vereist en dat studenten hierdoor eerder de lesstof eigen moeten maken en de opgedane kennis 

moeten toepassen. 
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De 

studentbetrokkenheid bij een vak hangt af van de mate waarin de student gemotiveerd is om aan het 

vak te gaan werken. Deze motivatie kan intrinsiek of extrinsiek zijn (Keller, 1987). Idealiter zijn studenten 

intrinsiek gemotiveerd om aan een vak te werken, aangezien ze dan het vak niet alleen willen afronden 

vanwege het aantal studiepunten, maar ook de noodzaak zien voor hun eigen toekomstige beroep. 

Keller (1987) maakt onderscheid tussen vier pijlers die helpen bij het bevorderen van de motivatie voor 

leren, namelijk: 

1. Aandacht krijgen en vasthouden –gebruik maken van variatie in oefeningen, uitdagende vragen 

en problemen te stellen, gebruik maken van verrassing en (in beperkte mate) humor hanteren 

en door als advocaat van de duivel te fungeren. 

2. Relevantie – direct nut of nut in de toekomst duidelijk maken, aansluiten bij (leer)behoeften, 

rolmodellen gebruiken en aansluiting bij ervaring van de studenten. 

3. Vertrouwen – Duidelijkheid over leerdoelen en wijze van toetsing, geef de student inzicht in 

eigen succes, maak gebruik van een groeimodel, geef feedback om de student verder te helpen 

en bouw de mate van feedback steeds verder af. 

4. Tevredenheid – Laat studenten het geleerde z.s.m. toepassen in de beroepspraktijk, geef 

complimenten over positieve resultaten van de studenten, vermijd een te dwingende rol van de 

docent en beloon ‘saaie’ taken. 

De vier pijlers om de motivatie te bevorderen kunnen gehanteerd worden bij de selectie en ontwikkeling 

van werkvormen in colleges. Op deze manier ontstaat er meer variatie aan werkvormen binnen de 

colleges en wordt ook de motivatie van de studenten bevorderd. Om dit te bereiken dienen de gekozen 

werkvormen naast het bevorderen van de motivatie ook een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke 

verdieping. De studenten moeten het nut in kunnen zien van de werkvormen voor het oplossen van een 

opgave of het nut op de langere termijn (bijvoorbeeld als voorbereiding op het afstuderen of een stage). 

Dit kan, zoals eerder ook aangestipt is, bereikt worden door rolmodellen uit te nodigen in de lessen. 

Zoals hierboven ook al besproken is een heldere structuur van het vak essentieel voor studenten. Deze 

structuur draagt bij aan het vertrouwen dat studenten hebben om een vak af te ronden en het vak eigen 

te maken. Daarnaast geeft Keller (1987) aan dat duidelijkheid over de leerdoelen en de wijze van 

toetsing een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de student om het vak succesvol af te ronden. Hij 
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geeft daarnaast aan dat de inzet van formatief toetsen een manier is om het vertrouwen van studenten 

te bevorderen. Uit één van de casussen bij BBT bleek dat de docenten ervaren dat de inzet van formatief 

toetsen op zich wel werkt, maar dat de kennis nog niet beklijft. Ze gebruiken deze informatie wel om bij 

aanvang van werkcolleges eerst nog lesstof te herhalen, zodat de studenten aan de slag kunnen met de 

opgaven. Naast het geven van extra inhoudelijke verdieping, is er ook meer aandacht voor het 

begeleiden van de studenten in het leren toepassen van de kennis en vaardigheden. Dit is volgens 

docenten en studenten een belangrijk aandachtspunt, aangezien nu tijdens de meeste colleges de tijd 

wordt besteed aan de traditionele vorm van kennisoverdracht. Uit twee van de casussen bij FEM is naar 

voren gekomen dat interactief onderwijs – waarbij de docent tijdens de contactmomenten actief kan 

inspelen op vragen van studenten – positief ervaren wordt. Dit blijkt ook uit een andere casus vanuit 

BBT, waarin de docenten tijdens de contactmomenten inspelen op de vragen van studenten over 

opdrachten en het uitwerken van een casuïstiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks: 

 Zorg dat tijdens de lessen aanvullende informatie wordt aangeboden aan de studenten. Werk 

bijvoorbeeld samen met de studenten aan het oplossen van een opgave en bespreek met de 

studenten waar voor hen de knelpunten zitten.  

 Bied studenten tijdens colleges verdiepende informatie en geef ze concrete opdrachten waarin 

ze de opgedane kennis moeten toepassen. 

 Probeer de aandacht van de studenten te krijgen en vast te houden door pakkende voorbeelden 

te gebruiken, maar ook door studenten aan het begin van een college uitdagende vragen te 

stellen. Zorg er tijdens het college voor dat de uitdagende vragen stapsgewijs beantwoord 

worden. 

 Kies werkvormen waarbij studenten niet alleen passief hoeven te luisteren en informatie aan 

het consumeren zijn (zoals de ‘traditionele kennisoverdrachtscolleges’). Zorg dat studenten een 

actieve rol hebben en worden uitgedaagd om de opgedane kennis en vaardigheden toe te 

passen. Laat ze bijvoorbeeld zelf een presentatie verzorgen of gezamenlijk een concept map 

Ontwerpprincipes 
 

Zorg voor afwisseling tussen werkvormen om studenten bij de les 

betrokken te houden.  

Selecteer werkvormen waarbij studenten een actieve rol hebben waarbij 

ze uitgedaagd worden om de kennis toe te passen. 

Zorg dat de lessen een meerwaarde hebben voor de studenten, waardoor 

ze naar de lessen komen en hier actief in participeren. 
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maken van wat ze al weten over een bepaald onderwerp. Op deze manier kunnen ‘gaten’ in de 

voorkennis of verkeerde interpretaties van concepten worden geïdentificeerd.  

 Zorg dat tijdens het college wordt aangehaakt bij de aanwezige voorkennis en koppel de nieuwe 

vakinhoud aan deze voorkennis, bijvoorbeeld door gedurende de les concepten verder uit te 

werken.  

 Leg in de uitleg van werkvormen tijdens de contactmomenten de koppeling met inhoud van de 

leermiddelen (bijv. de kennisclips, hoofdstukken uit een boek). Benadruk tijdens de uitleg op 

welk punt het werkvorm een bijdrage gaat leveren op de inhoudelijke verdieping. Bijvoorbeeld 

als er een kennisclip wordt aangeboden over de 4 p’s vanuit marketing, dan kan in de werkvorm 

benadrukt worden wat de koppeling is tussen de 4 p’s en strategische doelen van een bedrijf.  

 Pas formatief toetsen toe om studenten te laten inzien in hoeverre ze de lesstof al eigen hebben 

gemaakt en waar ze nog behoefte hebben aan (extra) ondersteuning. Op deze manier kunnen 

studenten hun eigen kennis en vaardigheden toetsen en inzicht krijgen in hun eigen succes.  

 Inspiratie voor werkvormen van activerende didactiek kunnen bijvoorbeeld in deze documenten 

worden gevonden (klik op de titel om doorgelinkt te worden naar de webpagina):  

o Activerende werkvormen: Een praktische gids voor je onderwijs. UMC Utrecht, n.d.  

o Best practices voor stimulerend, academisch onderwijs. OnderwijsInnovatie, juni 2010.  

 

 

 

 

 

  

Voorbeeld – Inzet formatief toetsen bij HBS 
Binnen HBS wordt digitaal toetsen aangeboden aan studenten. Studenten kunnen tijdens een vak zelf 
kiezen wanneer ze een toets doen. De ervaringen vanuit HBS laten zien dat studenten vooral vlak voor de 
toets de oefentoetsen maken. Op deze manier kan de student inzicht krijgen in het eigen succes en de 
mate waarin de student voorbereid is op de toets. 
Volgens de docent dienen er verschillende type vragen aangeboden te worden. Deze vragen hangen af 
van het moment waarop de toets wordt ingezet. Om de succeservaringen op te doen is het van belang 
om in het begin meerkeuzevragen aan te bieden om de kennis te toetsen, terwijl in latere stadia er meer 

behoefte is aan toepassings- en maak-/ inzichtsvragen. 

Voorbeeld – Project Studio Classroom (Universiteit Delft) 
Studio Classroom is een onderwijsmethode die gebruikt wordt binnen de Universiteit Delft. Het doel is 
om meer actieve, collaboratieve en betrokken studenten te hebben tijdens de lessen. Eigenschappen van 
een Studio Classroom zijn; studenten werken in groepen van 3 à 4 studenten aan projecten die op de vak 
inhoud ingaan, docenten zijn aanwezig als begeleiders, de verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de 
studenten en activiteiten benadrukken collaboratief en coöperatief leren. 

Voorbeeld – Verandering van werkvorm resulteert draagt bij aan begeleidingstijd tijdens colleges 
Het vak Bedrijfsadministratie 3.3 is één van de vakken waar de inzet van actieve werkvormen is 
toegepast. Bij aanvang van het herontwerp-traject bleek dat studenten vooral moeite hadden met het 
toepassen van de kennis en vaardigheden om de (huiswerk)opgaven op te lossen. In de gehanteerde 
aanpak was het van belang dat de studenten de opgaven thuis maakten en dat deze in de lessen werden 
nagekeken. De studenten gaven aan behoefte te hebben aan meer begeleiding, aangezien ze tijdens het 
maken van de opgaven ‘vastlopen’. Om dit te bereiken is gekozen om de werkvorm van de colleges te 
veranderen, waarbij de studenten zelf een actieve(re) rol hebben en hun kennis moeten toepassen. De 
docenten zijn daardoor niet langer bezig met alleen kennisoverdracht, maar juist met het begeleiden van 
de studenten om de opgaven op te lossen. Op deze manier kon de wenselijke en noodzakelijke intensieve 
en persoonlijke begeleiding aan studenten aangeboden worden, waarin de docenten kunnen ingaan op 
de specifieke vragen van de studenten. Hierdoor kunnen de docenten ook beter de koppeling maken met 
de voorkennis van de studenten en kunnen de studenten de meerwaarde van de colleges ondervinden.  

http://tauu.uu.nl/wp-content/uploads/2015/01/activerende-werkvormen_UMCUtrecht.pdf
https://www.ou.nl/documents/10815/b9368dac-d4c4-498a-8fc0-58b7abc5623c
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Flipping-the-classroom 

Een specifieke uitwerking van een activerende werkvorm is het concept flipping-the-classroom. Binnen 

dit concept staat het omdraaien van het didactisch model centraal. De instructie wordt voorafgaand aan 

de colleges aangeboden en tijdens de colleges wordt gewerkt aan de opdrachten. Flipping-the-

classroom heeft tot doel dat studenten tijdens de lessen actief aan de slag zijn met opdrachten of dat 

studenten de eigen uitwerkingen bespreken met elkaar en hun docent. Hoewel flipping-the-classroom 

vaak wordt geassocieerd met blended learning hoeft dit niet het geval te zijn. De aangeboden instructie 

voorafgaand aan colleges kan ook worden aangeboden door het lezen van stukken uit 

(instructie)boeken. 

Centraal in het concept staat dat de student voorafgaand aan een les bepaalde lesstof tot zich neemt (of 

een ervaring opdoet) en de stof verwerkt tijdens de les. De docent of medestudenten kunnen dan 

ondersteuning aanbieden om stof te leren toepassen. Het Flipping-the-classroom model van Kennisnet 

(n.d.) geeft aan dat studenten betrokken worden door doen. Hierbij gaat het er om dat de studenten 

bijvoorbeeld een game spelen of experimenten met de inhoud van het vak. Op deze manier kunnen ze 

inzien waarom ze de informatie nodig hebben. Daarnaast moeten ze zich verdiepen in de inhoud door 

het volgen van videolessen,  podcasts, het lezen van een boek of een website bekijken. Vervolgens 

dienen ze betekenis te geven aan de ze inhoud door zelfstandig de inhoud te verwerken, bijvoorbeeld 

door het maken van een video, opgaven of een test. Tot slot gaat het er om dat de studenten in staat 

zijn om presentaties te geven en de kennis toe te passen. Hierbij kan gevraagd worden dat de student 

een presentatie verzorgd, de studenten met elkaar in debat gaan of vragen stellen aan elkaar over de 

vakinhoud. 

Binnen Saxion wordt het flipping-the-classroom concept onder andere toegepast bij de opleiding 

Informatica van ACT. Bij het inleidende vak waarin studenten programmeervaardigheden worden 

aangeleerd wordt het concept toegepast. Hierbij is de volgordelijke van het model van Kennisnet deels 

aangepast. Gedurende een collegeweek wordt van de studenten verwacht dat ze de weektaak en de 

bijbehorende instructiefilmpjes zelfstandig bestuderen. De weektaak en instructiefilmpjes vormen de 

basis van de opdracht(en) waar de studenten aan werken. Tijdens het practicum dat aangeboden wordt 

op Saxion krijgen de studenten de mogelijkheid om onder begeleiding van een student-assistent te 

werken aan de weektaak. Tot slot wordt de weektaak afgerond met een workshop op Saxion. Tijdens de 

workshop presenteren de studenten hun eigen uitwerking. Vervolgens wordt ingegaan op deze 

uitwerkingen en worden suggesties gegeven om de uitwerking(en) aan te scherpen. Uit het 

evaluatieonderzoek komt naar voren dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de 

weektaken, video’s, practica en workshops.  In het begin letten de studenten meer op de vormgeving en 

kwaliteit van de filmpjes, terwijl wanneer de weektaken complexer worden ze meer suggesties hebben 

om de inhoud aan te scherpen. De studenten vinden vooral de practica en de workshops leerzaam, 

aangezien ze daar feedback krijgen op de eigen uitwerkingen. Een belangrijk aandachtspunt is volgens 

de studenten wel dat de docenten zelf ook een voorbeelduitwerking hebben, zodat daar ook naar 

gekeken kan worden tijdens de afsluitende workshop.  
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Het flipping-the-classroom concept veronderstelt dat de studenten voorbereid naar de practica en 

workshops komen, waardoor het van belang is dat studenten (ruim) van te voren de lesstof kunnen 

bestuderen en kunnen werken aan de opdrachten. Studenten die voorbereid naar de colleges komen 

moeten het gevoel krijgen dat ze hiervoor beloond worden, bijvoorbeeld doordat er ingegaan wordt op 

de vragen die studenten nog hebben over de opgaven.  

Aangezien er in de vier fasen een nadruk lijkt te liggen op het op doen van vaardigheden, lijkt het 

flipping-the-classroom concept vooral relevant voor vakken waarin vaardigheden centraal staan. Dit 

hoeft echter niet het geval te zijn, aangezien het ook een vorm kan zijn om concepten of modellen te 

leren door ze zelf te ontdekken. Tijdens de bijeenkomsten kan dan bijvoorbeeld de verdiepingsslag 

gemaakt worden of de samenhang tussen concepten centraal staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

Ontwerpprincipes 
 

Zorg dat de studenten betrokken worden in het vak door ze zelf actief zaken 

te laten uitvoeren (bijv. zelf presenteren, experimenteren, opdrachten 

maken) 

Bied mogelijkheden om de lesstof zowel voorafgaand als na het college te 

bestuderen 

Bied studenten opdrachten aan waardoor ze betekenis kunnen geven aan de 

lesstof (bijv. door studenten de inhoud te laten verwerken) 

Zorg dat studenten beloond worden als ze de lesstof bestudeerd hebben. 

Begeleid in de lessen de studenten bij het toepassen van de vaardigheden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6mgo71nsgCFUddFAodGP4ILQ&url=http://www.washington.edu/teaching/teaching-resources/engaging-students-in-learning/flipping-the-classroom/&psig=AFQjCNEi2FLnucnkm9Jbahjh7qjkqelykQ&ust=1443707795195786
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 Maak ruim van te voren bekend welke lesstof studenten moeten gaan bestuderen. Geef 

bijvoorbeeld concreet aan welke hoofdstukken van een boek de studenten gelezen moeten 

hebben of welke kennisclips de studenten voorafgaand aan het college bestudeerd moeten 

hebben. Dit kan gedaan worden door het aanbieden van weektaken waarin deze zaken worden 

weergegeven. 

 Beloon de studenten die de lesstof hebben bestudeerd door niet (alle) lesstof weer opnieuw te 

herhalen. Leg onduidelijkheden over de lesstof wel uit en zorg voor een verdiepingsslag over de 

lesstof.  Studenten moeten inzien dat het van groot belang is dat ze voorbereid naar een college  

komen. Indien de studenten die zich niet voorbereiden beloond worden, dan wordt het 

negatieve studiegedrag beloond in plaats van het gewenste gedrag. Een manier kan zijn om 

formatief toetsen in te zetten waarmee bonuspunten behaald kunnen worden.  

o Dit zou als volgt uitgewerkt kunnen worden:  Start de les door het afnemen van een 

formatieve toets (bijv. in Socrative of Kahoot). Studenten zien welke vragen ze wel/niet 

goed beantwoord hebben. Koppel de resultaten terug met de studenten en bepaal waar 

de studenten de meeste vragen nog over hebben. Ga kort (+/- 5 minuten) in op de 

vragen van de studenten over de toets en start vervolgens de nieuwe activiteit op. 

Differentieer bij de nieuwe activiteit tussen de studenten die de gewenste voorkennis 

hebben en degene die nog niet op het juiste niveau zitten. Zorg dat de eerste groep aan 

de slag kan met verwerkings- en verdiepingsopdrachten en dat de tweede groep de 

instructie nog een keer doorneemt. 

 Begeleid in de lessen de studenten bij het toepassen van de vaardigheden 

o door in te gaan op de vragen die studenten hebben; 

o door concrete voorbeelden te bespreken; 

o door misconcepties aan te stippen . 

Hierdoor is de docent niet langer meer de informatieverstrekker in het leerproces, maar juist de 

coach van het proces. Dit sluit ook aan bij de visie van Keller (1987) om de studenten te 

motiveren om te leren. Ze krijgen immers feedback aansluitend bij de leerbehoeften en zien ook 

de toegevoegde waarde van de bijeenkomsten voor het eigen leerproces. 

 Zorg dat studenten tijdens de colleges uitgedaagd worden om de kennis en vaardigheden toe te 

passen, zodat ze de informatie verwerken en leren toepassen in een (gesimuleerde) omgeving. 

Zorg dat studenten een actieve rol hebben in de colleges en dat je rol als docent meer coachend 

wordt. 
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Kennisclips 

Kennisclips kunnen een belangrijke rol spelen binnen het flipping-the-classroom concept. Om te zorgen 

dat de kennisclips relevant zijn voor studenten, dan is het van belang dat de informatie in de kennisclips 

kernachtig wordt overgedragen. Door de lengte van de kennisclips niet langer dan 6 minuten te maken 

wordt er voor gezorgd dat de studenten de aandacht kunnen houden bij informatie. Daarnaast neemt 

hierdoor de kans toe dat de kennisclips afgekeken worden (Guo, 2013).  Uit het evaluatieonderzoek bij 

ACT bleek ook dat studenten ook behoefte hebben aan extra diepgang in de kennisclips, zeker wanneer 

de complexiteit van de inhoud en/of de opdrachten die ze moeten maken toeneemt. Daarnaast bleek 

dat studenten vooral in het begin erg kritisch zijn over de kwaliteit van de opname zelf, met name op 

het gebied van de resolutie en het geluid in de clips.  Het evaluatieonderzoek bij FEM toonde aan dat 

studenten één tot meerdere keren de kennisclips bekeken en dat ze voorbereid naar de 

contactmomenten kwamen. Tijdens de contactmomenten was er meer interactie tussen de docenten en 

studenten. De kennisclips werden door de docenten gemaakt. De onderstaande ontwerpprincipes 

vormen een goede basis voor de kennisclips. 

 

Tips & tricks: 

 Zorg voor een scenario voorafgaand aan het opnemen van de kennisclip en geef daarin aan: 

o De lengte van de kennisclip 

o De (volgorde van de) onderwerpen die besproken moeten worden 

o Een script van de opbouw van het verhaal 

 Voeg controlevragen toe in de kennisclips om te bepalen of studenten de lesstof hebben 

begrepen. Dit kan bijvoorbeeld met een quiz aan het begin van de les (denk aan Kahoot) of door 

bijvoorbeeld www.edpuzzle.com te gebruiken: hiermee kun je de kennisclip zelf interactiever te 

maken.  

Ontwerpprincipes 
 

Zorg dat er in de kennisclips voldoende informatie wordt aangeboden. 

Laat de complexiteit van de inhoud en opdrachten toenemen en biedt waar 

nodig extra kennisclips aan over de vakinhoud. 

Zorg dat de kennisclip aantrekkelijk is voor studenten: gebruik een hoge 

resolutie en goede opnameapparatuur, zorg dat de duurt niet langer is dan 6 

minuten (Guo, 2013) en wees ‘to-the-point’. 

http://www.edpuzzle.com/
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Voorbeeld Flipping-the-classroom bij ACT 
Bij ACT worden verschillende programmeervakken aangeboden aan studenten. Bij het eerste 
programmeervak van de opleiding Informatie is het flipping-the-classroom concept toegepast. 
Het toegepaste concept bestaat uit vier elementen: 

1. Weektaken met daarin de programmeeropdracht waar de studenten aan gaan werken 
2. Kennisclips met daarin uitleg over de weektaak en toelichting op de functionaliteit van 

de programmeertaal (bijv. hoe programmeer je arrays in Java). 
3. Practica bijeenkomsten waarin studenten onder begeleiding kunnen werken aan de 

weektaak 
4. Afsluitende workshops waarin de studenten hun uitwerkingen presenteren 

In tegenstelling tot het traditionele onderwijsconcept, waar de studenten tijdens een college 
uitleg krijgen over de programmeerfunctie, worden de contactmomenten nu gebruikt om te 
programmeren en de vragen van de studenten te beantwoorden. 
 
Weektaken en kennisclips 
De weektaken geven een beschrijving van hetgeen de studenten gaan programmeren. Hierbij 
staat aangegeven wat de functionaliteit van hun programma uiteindelijk moet zijn. Deze 
weektaken worden aangeboden via Blackboard, waar de studenten ook aanvullende en 
ondersteunende kennisclips kunnen vinden. De combinatie van weektaak en kennisclips moeten 
de studenten voldoende bagage geven om het programma te programmeren. 
In de kennisclips krijgen de studenten een extra toelichting op de weektaak en wordt een 
voorbeeld getoond van het programma dat ze moeten maken. Daarnaast worden de kennisclips 
gebruikt om te illustreren hoe bepaalde programmeerfuncties geïntegreerd kunnen worden in 
nieuwe programma’s.  
 
Practica en workshops 
Eenmaal per week kunnen studenten een practicum bijwonen. Tijdens dit practicum kunnen ze 
onder begeleiding van een student-assistent werken aan de weektaak. De student-assistent 
heeft hierbij onder andere de taak om de studenten verder te helpen met de problemen waar ze 
tegen aan lopen.  
Tijdens de workshops presenteren de studenten de eigen uitwerkingen en krijgen ze input van 
de andere studenten om de uitwerkingen te verbeteren.  
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4. Studieloopbaanbegeleiding  

Studieloopbaanbegeleiding (SLB) wordt sinds enkele jaren gezien als één van de belangrijke factoren die 

zou kunnen bijdragen aan beter studiegedrag, meer motivatie en uiteindelijk meer studiesucces van 

studenten. Het is opgezet vanuit het idee dat we studenten ook begeleiden bij hun studievoortgang, 

loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling (en uiteindelijk daarmee hun persoonlijke 

ontwikkeling). Binnen Saxion is er voor SLB een visiedocument opgesteld met eisen waar SLB binnen alle 

Saxion opleidingen aan moet voldoen. Hiermee wil Saxion benadrukken dat SLB een belangrijke pijler is 

binnen het onderwijs en stevig ingezet moet worden, mede om het studiesucces van studenten te 

vergroten. 

“Bij SLB gaat om de vraag hoe studenten zo effectief en succesvol mogelijk kunnen studeren, of de 

opleiding en beroep bij de ambities en mogelijkheden van de student passen en welke talenten hij kan 

ontwikkelen in het kader van zijn professionele ontwikkeling. Daarbij is SLB een van de schakels in de 

begeleidingsketen van de loopbaan van een student. Deze keten wordt verder gevormd door begeleiding 

voor de poort (mbo en havo), aan de poort (intake/matching) en vervolgonderwijs (wo), waarbij 

aansluiting tussen en voortborduren op de verschillende schakels in de keten essentieel is. (…) Het doel 

van SLB is dat de student succesvol zijn studie afrondt, zijn talenten ontwikkelt en optimaal op zijn 

toekomst is voorbereid.” 

Uit: ‘Visie en Eisen Studieloopbaanbegeleiding’ (Saxion, 2014) 

In een concrete handreiking voor opleidingen (SLB’ers) zijn door Mittendorff en Kienhuis (2014) 

verschillende bouwstenen geformuleerd die richting geven aan het goed ontwerpen en uitvoeren van 

SLB. In deze handreiking over studiesucces gaan we in op de bouwstenen (ontwerpcriteria) die vanuit 

het specifieke onderzoek naar SLB in relatie tot studiesucces kunnen worden geformuleerd. Ze kunnen 

dus als aanvullend worden gezien naast de handreiking apart over SLB. 
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Uit verschillende evaluatieonderzoeken die zijn uitgevoerd bij academies van Saxion op het gebied van 

SLB en studiesucces én een korte literatuurverkenning, blijken een aantal thema’s van belang voor de 

wijze waarop SLB van waarde kan zijn voor studiesucces. We hebben deze thema’s ingedeeld op twee 

niveaus:  

1) het opleidings- of curriculumniveau waarbij het gaat over zaken die in het SLB programma zouden 

moeten zitten, hoe zaken rondom SLB georganiseerd moeten worden of afspraken die binnen de 

opleiding kunnen worden gemaakt; 

2) het begeleidingsniveau waarbij het gaat over de concrete begeleiding van de SLB’er en zijn/ haar 

relatie met de student. 

 

Opleidings- of curriculumniveau: 

1. Initiatief voor contact bij opleiding leggen 

2. Direct inzetten op monitoring en begeleiding (eerste half jaar) 

3. Aandacht voor leren studeren  

4. Aandacht voor loopbaanbegeleiding (ook op begeleidingsniveau) 

Begeleidingsniveau: 

5. Persoonlijke interesse en betrokkenheid (contact maken) 

6. Confronteren met studievoortgang en bewust maken van eigen verantwoordelijkheid 

7. Bieden van structuur, begeleiden bij planning en stok achter de deur 

8. Positieve benadering, inzoomen op succeservaringen 

9. Bespreken van studiemotivatie 
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Opleidings- of curriculumniveau 

 

Initiatief voor contact bij opleiding leggen 

Uit de verschillende evaluatieonderzoeken blijkt dat studenten het erg belangrijk vinden dat er vanuit de 

opleiding contact met ze wordt opgenomen. Dit is volgens hen een blijk van ‘interesse’ maar het geeft 

ook het belang aan van het onderhouden van contact vanuit Saxion. De behoefte van studenten aan 

contact tussen student de SLB’er varieert maar essentieel is (volgens alle studenten) dat dit contact blijft 

bestaan tot aan de afronding van de studie. Studenten zien zelf niet altijd op tijd de urgentie in van 

begeleiding, daarom moet juist de opleiding hier proactief in zijn.  

Studenten geven daarbij ook aan het prettig te vinden om dezelfde SLB’er te houden tijdens de hele 

studie (mits deze oprecht geïnteresseerd en betrokken is). Dit houdt in dat er een actieve rol is 

weggelegd voor opleidingen en SLB’ers, om contact te (blijven) zoeken met studenten en waar SLB’ers 

vanuit hun academie ook in gefaciliteerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

 Neem heel duidelijk het initiatief tot het voeren van individuele gesprekken en/ of SLB 

bijeenkomsten 

 Maak docenten SLB’er als zij werkelijk affiniteit hebben met SLB, zodat studenten betrokkenheid 

en persoonlijke interesse ervaren vanuit de SLB'er 

 Organiseer ook in jaar 3 en 4 (en voor langstudeerders) SLB 

 Organiseer (ook voor de ouderejaars) zinvolle groepsbijeenkomsten rondom SLB, in combinatie 

met individuele gesprekken 

 Probeer te organiseren dat elke student dezelfde SLB’er houdt gedurende zijn/ haar studie (of 

maximaal twee)  

Ontwerpprincipe 
 

Neem een actieve rol aan als opleiding om contact te behouden met je 

studenten en SLB te organiseren gedurende de hele studie. 

Probeer te organiseren dat elke student dezelfde SLB’er houdt 

gedurende zijn/ haar studie (of maximaal twee). 

Maak docenten SLB’er die affiniteit hebben met SLB. 
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Direct inzetten op begeleiding en binding bij de start  

Het eerste jaar van een opleiding kan worden gekarakteriseerd als een jaar waarin studenten een 

overstap maken van een meer veilige middelbare school naar een meer open omgeving op een 

hogeschool. Als onderdeel van deze overgang zijn de eerste zes maanden een belangrijke periode in de 

doorzetting van een opleiding (te Wierik, Beishuizen & van Os, 2014).  

Een belangrijke factor van invloed tijdens die eerste fase op school is binding. Tijdens de eerste periode 

van hun hbo opleiding is het belangrijk dat studenten zich betrokken (gaan) voelen bij hun opleiding. De 

mate waarin studenten zich thuis voelen op een instituut, academisch en sociaal, blijkt ook een 

belangrijke factor voor succes in het hoger onderwijs (ISO, 2014). Des te groter de betrokkenheid van 

studenten bij hun opleiding, des te meer kennis en vaardigheden studenten opdoen (Tinto, 1993). 

Betrokkenheid kan gecreëerd worden door als opleiding vanaf het begin in te zetten op binding, 

bijvoorbeeld door bepaalde activiteiten te organiseren die groepsbinding (tussen studenten onderling 

maar ook tussen studenten en docenten) stimuleren. Het werken in groepjes lijkt daarbij ook een 

positief effect te hebben (bijv. studenten in studiegroepjes of leerteams te laten werken), als we kijken 

naar ervaringen binnen andere hogescholen. 

Het begeleiden van de overgang van het voortgezet of middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs 

door duidelijkheid en structuur te bieden, blijkt daarnaast ook een belangrijk aspect te zijn dat in relatie 

staat met studiesucces (zie bijv. Fletcher, 2012; Bettinger & Baker,2013). Andere ervaringen bij 

hogescholen (bijv. Windesheim) laten zien dat het goed werkt om studenten vanaf het begin af aan 

direct te ‘monitoren’ en sneller in te springen op (extra) begeleiding als dat nodig lijkt te zijn. Vaak wordt 

in het eerste half jaar al duidelijk welke studenten meer moeite hebben met het studeren dan andere. 

Voor deze studenten is het erg zinvol om vanaf het begin extra structuur en begeleiding bieden zodat ze 

niet uit het zicht verdwijnen,  en uiteindelijk uitvallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpprincipe 
 

Werk aan binding van studenten met de opleiding vanaf het begin af 

aan (of zelfs voor ze de opleiding zijn gestart). 

Begeleid studenten vanaf de eerste dag dat ze zijn begonnen aan de 

opleiding en bied duidelijkheid en structuur. 
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Tips & tricks:  

 Betrek studenten  al vroeg bij activiteiten op de opleiding, bijvoorbeeld door groepsactiviteiten 

te organiseren waarbij zowel tussen studenten onderling als tussen studenten en docenten 

meer binding en betrokkenheid ontstaat 

 Laat studenten in groepjes werken aan een opdrachten of vorm studiegroepen of leerteams 

waarbij ze in kleine groepen samen moeten werken (eventueel begeleid door ouderejaars) 

 Benadruk bij de start van de opleiding wat we van studenten verwachten en wat ze van de 

opleiding kunnen verwachten 

 Bespreek de uitkomsten van de intake tijdens het eerste individuele SLB gesprek en start 

daarmee je begeleiding 

 Laat studenten in het begin van de opleiding de scan over studiesucces van het 

Studiesuccescentrum (https://apps.saxion.nl/apps/algemeen/studiesuccesscan.nsf) maken en 

bespreek deze tijdens het eerste individuele SLB gesprek 

 Houd samen met de andere docenten in het eerste half jaar van de opleiding goed in de gaten 

met welke studenten het goed en minder goed gaat en neem initiatief om studenten al 

vroegtijdig extra te ondersteunen 

 

Aandacht voor leren studeren 

Het blijkt daarnaast van belang om binnen SLB aandacht te besteden aan het proces van leren studeren, 

vooral in de propedeuse. De evaluatieonderzoeken naar de interventies rondom SLB en studiesucces 

binnen Saxion laten zien dat leren studeren een belangrijk onderwerp is en blijft, en dit sluit aan bij 

andere ervaringen en ontwikkelingen elders (zie bijv. Dembo & Seli &, 2013).  

Ook eerdere onderzoeken geven dit belang aan. Uit onderzoeken naar de doorstroom van mbo naar hbo 

bijvoorbeeld (Wartenberg & van den Broek, 2008; Harbers, 2013) blijkt dat mbo studenten vaak moeite 

hebben met het ‘hbo leren’ en vervolgens voortijdig met hun hbo-opleiding stoppen.  

Een student legt dit als volgt uit:  

“Het leren gaat hier zo anders dan op het mbo, soms weet je gewoon niet hoe je het allemaal aan moet 

pakken. Ik denk dat als je op het mbo leert hoe je in het hbo moet leren en studeren, dan zal dat echt 

uitmaken.”  

Eerstejaars student Saxion met een mbo-vooropleiding (Uit: Nijland, 2014) 

Maar niet alleen mbo studenten hebben moeite met het ‘hbo leren’, ook van de havo instroom wordt er 

ineens veel verwacht als ze beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Eén van de belangrijkste 

verschillen tussen het voortgezet en hoger onderwijs is de verandering van een docentgestuurde naar 

een studentgestuurde omgeving. In het voortgezet onderwijs krijgen studenten vaak nog duidelijke 

instructie over wat, wanneer en hoe iets te leren. In het hoger onderwijs wordt veelal verwacht dat de 

student zelf zijn eigen leren stuurt (Dembo & Seli, 2013). Studenten die bij ons in het hoger onderwijs 

instromen hebben hier echter nog vaak moeite mee en begeleiding bij het leren studeren op het hbo 

https://apps.saxion.nl/apps/algemeen/studiesuccesscan.nsf
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(denk aan zaken als plannen en het leren uitvoeren daarvan) is voor een groot aantal studenten zinvol. 

Internationaal onderzoek laat ook zien dat het begeleiden van studenten bij de ontwikkeling van deze 

vaardigheden bijdraagt aan studiesucces (Bettinger & Baker, 2014; Kern, Fagley, & Miller, 1998). 

Onderzoek onder eerstejaarsstudenten bij Saxion (Nije Bijvank et al., 2013) laat daarnaast zien dat 

studenten die goed kunnen plannen meer studiepunten behalen en minder uitvallen dan studenten die 

minder goed kunnen plannen. Ook halen zij vaker hun propedeuse in 1 jaar. 

Belangrijke aandachtspunten (passend bij de situatie van een individuele student) zijn het leren maken 

van een planning en het leren uitvoeren en bewaken van deze planning (zie ook de volgende paragraaf). 

Time management vormt een belangrijk onderdeel van het leren studeren (zie bijv. Van der Meer et al., 

2010). 

  

 

 

 

 

Tips & tricks (ook deels gericht op begeleidingsniveau): 

 Geef, in ieder geval in de propedeuse, leren studeren of het aanleren van studievaardigheden 

een plek in het SLB curriculum 

 Monitor niet alleen de studievoortgang maar begeleid studenten (die dit nodig hebben) ook bij 

het verbeteren van hun studievaardigheden 

 Besteed in de individuele gesprekken aandacht aan het onderwerp en bespreek met studenten 

hun wijze van studeren 

 Maak gebruik van de informatie en materialen op de site van het Studiesuccescentrum 

https://saxion.nl/succesvol_studeren/tijdens_je_studie/hulp-bij-je-

studie/Concentratie_en_timemanagement/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpprincipe 
 

Geef het onderwerp 'leren studeren' een duidelijke plek binnen SLB. 

https://saxion.nl/succesvol_studeren/tijdens_je_studie/hulp-bij-je-studie/Concentratie_en_timemanagement/
https://saxion.nl/succesvol_studeren/tijdens_je_studie/hulp-bij-je-studie/Concentratie_en_timemanagement/
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Aandacht voor loopbaanbegeleiding 

Bij loopbaanbegeleiding gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van studenten tot professionals in de 

beroepspraktijk die weten wat ze willen en die weten waar ze goed in zijn (zie ook Meijers & Kuijpers, 

2014). Loopbaanbegeleiding richt zich op toekomstambities van studenten, wat ze later willen doen na 

hun studie, waarvoor ze gemotiveerd zijn. Aandacht besteden aan loopbaanbegeleiding en identificeren 

waar studenten uiteindelijk in willen ontwikkelen is dan ook van invloed op de studiemotivatie van 

studenten. Wanneer studenten duidelijker weten wie ze zijn, wat ze later willen doen in hun beroep, 

waar ze warm voor lopen en hoe ze die ambities kunnen behalen (binnen de opleiding) zullen studenten 

eerder gemotiveerd zijn om hun studie op pijl te houden.  

Studenten geven tijdens de interviews in de evaluatieonderzoeken aan dat ze het prettig vinden dat hun 

SLB’er met hen kijkt naar hun toekomstambities. Door dit onderwerp van aandacht te maken binnen SLB 

wordt niet alleen gekeken naar de ‘horizon’ (waar willen ze uiteindelijk uitkomen, wat is hun doel?) 

maar is ook een manier om de studiemotivatie van studenten aan te spreken.  

Een onderzoek onder alumni studenten van Saxion (Saxion, 2015) laat zien dat deze studenten als 

belangrijkste verbeterpunt meegeven dat de begeleiding van loopbaanontwikkeling binnen SLB beter 

kan, met name in de latere jaren van de opleiding. Ze geven aan dat er wel sprake is van voorlichting, 

maar dat ze meer persoonlijke begeleiding hadden gewild op zaken als ‘wat past er precies bij mij’, ‘hoe 

kan ik dan mijn doelen bereiken’ en ‘hoe zorg ik dat ik dan de baan krijg die bij mij past?’ Met name 

tijdens de hoofdfase en afstudeerfase hebben studenten hier behoefte aan (als ze op stage gaan, 

minoren moeten kiezen en uiteindelijk voor een beroep gaan), maar is er volgens hen weinig concrete 

aandacht voor in de opleidingen (zie ook Mittendorff et al., 2012).  

 

 

 

 

  

 

Tips & tricks (ook deels gericht op begeleidingsniveau):  

 Geef, in ieder geval vanaf de hoofdfase, loopbaanbegeleiding een plek in het SLB curriculum 

 Ga zowel individueel als klassikaal in op kwaliteiten maar ook interesses en toekomstambities 

van studenten 

 Reflecteer met studenten op betekenisvolle ervaringen in de praktijk zodat ze meer zicht krijgen 

op wat zij leuk vinden/ wat bij hen past 

 Geef aan welke talenten jij ziet bij studenten en bespreek welke beroepsmogelijkheden jij kent/ 

herkent  

Ontwerpprincipe 
 

Geef het onderwerp 'loopbaanbegeleiding' een duidelijke plek in het 

SLB programma (zeker in de laatste jaren). 
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 Coach studenten persoonlijk bij het ondernemen van stappen om hun toekomstambities te 

bereiken: geef ze inzicht in welke mogelijkheden er zijn voor het behalen van deze doelen (bijv. 

als het gaat om stages/ minoren/ afstuderen) 

 Bied studenten toegang tot je eigen netwerk (als je daar voor open staat) om ze te leren 

netwerken of voor mogelijkheden om ervaringen op te kunnen doen in de praktijk 

 Laat studenten zich identificeren met een professionele identiteit zodat ze een duidelijker beeld 

van zichzelf vormen als toekomstig professional wat hun toekomstambitie zal vergroten 
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Begeleidingsniveau 

 

Persoonlijke interesse en betrokkenheid (contact maken) van SLB’er 

Studenten geven aan dat persoonlijke interesse en betrokkenheid  van de SLB’er cruciaal is. Het klinkt 

als een open deur, maar interesse en betrokkenheid vanuit de SLB’er is een hele belangrijke factor, zo 

niet dé belangrijkste factor, als het gaat om het succes en de effecten van studieloopbaanbegeleiding.  

Bij een betrokken relatie tussen de SLB’er en student die zich kenmerkt door persoonlijk contact en het 

tonen van interesse in de student, nemen de studieresultaten van de student toe (Marzano, 2003). 

Onderzoekers rapporteren dat het informele contact van studenten buiten de klas gerelateerd is aan 

uitkomsten als tevredenheid met de onderwijsinstelling, onderwijsambities, intellectuele en 

persoonlijke ontwikkeling, academische prestatie en doorstroming van het eerste naar het tweede jaar 

(Prebble et al., 2004). Vriendelijk en persoonlijk contact over een breed scala aan onderwerpen heeft 

volgens sommige auteurs ook een grotere invloed dan contact wat oppervlakkig en gelimiteerd is aan 

opleidingsgerichte onderwerpen is (Endo & Harpel, 1982). Voor de SLB’er betekent dit dat het goed zou 

zijn om ook andere momenten in de opleiding te gebruiken om even korte contactmomenten met 

studenten te hebben. Een klein gesprek bij de koffieautomaat, een ontmoeting in de lift, samen 

binnenkomen aan het begin van de dag of tijdens het vervoer naar huis zijn volgens Loonen (2014) ook 

goede momenten om even contact met studenten te zoeken en persoonlijke interesse te tonen. Deze 

betrokkenheid toont zich echter niet alleen maar op korte, informele momenten maar ook tijdens 

formele individuele SLB gesprekken. Beginnen met het ‘maken van contact’ met de student die tegen 

over je zit is een belangrijke factor als het gaat om de kwaliteit en effectiviteit van het 

begeleidingsgesprek (Mittendorff, 2010). 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

 Geef studenten persoonlijke aandacht, stel vragen over de persoonlijke situatie van studenten 

 Maak aan het begin van een gesprek eerst contact, door even kort (5 minuten) stil te staan bij 

hoe het met de student gaat, wat hem bezig houdt of andere persoonlijke zaken die even onder 

de aandacht gebracht kunnen worden 

 Probeer op de hoogte te blijven van belangrijke zaken die spelen in het leven van jouw 

studenten 

Ontwerpprincipe 
 

Zorg ervoor dat je als SLB’er interesse toont in, proactief contact zoekt 

met en betrokken blijft bij je studenten. 
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 Probeer voor je studenten ook op andere momenten zichtbaar en makkelijk benaderbaar en 

bereikbaar te zijn (laat jezelf bijvoorbeeld zien op plekken waar studenten vaak komen, houd 

een inloopspreekuur of spreek studenten eens aan op de gang) 

 

Bieden van structuur, begeleiden bij planning en stok achter de deur  

Studenten die zijn geïnterviewd in de evaluatieonderzoeken geven heel duidelijk aan dat ze baat hebben 

bij het samen met de SLB’er structureren van een studieplanning (Staman & Mittendorff, 2015). Het 

gaat dan bijvoorbeeld om zaken als overzicht krijgen, structuur aanbrengen, samen een planning 

opstellen en daar ook op terug komen.  

Soms lukt het studenten niet om zich aan die planning te houden. Dan is het belangrijk dat de SLB’er 

studenten ook een spiegel voorhoudt om ze inzicht te geven in hun eigen handelen. Een mooie manier 

van feedback geven is om kritische vragen te stellen en de student aan het denken te zetten (zonder de 

student ‘af te vallen’, zie ook volgende punt). Juist het gebruik van krachtige reflectievragen zet de 

student aan tot eigen activiteit en levert daardoor zelf geformuleerde feedback op (Loonen, 2014). 

Een hulpmiddel dat verder kan ondersteunen bij het structureren van een studieplanning is het 

studieplan of studiecontract zoals dat in BISON te gebruiken is. Met dit plan kan samen met de student 

zijn of haar studievoortgang en studieplanning worden besproken. Via de informatie vanuit BISON, die 

wordt toevoegt aan dit formulier, wordt gelijk duidelijk hoe de student ervoor staat: alle toetsen die de 

student op dat moment nog open heeft staan, komen in één overzicht op papier te staan. Via de 

planning per periode/blok kan de student nadenken over de verdeling van zijn toetsen en is het mogelijk 

samen af te stemmen wat realistisch is. Zie voor meer informatie: Handleiding invulling studieplan 

(Saxion FEM, 2014). 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

 Passende bij de situatie van een individuele student: help studenten bij het opstellen en 

daadwerkelijk uitvoeren van een planning en het inzetten van een studiecontract 

 Houd studenten een spiegel voor: geef aan wat je ziet gebeuren en stel krachtige reflectievragen 

die de student doen nadenken over hun eigen gedrag 

 Wees (voor studenten die moeite hebben zich aan hun planning te houden) een 'stok achter de 

deur': maak afspraken, kom terug op die afspraken en spreek studenten ook hierop aan als ze 

deze niet nakomen (zie ook volgende punt) 

Ontwerpprincipe 
 

Bied hulp en begeleiding bij het verkrijgen van structuur en overzicht in 

de planning van studenten. 
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Confronteren met studievoortgang en bewust maken van eigen 

verantwoordelijkheid 

Het confronteren van studenten met hun studievoortgang is een essentieel onderdeel van 

studieloopbaanbegeleiding om studenten aan te zetten tot actie, zo blijkt onder andere uit het 

evaluatieonderzoek naar de interventie binnen SLB van de AMA (opleiding HRM). Het confronteren van 

studenten met hun studievoortgang en planning kan ervoor zorgen dat studenten de noodzaak in zien 

van het nemen van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun studie.  

Door de student duidelijk te laten benoemen hoe de studievoortgang er op dit moment uitziet en samen 

te bespreken wat er nog moet gebeuren, worden studenten als het ware ‘wakker geschud’. Dit kan een 

effectieve uitwerking hebben op de studiemotivatie van studenten. Een kritische blik van de SLB’er is 

hierbij belangrijk. Een concreet hulpmiddel bij dit aspect is het studiecontract dat samen kan worden 

ingevuld (zie ook punt hierboven). Spreek studenten daarbij ook aan op hun eigen verantwoordelijkheid 

in dit proces en bespreek wat ze van jou mogen verwachten. 

 

Tips & tricks 

 Laat studenten een schets maken van hun studievoortgang 

 Confronteer studenten met hun studievoortgang 

 Kijk kritisch naar de stand van zaken en laat de studenten nadenken door het laten benoemen 

van stappen die studenten nog moeten ondernemen om hun studievoortgang  op peil te 

krijgen/ houden 

 Maak gebruik van het studiecontract om met de student afspraken te maken over de 

studievoortgang en planning 

 Maak studenten bewust van hun eigen verantwoordelijkheid: benoem dit en bespreek 

mogelijke valkuilen die de student daarin voor zichzelf ziet 

o Een mogelijkheid is ook om studenten bepaalde aandachtspunten mee te geven. Zie de 

flyer op de volgende pagina als een mogelijk voorbeeld om studenten op zaken te 

wijzen waar ze zelf al mee aan de slag kunnen. 
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Voorbeeld: flyer voor studenten om studiesucces te bevorderen  

 

Positieve benadering, inzoomen op succeservaringen  

Als het gaat om zaken die te maken hebben met langstuderen of studenten die we willen stimuleren 

meer studiesucces te behalen, blijkt onvoorwaardelijke acceptatie een sleutelwoord te zijn, samen met 

een waarderende benadering.  

De studenten die geïnterviewd zijn tijdens de evaluatieonderzoeken geven aan dat zij baat hebben bij 

begeleiders die in hen geloven, juist omdat ze dit zelf vaak al niet meer doen (Staman & Mittendorff, 

2015). De langstudeerders (of studenten waar de studievoortgang niet goed van verloopt) hebben zelf al 

vaak te maken met gevoelens van onzekerheid, angst, gevoel van falen en het gebrek aan vertrouwen in 

het eigen kunnen. Zonder studenten te ‘pamperen’ (door ze bijvoorbeeld een hand boven het hoofd 

houden, teveel van ze over te nemen of teveel kansen te geven) hebben deze studenten veel baat bij 

een positieve benadering waar men focust op successen en waar de student op verder kan bouwen.  

Ook Loonen (2014) stelt dat het gebruik van de waarderende benadering belangrijk is. De waarderende 

benadering bestaat met name uit het concreet benoemen van zaken die goed gaan, voortbouwen op 

zaken die goed gaan en het versterken van kwaliteiten, in plaats van het wegwerken van tekorten. Met 

onvoorwaardelijke acceptatie bedoelen we dat de SLB’er alle gedachten, gevoelens en belevingen van 

een student accepteert, waardoor een student leert dat hij z'n eigen gedachten, gevoelens en 

belevingen ook mag accepteren.  

 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

 Hanteer een open, niet veroordelende houding  

 Benoem kwaliteiten van de student en kijk daarna samen naar mogelijke ontwikkelpunten 

 Bespreek met studenten hun individuele succeservaringen en focus op de toekomst (niet op 

dingen die niet goed zijn gegaan) 

 Geef studenten het gevoel dat ze onvoorwaardelijk worden geaccepteerd, dat alle gevoelens en 

gedachten er dus mogen zijn 

Ontwerpprincipe 
 

Zorg dat de relatie tussen SLB’er en student zich kenmerkt door een 

waarderende benadering. 

 

Wat kun je als student zelf doen om op studiesucces te bevorderen? 

1. Denk na over de toekomst 

Hoe belangrijk is deze studie voor jou? Blijf nadenken over wat je wilt bereiken met je 

studie. Wat motiveert jou om deze studie te volgen? 

2. Stel prioriteiten 

Geef prioriteit aan je studie, bedenk dat succesvol studeren niet ‘vanzelf’ gaat en dat 

dit om jouw tijd en aandacht vraagt. Wat je aandacht geeft groeit! 

3. Zorg voor structuur 

Het is belangrijk om grip te houden op je studie. Dit doe je door overzicht te creëren 

van taken die afgerond zijn en nog afgerond moeten worden. Maak taken klein, vooral 

wanneer er veel te doen is. Formuleer bijvoorbeeld een ‘Next Action’ (dus wat is de 

eerste stap die je moet gaan zetten voor het voltooien van een taak). Zo haal je iets van 

de ‘berg’ en creëer je succeservaringen voor jezelf! 

4. Formuleer doelen voor jezelf 

Formuleer doelen die SMART (Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en 

Tijdgebonden) en uitdagend zijn. Deze doelen moeten zowel uitdagend als haalbaar 

(dus Realistisch). Houd de doelen klein. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 

bedenken wat je deze week af kunt ronden gezien de tijd die je beschikbaar hebt voor 

je studie.  

5. Maak een realistische planning 

Stel een planning op die realistisch is om de geformuleerde doelen te halen. Is er 

genoeg ruimte in je agenda om aan je doelen te kunnen werken? Is het nodig om 

activiteiten in je agenda te schrappen om je doelen te kunnen realiseren? Probeer 

enigszins rekening te houden met onverwachte gebeurtenissen, door bijvoorbeeld iets 

meer tijd te plannen dan je nodig denkt te hebben. 

6. Pak je verantwoordelijkheid 

Een planning maken en een planning uitvoeren zijn twee verschillende dingen! Monitor 

je planning. Houd je aan de planning en doe wat je met jezelf en/of een ander hebt 

afgesproken. Als dit niet lukt, pas dan je planning aan om je doelen te behalen of 

bespreek met je SLB’er dat het soms niet lukt. Vraag om hulp als het niet goed gaat! 

7. Beloon jezelf 

Bedenk wat je van jezelf mag doen/ krijgt als jij je doel  hebt gehaald. Beloon jezelf met 

iets wat je normaal gesproken niet zou doen, denk aan iets lekkers, nieuwe schoenen…  
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Bespreken van studiemotivatie 

In de begeleiding van studenten blijkt het van belang te zijn om de studiemotivatie te monitoren en te 

bespreken. Motivatie is volgens een promotieonderzoek van Kappe (2011) de belangrijkste factor van 

invloed op studiesucces en is voor studenten ook een wezenlijk aspect van hun schoolse leven. 

Uiteraard kan motivatie schommelen gedurende verschillende periodes, maar het is belangrijk om in de 

begeleiding hierop attent te blijven, dit te monitoren en met de student te bespreken als er belangrijke 

wijzigingen in plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

Tips & tricks: 

 Zet tijdens elk gesprek het ‘motivatiecijfer’ op de agenda (studenten geven zichzelf een cijfer 

geven voor hun motivatie op dat moment) 

 Bekijk of het beter of slechter is geworden t.o.v. de laatste afspraak en bespreek eventuele 

veranderingen 

  

Ontwerpprincipe 
 

Bespreek en monitor de studiemotivatie van studenten, ga in op 

aspecten waardoor de motivatie wellicht is gestegen of juist is gedaald.  
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5. Afstuderen  

‘Het doel van het afstuderen is om vast te stellen of de student voldoende bekwaam is om adequaat te 

handelen in taaksituaties die representatief zijn voor de kerntaken van het beroep waarvoor wordt 

opgeleid. Dit gebeurt op basis van de beoordeling van door een student geleverde prestaties’ (Expertgroep 

Protocol, 2014:8). 

In deze handreiking over afstuderen gaan we in op de bouwstenen (ontwerpprincipes) die vanuit het 

specifieke onderzoek naar afstuderen in relatie tot studiesucces kunnen worden geformuleerd.  

Uit verschillende evaluatieonderzoeken die zijn uitgevoerd bij academies van Saxion op het gebied van 

afstuderen, alsmede een korte literatuurverkenning, blijken een aantal thema’s van belang voor 

succesvol afstuderen.  Bij elk van deze thema’s worden een aantal subonderwerpen benoemd die van 

belang zijn voor succesvol afstuderen en die zijn gesignaleerd als problemen tijdens de 

interventieanalyse en herontwerptrajecten rondom de afstudeerfase. Deze vijf thema’s, de vertaling 

hiervan in ontwerpprincipes en de hierbij gegeven tips & tricks kunnen als handreiking dienen bij de 

inrichting en procesgang van het afstuderen.  

Thema’s rondom afstuderen:  

1. Startklaar aan het afstuderen beginnen  

2. Fasering en structuur in het afstudeerproces 

3. Helderheid over de afstudeerbegeleiding  en bewaking van de voortgang in het 

afstuderen 

4. Begeleide bijeenkomsten tussen peers tijdens het afstudeertraject 

 

Startklaar aan het afstuderen beginnen 

Het afstudeerproject is de afsluitende proef van bekwaamheid waarin theorie en praktijk bij elkaar 

komen (Kempen & Bennink, 2007). In hun afstudeerproject moeten studenten verschillende kennis en 

vaardigheden, opgedaan tijdens hun studie, integreren in hun afstudeeropdracht. Dit verondersteld dat 

studenten beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden voor het afstuderen en dat zij deze 

kunnen toepassen. In het bijzonder gaat het om vaardigheden voor praktijkgericht onderzoek. Uit de 

evaluatieonderzoeken blijkt dat studenten dit niet altijd goed beheersen. Studenten beheersten 

onderzoeksvaardigheden bijvoorbeeld onvoldoende om dit goed toe te kunnen passen tijdens hun 

afstudeeronderzoek. Hiaten met betrekking tot de volgende specifieke vaardigheden worden genoemd: 

literatuuronderzoek, het uitvoeren van analyses met SPSS en het interpreteren van de output van SPSS 

om de probleemstelling te beantwoorden. Ook het schrijven van de afstudeerscriptie vinden studenten 

lastig. Ook in literatuur worden de volgende knelpunten voor het afstuderen genoemd: “Je moet taken 

uitvoeren waar je niet in hebt geoefend: literatuur verzamelen en gebruiken rond je  

afstudeeronderwerp, vaststellen wat goede literatuur is, vragenlijst opstellen, interviewen, 

onderzoeksgegevens statistisch verwerken [..]” (Kempen, Keijzer & Van den Berg, 2012:39).  
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Een aandachtspunt is daarom om binnen het curriculum richting het afstuderen toe de doorgaande lijn 

voor probleemoplossend praktijkonderzoek te accentueren (zie ook Kempen et al., 2012). Daarnaast kan 

het aanbieden van ‘reparatietrajecten’ of ‘snelcursussen’ over praktische onderzoeksvaardigheden 

tijdens - of kort voorafgaand aan – het afstudeertraject nodig zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tips & tricks:  

 De volgende onderwerpen kunnen relevant zijn voor workshops/ trainingen over 

onderzoeksvaardigheden:  

o het opstellen van een afstudeeronderzoek (denk bijvoorbeeld aan het opstellen van 

onderzoeksvragen). 

o het plannen en uitvoeren van het afstudeeronderzoek (denk bijvoorbeeld aan het 

maken van een realistische planning, het doen van literatuuronderzoek, het verwerken 

van resultaten). 

o het rapporteren van het afstudeeronderzoek (denk bijvoorbeeld ook aan schriftelijke 

taalvaardigheid en mondelinge communicatie). 

 Bied specifieke hands-on begeleiding, bijvoorbeeld door naast contactmomenten met de 

reguliere docentbegeleider ook consultmomenten aan te bieden met specialisten (bv.een 

onderzoeksdocent voor specifieke begeleiding in onderzoekstechnieken en/ of  een taaldocent 

voor ondersteuning bij het schrijven van het onderzoeksverslag.) 

 Bied richtlijnen aan rondom de gedragscode voor onderzoek en statistiek & 

gegevensbescherming. Dit kan studenten ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek en het 

analyseren en verwerken van (vertrouwelijke) gegevens. Door middel van deze gouden regels 

worden de studenten op onderzoeksmatig vlak ondersteund bij het uitvoeren en analyseren van 

het onderzoek alsmede de manier waarop ze met vertrouwelijke gegevens om moeten gaan. 

Deze regels zijn te vinden op http://moaweb.nl/Richtlijnen/downloads-gedragscodes-en-

richtlijnen/toelichting-gedragscode/tien-gouden-regels 

 Bied een handreiking aan voor studenten over veelvoorkomende vragen m.b.t. onderzoek en 

statistiek. 

Ontwerpprincipe 
 

Geef studenten de mogelijkheid om aan het begin van het afstudeertraject 

praktische workshops of trainingen te volgen over specifieke (onderzoeks) 

vaardigheden die zij nodig hebben voor hun afstudeeropdracht. 
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Fasering en structuur in het afstudeerproces 

De afstudeeropdracht is vaak een omvangrijk project. Studenten moeten verschillende taken uitvoeren 

waar zij niet altijd mee geoefend hebben, bijvoorbeeld: literatuur verzamelen en gebruiken rond het 

afstudeeronderwerp, vaststellen wat goede literatuur is, vragenlijst opstellen, interviewen, 

onderzoeksgegevens statistisch verwerken, toewerken naar oplossingen of aanbevelingen waar de 

opdrachtgever echt mee geholpen is en mee aan de slag gaat, alleen werken terwijl bij alle eerdere 

studieactiviteiten in groepjes werd gewerkt, en een rapport schrijven (Kempen, Keijzer & Van den Berg, 

2012:39). Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat het bieden van structuur in de afstudeerfase 

zowel door docenten als door studenten wordt gezien als een manier om het afstuderen overzichtelijk 

en behapbaar te maken voor de studenten.  Hier wordt het afstuderen nu volgens een vaste structuur 

vormgegeven. Dit maakt de complexiteit van het afstudeerproces zichtbaar, zo blijkt uit het 

evaluatieonderzoek. Ook uit literatuur komt naar voren dat het opdelen van het afstuderen in fasen 

belangrijk is. Kempen (2013) geeft in het zogenoemde ’10 stappenplan’ aan dat het voor studenten een 

hele opgaaf is om gedurende het hele afstudeertraject (onderzoeks)werkzaamheden uit te voeren die 

logisch op elkaar aansluiten en bovendien nog ruikbare tussenuitkomsten opleveren. Zij geven aan dat 

door uit te gaan van een totaaloverzicht van een afstudeertraject, de aansluiting van de onderdelen 

gegarandeerd is. Een verdeling van het afstudeertraject in deeltrajecten of stappen levert volgens hen 

overzienbare kortere werkperiodes op met korte termijn tussenresultaten. Dat zou het werk een stuk 

eenvoudiger maken en het totale afstudeertraject overzichtelijker.  

 

Voorbeeld – Consultmomenten met specialisten 

Bij HBS en ABRR worden consultmomenten aangeboden met specialisten. Het doel hiervan is 

specifieke Hands on begeleiding. Uitvoering: Taaldocent, Onderzoeksdocent kunnen naast de 

schoolcoach voor hulp worden opgeroepen. Op deze manier kan de student nieuwe inzichten krijgen 

over het afstuderen en punten bespreken die hij/zij liever niet met de schoolcoach zelf bespreekt. Een 

extra blik of een andere manier van uitleg kan de studenten helpen om weer verder te komen in het 
afstudeerproces. 

Voorbeeld: trainingsbijeenkomsten over onderzoeksvaardigheden  

Bij HBS worden er vier trainingsbijeenkomsten georganiseerd (in de avond), over doel en planning 

van het onderzoek, opstellen onderzoeksvragen, schriftelijke taalvaardigheid (literatuur zoeken en 

verwerken) en mondelinge communicatie. De trainingen worden aangeboden aan groepen van 
maximaal 18 studenten, zodat ze individuele en persoonlijke ondersteuning kunnen ontvangen. 
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Tips & 

tricks:  

 Zorg voor het (voor)structureren van de afstudeerfasen; bijvoorbeeld door het onderscheiden 

van de volgende vier fasen in het afstuderen: 1) oriëntatiefase, 2) voorbereidingsfase, 3) 

uitvoeringsfase en 4) toetsingsfase. Denk ook aan het bieden van een overzicht van de fasering 

in de afstudeerhandleiding. 

 Typeer wat er in elke fase verwacht wordt en wat de student dient op te leveren (bijv. 

onderzoeksplan, onderzoeksinstrumenten, eindrapportage). 

 Geef de studenten een voorbeeldplanning waarmee ze hun eigen project kunnen uitlijnen 

 Bieden van structuur over het afstuderen; indeling van vier fasen en in afstudeergids overzicht 

van fasering. 

 Geef aan hoe lang studenten over het afstuderen mogen doen, wat de verwachtingen zijn vanuit 

de opleiding en hoe het afstuderen afgerond wordt.  

 

 

 

 

  

Ontwerpprincipe 
 

Bied de studenten structuur aan om de afstudeeropdracht uit te kunnen 
voeren door het proces op te delen in fasen.  
 

Voorbeeld: het afstudeerproject structureren in vier fasen  

Het afstuderen binnen MIM wordt volgens een vaste structuur vormgegeven. De studenten 
ontvangen door middel van de afstudeerhandleiding een overzicht van de verwachtingen per 

fase van het afstuderen. In de handleiding is het afstuderen ingedeeld in vier fasen, namelijk 

de (1) oriëntatiefase, (2) voorbereidingsfase, (3) uitvoeringsfase en (4) toetsingsfase. Tijdens 

deze fasen zijn er intervisiemomenten met medestudenten om ervaringen te delen en 

problemen (gezamenlijk) op te lossen. In de oriëntatiefase wordt de student geïnformeerd 

tijdens een voorlichtingsbijeenkomst (aangeboden door de afstudeercoördinatoren). Hierbij 

krijgt de student informatie of de mogelijkheden van afstudeerplekken en aan welke 

opdrachten ze mogen gaan werken tijdens het afstuderen. De oriëntatiefase wordt afgerond 

met het zoeken naar afstudeeropdrachten door de student en het solliciteren bij het beoogde 

afstudeerbedrijf. Indien de student wordt aangenomen bij het afstudeerbedrijf dan dient hij 

een formulier in met het voorstel van de afstudeeropdracht.  

De voorbereidingsfase omvat het schrijven en aanbieden van het plan van aanpak voor het 

afstuderen. Dit plan van aanpak dient goedgekeurd te worden door de eerste en tweede 

begeleider. De uitvoeringsfase bestaat uit het uitvoeren van het plan van aanpak. Op basis 

van het uitgevoerde plan wordt een verslag geschreven. Tijdens het schrijven krijgt de 

student ondersteuning vanuit de opleiding gedurende een periode van maximaal 40 

lesweken. Aanvullend ontvangt een student begeleiding vanuit het afstudeerbedrijf onder 

andere op het vlak van dagelijkse begeleiding en het bevorderen van de introductie van de 

student binnen de organisatie.  

Tot slot bestaat de toetsingsfase uit het opleveren van het eindverslag en het verdedigen van 

het opgeleverde verslag. De structuur binnen de handleiding geeft een typering van de 

opbrengsten van de studenten per fase, bijvoorbeeld het opleveren van plan van aanpak. 

Daarnaast ontvangen de studenten een voorbeeld planning waarmee ze hun eigen project 

kunnen uitlijnen. De voorbeeldplanning is beschreven in de afstudeerhandleiding. 
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Helderheid over de afstudeerbegeleiding en bewaking van de voortgang 

De kwaliteit van het begeleidingsproces is een belangrijke factor in een succesvolle afsluiting van het 

afstudeerproject (Seagram, Gould & Pyke, 1998). Volgens Kempen, Keijzer & Van den Berg bestaat 

goede begeleiding uit het volgende: “[d]e docentbegeleider heeft tot taak de student te begeleiden naar 

een vakinhoudelijk zo hoog mogelijk niveau: de student voeden met inhoudelijke en procesmatige 

suggesties, aanbevelingen en - als andere methoden niet werken - opdrachten of instructies. De docent 

moet dus vakinhoudelijke (state of the art) en procesexpertise inbrengen. Maar moet ook de tijd 

hebben en nemen om met de student te overleggen, om stukken van de student te lezen en aanwezig te 

zijn bij cruciale besluitvormingsmomenten tijdens het project” (2012:39). Bij een van de casussen uit het 

evaluatieonderzoek wordt aangegeven dat vanuit de opleiding er niet altijd voldoende sturing wordt 

gegeven aan de studenten met betrekking tot het proces. Hieronder verstaan we het geven van 

feedback op de voortgang, de procesmatige begeleiding – naast de meer inhoudelijke begeleiding.  Uit 

de casus komt ook naar voren dat studenten soms het idee hebben dat afstudeerbegeleiders niet 

ingrijpen als zij achterlopen op de planning. Ook blijkt dat de verantwoordelijkheid voor het plannen van 

afspraken voor begeleidingsmomenten niet altijd duidelijk is. Tijdens het afstuderen ligt vaak het 

initiatief bij de student voor het plannen van afspraken en om het project op te starten. Er is niet altijd 

een vast moment waarop studenten hun afstudeerbegeleider spreken. De begeleiding heeft dan een 

meer ‘hands on karakter’. Uit dit evaluatieonderzoek komen daarmee helderheid over de 

afstudeerbegeleiding en de bewaking van de voortgang in het afstuderen als belangrijke 

aandachtspunten naar voren uit dit evaluatieonderzoek voor het verbeteren van het afstudeerproces.   

Het afstudeerproces en de voortgang daarin kan beter worden begeleid en bewaakt wanneer er inzicht 

is in de voortgang van het afstuderen. Sturing op het proces is hierbij belangrijk. Het meer formaliseren 

van de begeleiding kan het afstudeerproces verbeteren; dit wordt ondersteund door literatuur. Uit 

literatuuronderzoek komt namelijk ook naar voren dat de begeleiding van de student niet altijd 

overeenkomt met de verwachtingen van de student. Het van tevoren bespreken van de 

verantwoordelijkheden, verwachtingen en rollen met de student is daarom van essentieel belang 

(Assadolahi, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerpprincipe 
 

Informeer de student vooraf over de wijze van begeleiding en 

het aantal afspraken.  
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Tips & tricks:  

 Maak duidelijk bij wie het initiatief ligt voor het maken van afspraken. 

 Wees helder over het minimaal (en eventueel maximaal) aantal afspraken per fase van het 

afstuderen. 

 Wees duidelijk over de wijze waarop de begeleider feedback geeft. Geef vooraf aan wat 

studenten wel en wat zij niet kunnen verwachten van de begeleiding. Een duidelijke agenda 

opstellen voor begeleidingsafspraken helpt hierbij (wordt het hele stuk inhoudelijk besproken of 

alleen de planning bijvoorbeeld), zodat de docentbegeleider en de student beiden met dezelfde 

verwachtingen het gesprek in gaan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & tricks:  

 Houd de voortgang van studenten bij, op zo’n manier dat het functioneel en inzichtelijk is voor 

docenten. Houd bijvoorbeeld systematisch bij wanneer studenten zijn begonnen met het 

afstuderen, in welke afstudeerfase zij zitten en hoeveel pogingen zij hebben ondernomen om 

bepaalde onderdelen te halen.  

 Informeer studenten ook over de voortgang van het afstuderen, bijvoorbeeld door hen een brief 

te sturen als zij langer dan een half jaar bezig zijn. 

 Attendeer studenten op het moment dat zij vertraging opgelopen hebben. 

 Zorg voor reminders en harde deadlines. Die kunnen zorgen voor een ‘wake-up call’ (in het 

bijzonder bij langstudeerders en een ‘stok achter de deur’. Voor bijvoorbeeld een maximale 

duur in om te werken aan de afstudeeropdracht. Voorbeeld: bij HBS mogen studenten maximaal 

één jaar doen over hun afstuderen. Daarna vervalt de opdracht en moeten de studenten 

opnieuw beginnen.  

 
 
 

 

 

  

Ontwerpprincipe 
 

Zorg dat de voortgang van het afstudeerproces inzichtelijk is en bewaak 

de afstudeertermijn door actief in te spelen op vertraging. 

Voorbeeld: voortgang afstuderen bijhouden in een FIAT-bestand  

Bij HBS wordt de voortgang van de studenten bijgehouden in een Fiat-bestand. In dit document staat 

aangegeven wat de beoordeling van de student is voor de eerste of tweede poging van het 

onderzoeksvoorstel en wanneer de studenten zijn begonnen met het daadwerkelijke afstudeerproces. 

Het FIAT bestand beschrijft systematisch wanneer studenten zijn begonnen met het afstuderen en 

hoeveel pogingen ze hebben ondernomen om onderdelen te halen. De informatie en functies zijn 

afgestemd op de wensen en behoeften van de docenten: om te zorgen dat het geheel inzichtelijk werd 
voor de docenten. 
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Begeleide bijeenkomsten tussen peers tijdens de afstudeerfase 

Tijdens de afstudeerfase werken studenten vaak zelfstandig aan hun opdracht. Uit het 

evaluatieonderzoek komt naar voren dat het contact met medestudenten van belang is om te 

voorkomen dat studenten tijdens het afstuderen geïsoleerd raken. Bijeenkomsten met medestudenten 

zorgen er voor dat studenten hun ervaringen kunnen delen en gezamenlijk naar oplossingen van 

problemen kunnen zoeken, zo komt uit het evaluatieonderzoek naar voren.  
 

Tips & tricks:  

 Zet leerkringen / peergroups / intervisiegroepen op voor just-in-time ondersteuning. Bij 

leerkringen komen studenten regelmatig samen onder begeleiding van een afstudeercoach. 

 Zorg ervoor dat de bijeenkomsten verschillende doelen kunnen bereiken: ze kunnen studenten 

motiveren en inspireren, maar zijn bijvoorbeeld ook geschikt voor peer review (ervaringen delen 

en gezamenlijk komen tot oplossingen m.b.t. afstudeerproblemen). 

 Laat de bijeenkomsten verzorgen door docenten die niet direct betrokken zijn bij de 

begeleiding/beoordeling. Bij HBS is dit op deze manier opgezet om zo de formele rol tussen 

begeleider en student te doorbreken; bij een andere samenstelling kunnen er nieuwe inzichten 

worden opgedaan en kunnen de studenten zich vrijer voelen om te spreken.  

 Bijeenkomen kan ook ‘on-line’, bijvoorbeeld in een online discussiegroep. Bij HBS hebben 

studenten de mogelijkheid om via een LinkedIn groep vragen te posten, waar medestudenten 

en docenten op kunnen reageren. 

  

Voorbeeld: leerkringen   
 
Bij ABRR worden leerkringen georganiseerd tijdens de afstudeerfase. Het doel hiervan is om 
studenten te motiveren en inspireren, aan de bal te blijven en peer review (ervaringen delen en 
gezamenlijk komen tot oplossingen m.b.t. afstudeerproblemen). Uitvoering: elke twee weken in 
groepjes van 4/5 studenten en een begeleider.  

Ontwerpprincipe 
 

Verminder het isolement dat studenten kunnen ervaren tijdens het afstuderen 

door begeleide bijeenkomsten met medestudenten te organiseren. 
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6. Systematische aanpak voor vakverbetering 

Door het aanbieden van het onderwijs krijgen docenten input van studenten over het vak, wat 

aanleiding kan zijn om een vak te verbeteren. Daarnaast kan de vakinhoud verouderd zijn of kan een 

nieuwe docent een (iets) andere visie hebben over de wijze waarop het vak gestructureerd moet 

worden. Alle aanleidingen om het vak te verbeteren hebben tot doel om het studiesucces van een vak te 

bevorderen.  

Het belang van het systematisch herontwerpen van vakken wordt door Gustafon (2002), Smith en Ragan 

(2005) en Richey, Fields en Foxon (2001) benadrukt, aangezien door een stapsgewijze aanpak 

belangrijke ontwerpactiviteiten niet vergeten worden, wat de kwaliteit van de ontwikkelde instructie 

bevorderd.  Hoewel de meeste docenten enige ervaring hebben met het ontwerpen van lessen, blijkt uit 

recent onderzoek dat docenten niet volgens de ‘koninklijke route’ ontwerpen en dat ze ondersteuning 

nodig hebben om het ontwerpproces te doorlopen (o.a. Handelzalts, 2009; Hardré, Ge, & Thomas, 2006; 

Huizinga, 2014).  

In dit hoofdstuk staat een stapsgewijze aanpak beschreven voor vakverbetering, waarmee docenten het 

ontwerpproces systematisch kunnen vormgeven om te komen tot een beter studeerbaar vak. Op basis 

van haar onderzoekservaringen heeft het Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs nieuwe inzichten 

ontwikkeld over de wijze waarop het ontwerpproces gestructureerd kan worden om te komen tot een 

effectieve aanpak voor vakverbetering.  

Deze aanpak bestaat uit twee onderdelen:  

1. systematische en onderbouwde vakverbetering;  

2. het evalueren van de interventies om werkzame principes te identificeren.  
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1. Systematische en onderbouwde vakverbetering 

 

Binnen de systematische aanpak voor de vakverbetering worden stappen aangeboden om het vak 

onderbouw te kunnen herontwerpen. In deze stappen wordt zowel gebruik gemaakt van de ervaringen 

van de docent over het vak (Forbes, 2009) als andere bestaande data, bijvoorbeeld afkomstig van 

studentevaluaties of korte interviews (Smith & Ragan, 2005; Richey et al., 2001).  

In hoofdlijnen bestaat de aanpak uit vier stappen: 

1. Probleemverkenning – Waar kan mijn vak verbeterd worden? 

2. Data analyse – Bepalen welke aspecten verbeterd kunnen worden. 

3. Opstellen verbeterplan – Welke aspecten van mijn vak worden verbeterd. 

4. Voer de verbeteracties uit – Ontwikkel de interventie en voer deze uit. 

 

Stap 1 – Probleemverkenning 

Het verkennen van mogelijkheden om het vak te verbeteren is de eerste stap in het herontwerptraject. 

Tijdens deze stap wordt onderzocht op welke punten het vak verbeterd zou kunnen worden. Aangezien 

de studeerbaarheid van een vak niet alleen afhangt van de opzet van het vak en de aangeboden 

instructie wordt ook gekeken naar de plek van het vak in het curriculum en de kenmerken van de 

student (Smith & Ragan, 2005; Verhagen, Kuipers, & Plomp, 1999). 

Verzamel gegevens, door middel van vragenlijsten, interviews, toetsanalyses en / of observaties, over de 

huidige situatie van het te verbeteren vak om te weten te komen wat kansen of problemen zijn waar je 

met de interventie op in wilt spelen om het vak te verbeteren. Geef alle meetresultaten overzichtelijk 

weer, zodat deze in de volgende stap geanalyseerd kunnen worden. 

 

  Ontwerpprincipe 
 

Zorg voor een zorgvuldige analyse van de huidige en gewenste situatie 
van het vak. 
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Tips & tricks: 

 

 Zorg ervoor dat het vak perspectief vanuit de student en docenten wordt bekeken op kansen 

en/of problemen.  

 Belicht het vak vanuit meerdere thema’s om te identificeren waar het probleem door is 

ontstaan. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van de kwalitatieve studiesuccesanalyse en 

selecteer onderdelen uit deze tool om de analyses op te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kijk o.a. naar (1) de plaats van het vak in het curriculum, (2) de opzet van het vak, (3) de 

toetsing, (4) de indeling van contacturen en de rol van de docent en student in het vak.  

 Laat studenten en docenten naast het benoemen van mogelijke verbeterpunten ook aangeven 

wat zij goed vinden aan het vak. Hierdoor krijg je inzicht in wat nu goed gaat – en wat je dus 

geen aandachtspunt is voor verbetering. Ook kan dit waardevolle informatie zijn voor ‘de 

systematische interventieanalyse’ 

 Maak waar mogelijk is gebruik van bestaande data, zoals toetsresultaten en vakevaluaties en 

voer extra analyses uit door bijvoorbeeld interviews af te nemen of een kort logboek in te 

vullen. Door middel van interviews kun je bijvoorbeeld heel goed meningen en ervaringen te 

weten komen, maar een analyse van eerder afgenomen toetsen kan bijvoorbeeld heel duidelijk 

inzicht geven op welke onderdelen van het vak studenten laag  scoren en wat voor hen blijkbaar 

moeilijk is.   
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Stap 2 – Data analyse 

Na het verzamelen van de gegevens is het tijd om de gegevens te analyseren en de belangrijkste 

thema’s te identificeren waar mogelijkheden zijn om het vak te verbeteren. Tijdens deze stap is het goed 

om ook de onderwijskundige te betrekken, zodat hij/zij de docent kan ondersteunen om de data te 

analyseren.   

 

 
 

Tips & tricks: 

 

 Zorg ervoor dat je heel duidelijk voor ogen hebt wat precies de kans en/ of het probleem is waar 

je op in wilt spelen. 

o Bij een probleem:  

Waaraan is te zien dat het een probleem is? Wat zijn mogelijke oorzaken van het 

probleem? Wat zijn de gevolgen van het probleem? Wat is de gewenste situatie?  

o Bij een kans:  

Waar bestaat de kans uit? Voor wie is het een kans? Wat wil je met de kans bereiken? 

Wat is de gewenste situatie? (Greve & Andriessen, 2013).  

 

Stap 3 – Opstellen verbeterplan 

De uitkomsten van de data analyse kunnen resulteren in verschillende mogelijke verbeterpunten voor 

het vak. Om te voorkomen dat er teveel in één keer aangepakt wordt, is het verstandig om een 

verbeterplan op te stellen. Bij het opstellen van het verbeterplan kan ook gebruik gemaakt worden van 

aanbevelingen uit (wetenschappelijke) literatuur om het vak te vernieuwen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

ook aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar de interventies (beschreven in de hoofdstukken 

hierboven).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ontwerpprincipe 
 

Identificeer de belangrijkste thema’s voor vakverbetering. 
 

Ontwerpprincipe 
 

Hanteer een evidence-based aanpak om het verbeterplan op te stellen. 
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Tips & tricks: 

 

 Maak gebruik van inzichten uit recent onderzoek over effectieve onderwijspraktijken 

(bijvoorbeeld Saxion / LIEO of informatie zoals beschikbaar gesteld door het ICLON – website).  

 Maak steeds duidelijk wat de interventie beoogt te bereiken. Dit kun je doen door hypotheses 

op te stellen: ‘Als we dit doen, dan zal dat veranderen / verbeteren’ (Expertis 

Onderwijsadviseurs, 2014, p. 87). 

 Stel een prioritering vast van verbeterpunten die op de korte dan wel op de lange termijn 

aangepakt gaan worden.  

 Breng ook de haalbaarheid van de verschillende verbeterpunten in kaart. Zo weet je vooraf wat 

je realistisch kunt verwachten wanneer je hierop inzet. Een effectief vernieuwingstraject vraagt 

om voldoende inroostering van tijd en middelen (voldoende geld). Bijvoorbeeld voor de 

professionalisering van de betrokken docenten of voor het aanschaffen van nieuwe materialen 

of methoden (Expertis Onderwijsadviseurs, 2014, p. 14). 

 Maak duidelijke afspraken over wie wat oppakt, om zo de verbetering goed te kunnen managen. 

 Informeer alle betrokkenen over de voorgenomen verbeteringen.  

 

Stap 4 – Voer de verbeteracties uit 

De laatste stap van het herontwerp is om de verbeteracties uit te voeren. In deze stap wordt het 

verbeterplan in de praktijk ingezet en wordt ook geëvalueerd in welke mate de interventie heeft 

gewerkt (zie Systematische interventie analyse om dit te doorlopen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks: 

 

 Overweeg of je eerste een pilot wilt uitvoeren om deze in een later stadium – en op basis van 

een positieve evaluatie - op te schalen. Bij een pilot proberen docenten de verbetering 

bijvoorbeeld eerst gedurende een bepaalde periode uit. 

 Voer het opgestelde verbeterplan daadwerkelijk uit en implementeer de verbeteringen 

(bijvoorbeeld de vernieuwde werkwijze of methode – Expertis Onderwijsadviseurs, 2014).  

Ontwerpprincipes 
 

Bepaal of je een pilot wilt uitvoeren of dat je het direct volledig in de 
praktijk wilt invoeren. 

 
Voer tijdens de invoering in de lespraktijk ook een interventieanalyse 

uit om te bepalen of het gewenste resultaat is bereikt. 
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 Tijdens de verbetering, hoe goed je die ook plant, kunnen zich altijd problemen voordoen. 

Probeer voor een goed verloop van het uitvoeren van de verbetering daarom het 

verbeterproces te monitoren zodat je steeds tijdig kunt inspelen op onverwachte situaties (zie 

ook Expertis Onderwijsadviseurs, 2014, p. 62).  

 Wanneer meerdere docenten tegelijk verantwoordelijk zijn voor een vak, is het goed dat zij 

contact houden met elkaar over het invoeren van de verbeteringen. Plan bijeenkomsten voor 

het docententeam om samen te komen om informatie uit te wisselen over het verloop van de 

verbetering, maar ook om bijvoorbeeld af te stemmen hoe knelpunten aan te pakken of 

oplossingen met elkaar te delen (Expertis Onderwijsadviseurs, 2014, p. 62).  

 Bouw een evaluatiemechanisme in, om na te gaan of de interventie(s) inderdaad tot verbetering 

heeft geleid.  Een goede manier om dit te doen is het stapsgewijs doorlopen van de ‘Aanpak 

voor de interventieanalyse’.  
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2. Evalueren van interventies om werkzame principes te identificeren  

 

Het uitvoeren van je interventie heeft tot doel om het vak studeerbaarder te maken. Maar wanneer is 

de interventie nu geslaagd en wat kan je leren van de uitgevoerde interventie? Door het uitvoeren van 

de interventieanalyse kan je nagaan of de doelen zijn bereikt en wat de belangrijkste aanbevelingen zijn. 

De interventieanalyse bestaat uit drie stappen: 

1. Data verzameling over de interventie (beoogd, uitgevoerd en ervaren interventie) 

2. Data analyse 

3. Opstellen lessons learned 

 

Stap 1 – Data verzameling over de interventie 

Aansluitend bij de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check & Act) kan de interventie geanalyseerd worden. De 

indeling om te kijken naar een interventie is afgeleid van Van den Akker (2003): beoogde curriculum, 

uitgevoerde curriculum en ervaren (of geleerde) curriculum. In het beoogde curriculum staat 

beschreven wat de doelen zijn van de interventie of het vak als geheel. Bij het uitgevoerde curriculum 

gaat het om de wijze waarop het in de praktijk is ingezet. Tot slot gaat het in het ervaren curriculum om 

de wijze waarop de studenten  (en docenten) het vak hebben ervaren en wat er van de interventie 

daadwerkelijk terecht is gekomen. 

 

 
 

Tips & tricks: 

 

 Stel vast, wat de geïmplementeerde interventie beoogt te bereiken. Mogelijk zijn de beoogde 

verbeteringen al duidelijk in kaart gebracht bij de herontwerp fase. Deze gegevens kunnen ook 

verzameld worden door middel van vragenlijsten of interviews.  

o Zorg ervoor dat bij het verzamelen van gegevens over de beoogde opbrengsten, het 

perspectief van docent-ontwerper(s), de eventueel betrokken onderwijskundigen en 

andere direct betrokkenen bij het herontwerp zijn betrokken.  

 Verzamel onder de docenten die het vak geven gegevens, door middel van vragenlijsten of 

interviews,  om na te gaan hoe de interventie is uitgevoerd en wat de ervaringen hiermee zijn.  

Ontwerpprincipes 
 

Stel vast wat de interventie beoogt. 
 

Beschrijf hoe de interventie is uitgevoerd. 
 

Evalueer hoe de interventie is ervaren en of de beoogde doelen zijn 
bereikt. 
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o Denk hierbij aan evaluatieve vragen als ‘is het gegaan zoals gepland en waren er 

eventuele tussentijdse aanpassingen?’ (Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 335) en ‘ervaren 

de docenten de meerwaarde van de interventie tijdens hun vak?’ (Expertis 

Onderwijsadviseurs, 2014, p. 62) 

 Verzamel onder studenten gegevens, door middel van (groeps)interviews, vragenlijsten, 

toetsresultaten, om na te gaan of het gewenste doel wordt bereikt en wat hun ervaringen zijn 

met de interventie (Expertis Onderwijsadviseurs, 2014, p. 62; Nieveen, 2009). 

o Bij het evalueren van de interventie kun je bijvoorbeeld kijken naar de opbrengsten bij 

de studenten in termen van slagingspercentage, hogere leeropbrengsten, 

studeerbaarheid en /of onderwijskwaliteit. Denk hierbij aan evaluatieve vragen als ‘laat 

het monitoren van de resultaten zien, dat de studenten het beter zijn gaan doen?’ 

(Expertis, 2014, p. 62). 

 

Stap 2 – Data analyse 

In de data analyse ga je na in hoeverre de beoogde verbeteringen daadwerkelijk in de praktijk geland 

zijn. Hierbij analyseer je ook waarom de interventie wel of niet het beoogde resultaat heeft. Tijdens 

deze stap is het goed om de onderwijskundige te betrekken, zodat je gezamenlijk de data kan 

analyseren.  

 

 
 

Tips & tricks: 

 

 Analyseer op basis van de meetresultaten of de interventie tot (de beoogde) verbetering heeft 

geleid.  

o Ga na of de interventie tot de beoogde verbetering heeft geleid, door per beoogde 

verbetering na te gaan wat er wel / niet werkt en waarom dat zo is.  

 Analyseer op basis van de meetresultaten hoe de interventie is uitgevoerd.  

o Sta in het bijzonder stil bij problemen of onverwachte gebeurtenissen die je bij het 

uitvoeren van de interventie tegenkwam waardoor de interventie mogelijk niet zo zijn 

gelopen als verwacht. Hierdoor kan het zijn dat de ontworpen interventie niet gelijk is 

aan de gerealiseerde interventie. Dit heeft mogelijk consequenties voor het realiseren 

van de beoogde verbetering (Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 334).  

Ontwerpprincipe 
 

Analyseer of je interventie het beoogde resultaat heeft behaald. 
 

Identificeer waarom de interventie wel/ niet gewerkt heeft. 
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Stap 3 – Opstellen van lessons learned 

Het uitvoeren van de interventieanalyse heeft tot doel om inzicht te krijgen in de werkzame principes 

van de uitgevoerde interventie en deze beschikbaar te stellen aan andere collega’s binnen Saxion. Door 

het opstellen van lessons learned kun je de pareltjes van je eigen vak laten zien.  

 

 
 

 Tips & tricks: 

 

 Beschrijf de lessons learned door vast te stellen wat je van de interventie hebt geleerd.  

o Bepaal de drie belangrijkste lessons learned en probeer in één zin op te schrijven wat je 

met je collega’s wilt delen. 

 Ga in op het beschrijven van verbeteropbrengsten van de interventie in termen van een 

oorzaak-gevolgrelatie: [x]  heeft geleid tot [y] (Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 335). Hiermee 

presenteer je kennis over wat er wel/niet werkt (en mogelijk ook waarom dat zo is). 

o Dit kun je doen door bijvoorbeeld antwoord te geven op de vraag: ‘we dachten dat [x] 

zou leiden tot [y]. Het werkte in de praktijk ook zo, namelijk… of Het werkte in de 

praktijk anders, namelijk… (Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 335). 

 Maak de interventie overdraagbaar voor het herontwerp van andere vakken binnen Saxion door 

in te gaan op verbeteringen in de uitvoering van de interventie, do’s en don’ts (Andriessen & 

Kliphuis, 2011:335). Hiermee borg je de verbetering en met deze aanbevelingen kun je ook de 

eigen interventie verbeteren (Expertis Onderwijsadviseurs, 2014, p. 87).  

o Dit kun je doen door bijvoorbeeld antwoord te geven op de vraag: ‘op basis van wat ik 

nu weet, zou ik dit de volgende keer anders doen’ (verbeterpunten) (Andriessen & 

Kliphuis, 2011, p. 335). 

o Het geven van aanbevelingen wat anderen wél en wat zij níet zouden moeten doen als 

ze de interventie willen toepassen (do’s en don’ts)  (Andriessen & Kliphuis, 2011, p. 

335).  

  

Ontwerpprincipe 
 

Maak de lessons learned zo concreet mogelijk, zodat het voor elke 
docent toepasbaar wordt. 
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