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Voorwoord 

Uitdagend ontwerpen! Daar komt veel bij kijken. Maar zeker 

iets dat bij mij past. Daarom heb ik de handschoen opgepakt. 

Wat nu blijkt, is dat ik veel al deed op intuïtie, maar dat niet 

alleen.  

Door het bestuderen van de gangbare theorieën, het op een 

rij zetten hoe ik de afgelopen jaren het onderwijs heb 

ontworpen, het kijken met een andere bril naar de 

achterliggende filosofieën op de Hogeschool Rotterdam vielen 

veel, voor mij logische, handelingen op hun plaats. 

Dat gaf in eerste instantie ook een gevoel van verwarring. 

Was dit het nou? Wat is daar zo bijzonder aan? Toen die 

verwarring min of meer voorbij was, realiseerde ik mij dat ik 

door het bewuster omgaan met mijn kennis en praktijkervaring 

ik in staat ben om meer verdieping en kwaliteit te geven aan 

datgene wat ik altijd al met veel plezier en inzet heb gedaan. 

En dit komt uiteraard de kwaliteit van mijn ontwerpen en dus 

ook het onderwijs ten goede. 

Mijn aandacht in deze verantwoording gaat uit naar het 

herontwerpen van het eerste jaar van de deeltijdopleiding 

Communicatie. Er is een grote noodzaak en ik ben er trots op 

dat ik van mijn opleidingsmanager de kans en het vertrouwen 

krijg om dit te doen. Want één ding is zeker: vanaf september 

2012 zal dit herontwerp voor jaar 1 in première gaan. In eerste 

instantie ging het om het invoeren van een assessment als 

nieuwe toetsvorm, maar al gauw bleek dat het hele curriculum 

voor deeltijdonderwijs op zijn kop moest. Dit heeft gevolgen 

voor de student én voor de docent. En dat geeft mij de ultieme 

uitdaging om deze innovatie goed neer te zetten en later ook 

te begeleiden. Ik heb er zin in! ! Gevolg is wel dat niet alles 

volgens het boekje ingevuld is, maar vanuit de wens uit de 

praktijk tot stand is gekomen. Dat maakt het voor mij een zeer 

werkbaar document, waar ik met volle overtuiging achter sta. 

Dat daar weinig aspecten van social media, afgezien van 

blended learning, aan te pas komen, is helaas niet anders. 

Het goed invoeren van blended learning zal uiteindelijk 

misschien nog wel met behulp van Facebook, Natschool of 

bloggen gaan gebeuren. Het is nog te vroeg om daar invulling 

aan te geven.  

Op een andere innovatieve manier heb ik mij zeker bezig 

gehouden met de mogelijkheden van social media binnen dit 

leerarrangement. Dat heb ik met plezier en inzet gedaan 

Soms heb ik in mijn blog en op Facebook geprobeerd hier 

vorm aan te geven door met prikkelende stellingen te komen 

of informatie te delen die van elders komt. Vooralsnog levert 

dit weinig virtuele discussie op. Maar dat komt misschien in 

een later stadium nog wel. Ik ga er mee door, ook na dit 

leerarrangement. Want het blijkt een goede manier om je 

gedachten op een rij te zetten. Ik ben er achter dat een doel 

belangrijk is om te bloggen, want bloggen over mijn persoon 

vind ik niet echt interessant, wel wat mij beroepsmatig 

bezig houdt. 

De vormgeving (de lijnen aan de rand en de balk rechts) 

van dit rapport verwijst naar mijn website 

(www.monicaheikoop.nl) 

Tot slot: ik heb er voor gekozen om de handleiding als 

apart document op te stellen. Dat is de basis voor de 

uitvoering en het gevolg van alle onderdelen in deze 

verantwoording. 

Veel leesplezier! 

(ook op mijn blog: monicaheikoop.wordpress.com )!  
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Samenvatting 

Op welke manier en in welke vorm kan een assessment van 

meerwaarde zijn om een deeltijdstudent te toetsen op 

beroepscompetenties aan de hand van relevante 

beroepsproducten?  

De aanleiding van deze vraag kent een aantal een bronnen: 

de accreditatie (kunnen wij met name de werkervaring 

borgen), het veranderend profiel van de deeltijdstudent die 

vrijwel niet meer in het beroepenveld werkzaam is, de notitie 

van het College van Bestuur (waar belangrijke 

randvoorwaarden worden benoemd) en de mogelijkheid om 

via het Innovatiefonds van de HR ook geld en tijd hiervoor vrij 

te kunnen maken. 

In de analyse wordt van supra niveau tot nano niveau 

besproken welke factoren van belang zijn bij het herontwerp 

van het curriculum van de deeltijd. Deze stappen zijn nodig 

om uiteindelijk tot uitgangspunten voor en beleid en daaruit 

volgend een verantwoord ontwerp en invoering van het 

assessment te komen.  

Omdat de deeltijdopleiding Communicatie op dit moment geen 

werkeis kent en hier in de accreditatie veel aandacht voor zal 

zijn, staat in het herontwerp de borging van de toetsing van 

werkervaring in het beroepenveld centraal. Daarnaast wordt 

de deeltijdvariant volledig gelijkgetrokken met de voltijdstudie, 

waardoor gelijkwaardige toetsing op competenties en 

overstijgende leerdoelen mogelijk wordt. Door deze 

gelijkschakeling was een herschikking van vakken en 

studiepunten in de deeltijd noodzakelijk. Het assessment zal 

in het herontwerp het einddoel zijn.  

Voor het herontwerp van het curriculum van de deeltijd is 

gebruik gemaakt van het 4C/ID model van Merriënboer. Dit 

model is uitermate geschikt voor dit doel, omdat het zich richt 

op professionele competenties en het beroepsonderwijs. 

Vanuit een sociaal constructivistische visie wordt het mogelijk 

het onderwijs in te richten waarbij de student betekenisvol kan 

leren. Ook het assessment als toetsinstrument maakt daar 

onderdeel vanuit.  In deze verantwoording is dit in grote lijnen 

uitgewerkt voor heel jaar 1, zodat de lijn van scaffolding in dit 

leerjaar goed zichtbaar wordt. In de handleiding wordt dit in 

detail uitgewerkt voor periode 1 en 2, omdat op basis daarvan 

het summatief assessment plaatsvindt. Door middel van het 

stappenplan van Merriënboer (2011) en de vragen van van 

Berkel (2010) is verantwoord op welke manier 

praktijkopdrachten en portfolio vorm krijgen. Ook wordt 

verantwoord wat de voordelen zijn van het afnemen van een 

assessment in het Hoger beroepsonderwijs. Uiteraard zijn ook 

de randvoorwaarden en de procedure van belang, mede 

omdat het een summatief assessment betreft, dat grote 

gevolgen zou kunnen hebben voor de studieloopbaan van de 

student.  

In hoofdstuk 5 is aandacht gegeven aan draagvlak, 

implementatie en evaluatie. Door het hoge tempo waarin in 

korte tijd dit herontwerp tot stand is gekomen, is beschreven 

hoe dit zo snel mogelijk vorm krijgt.  

In hoofdstuk 6 wordt de hoofdvraag beantwoord. 

Geconcludeerd kan worden dat het invoeren van een 

assessment voor de deeltijdstudent van meerwaarde is. Door 

beroepsproducten in de praktijk te laten maken die aansluiten 

op de aangeboden vakken, vindt verdieping plaats en kan de 

student bewijzen dat hij de competenties op het gewenste 

niveau heeft behaald. Op basis van evaluatie kan invoeren in 

de hoofdfase van de deeltijd en wellicht ook in de voltijd 

ingezet worden.  

In de bijlage is een aantal ondersteunende documenten 

opgenomen waaruit de basis van de verantwoording blijkt. 

In de handleiding, een apart document, is het ontwerp in detail 

uitgewerkt.  
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Inleiding  

In dit rapport wordt door een analyse tot een ontwerp 

gekomen van een vorm voor het toetsen van de 

beroepscompetenties aan de hand van beroepsproducten van 

de deeltijdstudent Communicatie aan de HR.  

Om tot een goed ontwerp te komen, dat kan rekenen op 

voldoende draagvlak en een succesvolle implementatie na 

gedegen onderzoek en belangenafweging, is het van belang 

om te werken vanuit een probleemstelling, waar 

belanghebbende partijen zich in kunnen vinden. 

Probleemstelling 

Op welke manier en in welke vorm kan een assessment van 

meerwaarde zijn om een deeltijdstudent te toetsen op 

beroepscompetenties aan de hand van relevante 

beroepsproducten?  

In hoofdstuk 1 is te lezen welke context en aanleidingen aan 

deze aanpassing in het curriculum van de deeltijdopleiding 

Communicatie ten grondslag liggen.  

In hoofdstuk 2 zal in de analyse van Supra-Nano niveau 

worden beschreven wat van invloed is op het uiteindelijk 

ontwerp.  

In hoofdstuk 3 en 4 zal worden ingezoomd op de uitwerking 

en verantwoording van het inzetten van een portfolio-

assessment in jaar 1 in de deeltijd.  

In hoofdstuk 5 zal worden beschreven hoe per september 

2012 de implementatie plaats zal vinden, hoe daarvoor het 

draagvlak voor deze aanpassing bij het team wordt gecreëerd. 

Tot slot zal aangegeven worden hoe het verdere traject, 

waaronder de evaluatie.  

In hoofdstuk 6 wordt de eindconclusies en aanbeveling voor 

de toekomst gegeven.  

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van literatuur over 

onderwijs ontwerpen, management en assessment (toetsen) 

in het onderwijs. Verder is gesproken met diverse 

belanghebbenden als mijn opleidingsmanager, de coördinator 

deeltijd Commerciële Economie, de coördinator deeltijd van 

het Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie 

(CMI) en indirect met de directeur CMI. Verder deskresearch 

heeft bestaan uit het bestuderen van beleidsstukken van de 

Hogeschool Rotterdam, de opleiding en bestaande materialen 

voor toepassing van assessments in het Hoger Onderwijs. Tot 

slot zijn de websites van andere Hogescholen bekeken om de 

voorwaarden van de deeltijdopleidingen Communicatie te 

achterhalen (zie bijlage 2).  
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Hoofdstuk 1 Historie en Aanleiding  

1.1  Historie 

Dit jaar bestaat de opleiding Communicatie 10 jaar. In 2002 

gestart met 40 studenten, nu een grote opleiding met ruim 

1000 studenten in voltijd, deeltijd, duaal en een zusje 

communicatie Digitale Media (CDM). Dat is een onstuimige 

groei, die nog niet beëindigd is. In 2003 is de deeltijdopleiding 

gestart. Gesteld kan worden dat ongeveer 10% van de 

studenten in deeltijd studeert. Dat betekent van een klasje van 

15 studenten naar nu een eerstejaarsgroep van 42 startende 

studenten, en totaal ruim 100 studenten. Dat vraagt 

aanpassingen. Zo is er sinds schooljaar 2010-2011 ook bij 

deeltijd sprake van een BSA die kan worden gegeven bij 

slecht presterende studenten. In dit hoofdstuk is omschreven 

welke aanleidingen er zijn voor veranderingen in de 

deeltijdopleiding Communicatie. 

1.2 Aanleiding voor aanpassing van het curriculum 
in de deeltijd 

Er is een aantal redenen dat een aanpassing in het curriculum 

van de deeltijd noodzakelijk maken.  

Als eerste is de aankomende accreditatie de aanleiding 

geweest om (opnieuw) kritisch te kijken naar de invulling van 

het curriculum van de deeltijd. In hoofdstuk 2 wordt hier dieper 

op ingegaan.  

Ten tweede is de verandering van het profiel van de 

deelnemende student van belang. Bij de start van de 

deeltijdopleiding Communicatie waren het vooral (vaak/bijna 

altijd in het beroepenveld) werkende studenten, die met een 

HBO diploma hogerop wilden komen, veelal binnen het 

bedrijf. Hierdoor was het mogelijk de opdrachten veelal direct 

in de praktijk te maken. Bij de opleiding Communicatie is het 

werken in het beroepenveld op dit moment niet verplicht. 

Sinds twee jaar is hierin een duidelijke verandering zichtbaar, 

te weten dat de student jonger wordt, minder of geen 

relevante werkervaring heeft en meestal niet werkend in het 

beroepenveld, vanuit het MBO, soms eerst via mislukte 

poging in de voltijd, doorstromend. Dit is vastgesteld uit de 

profielen binnen Osiris, het studentenvolgsysteem van de 

Hogeschool Rotterdam. Dit is enigszins zwart/wit gesteld, 

maar vooral de verandering in motivatie en instelling van de 

nieuwe groep studenten is door lesgevende docenten 

opgemerkt en als negatief ervaren. Door het instellen van het 

feit dat beroepsproducten ook echt uit de praktijk moeten 

komen en van een assessment, is het mogelijk om meer te 

toetsen op beroepscompetenties en werkervaring en de 

drempel daarmee te verhogen. Uiteindelijk wordt daarmee 

beter aan verwachtingen van docent en student tegemoet 

gekomen en zal dit naar verwachting positieve gevolgen 

hebben voor het rendement van de deeltijdopleiding. 

De derde aanleiding is de notitie van het College van 

Bestuur, waarin het beleid voor deeltijd wordt beschreven. 

Deze notitie is van maart 2012 en er wordt verwacht dat per 

september 2012 een start is gemaakt met vernieuwingen die 

hierin benoemd worden. Hier wordt in hoofdstuk 2 verder op 

teruggekomen. 

De laatste aanleiding is de projectaanvraag die door de 

opleiding Communicatie is gedaan bij het Innovatiefonds van 

de HR. Hierin wordt aangegeven dat er voor de opleiding 

Communicatie onderzocht gaat worden op welke manier en in 

welke vorm een assessment van meerwaarde kan zijn om de 

beroepsgeschiktheid van de student te toetsen. Door de 

bovengenoemde ontwikkelingen wordt met de aanpassing in 

het curriculum van de deeltijd een voorschot genomen. De 

ervaringen en kennis kunnen dan vervolgens worden gebruikt 

bij de eventuele ontwikkeling bij de voltijd. 
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Hoofdstuk 2 Analyse  

In dit hoofdstuk zal aan de hand van literatuur en bestaande 

beleidsdocumenten een analyse worden gemaakt van Supra 

tot Nano niveau (Thijs & Van den Akker, 2009). Dit is gedaan 

omdat alleen op deze manier inzichtelijk kan worden gemaakt 

hoe tot de uiteindelijke uitvoering van het ontwerp wordt 

gekomen. In het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) is er een 

aantal vaststaande beleidskaders, waarbinnen iedere 

zelfstandige opleiding zich moet bewegen. Dat kan zijn op 

internationaal niveau (Dublindescriptoren, NVAO) en op 

Hogeschool of opleidingsniveau (ROM, opleidingsprofiel, 

LOCO competenties (zie bijlage 1)). Aan de ene kant is dit 

bijzonder prettig, want dan is duidelijk aan welke eisen het 

onderwijs moet voldoen. Aan de andere kant kan het voor 

innovatie in het onderwijs wel eens beperkend zijn, vooral 

wanneer toetskaders in het geding zijn. Door de bestaande 

beleidskaders in verband te brengen met de vakliteratuur op 

het gebied van onderwijsontwerp kan worden bepaald op 

welke manier dit kan worden toegepast in het herontwerp. Bij 

de analyse wordt daarom steeds direct de koppeling naar de 

aanpassing in het curriculum van de deeltijd gelegd. 

2.1 Supraniveau: Dublin descriptoren en NVAO 

De Dublin Descriptoren zijn vastgesteld in 2004 zowel voor 

Bachelor en Master opleidingen. Het zijn eindtermen waaraan 

elke student studerend op HBO of WO aan moet voldoen. 

Hierdoor is het voor iedere student mogelijk om ook in het 

buitenland te studeren. (Wikipedia, 12 november 2011). Deze 

eindtermen gelden uiteraard ook voor een deeltijdstudent 

HBO Communicatie. Een opleiding kan hier nooit van 

afwijken.  

De (onafhankelijke binationale) Nederlands- Vlaamse 

Accreditatie Organisatie (NVAO ) stelt een aantal eisen op het 

gebied van transparantie, toetsing, borging en verantwoording 

aan het curriculum. Om aan deze eisen te voldoen moeten 

opleidingen alles op papier in orde hebben en dit ook kunnen 

verantwoorden voor de visitatiecommissie eens in de zes jaar.  

Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de 

kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is 

beoordeeld". De bachelor-masterstructuur 

(bama) is in september 2002 ingevoerd om 

de opleidingen in het hoger onderwijs in 

Europa beter met elkaar te kunnen 

vergelijken. Daarnaast is het accreditatie-

stelsel ingevoerd. In Nederland en 

Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde 

voor de bekostiging/financiering van een 

bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van 

instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland voor 

het toekennen van studiefinanciering aan studenten. (site NVAO, 4 

mei 2012) 

De kritische houding van maatschappij en politiek naar het 

HBO verscherpt de aandacht van de NVAO, hier zal ook voor 

de deeltijdopleiding rekening mee gehouden moeten worden. 

Voor de deeltijdopleiding Communicatie worden voor de voltijd 

opgestelde documenten met betrekking tot competenties, 

leerdoelen (overstijgend en per cursus) een op een 

overgenomen. Hiermee wordt vanaf september 2012 geborgd 

dat de eindkwalificaties gelijk zijn voor voltijd en deeltijd, een 

belangrijke voorwaarde. 

2.2 Macroniveau: Maatschappelijke context en 
LOCO competenties en beroepsniveauprofielen 
(Logeion)  

Om aan te sluiten op de verscherpte aandacht van de NVAO 

is van belang te kijken naar de discussies over studeren in 

deeltijd. Met name (de onzekerheid over) de financiële 

aspecten (onder andere zelffinanciering / langstudeerders-

boete) zullen een rol gaan spelen of studenten wel of niet voor 

een deeltijd studie gaan kiezen. Wat uiteindelijk het gevolg zal 

zijn voor het voortbestaan van deze opleidingsvorm kan nog 

niet worden bepaald, zeker niet na de val van het kabinet. 

Vooralsnog is het dus belangrijk om voltijd en deeltijd op 

elkaar te laten aansluiten en te zorgen dat aan alle eisen die 

gesteld worden, wordt voldaan. Het is daarom van groot 
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belang dat studenten vooraf weten waar zij voor opgeleid 

worden en dat er ook aandacht is voor relevante ervaring in 

het werkveld. De overweging om een specifieke toetsvorm op 

dit punt in te voeren, lijkt daarom zeer gewenst. 

Voor de beroepsprofielen en niveaus van werken heeft 

Logeion, de beroepsvereniging van 

communicatieprofessionals ,matrixen op gesteld. Hieruit zijn 

de LOCO-competenties opgesteld samen met de andere 

Communicatie-opleidingen, zodat alle afgestudeerde 

communicatieprofessionals aan dezelfde eindkwalificaties 

moeten voldoen. De competenties van de opleiding 

Communicatie binnen de HR zijn hierop gebaseerd. De 

opstelling van deze matrix lijkt te zijn afgeleid van de 

Niveaumeter van Coppoolse en Vroegindeweij (2009), waarin 

vooral wordt gekeken naar het niveau van de 

beroepsopdrachten. Zoals Logeion de niveaus gebruikt, gaat 

het vooral om het uitoefenen van het beroep op een bepaald 

niveau. (BNP; site Logeion, 4 mei 2012). 

2.3 Mesoniveau: Rotterdams Onderwijs Model 
(ROM),notitie College van Bestuur, 
Opleidingsprofiel en vergelijking van andere DT 
opleidingen binnen en buiten de HR 

Het ROM is verplicht voor alle opleidingen binnen de 

Hogeschool Rotterdam. (zie figuur rechts)  

Het belangrijkste element is het feit dat de theorie en de 

praktijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en dat de 

verhouding praktijkgerichtheid toeneemt in de loop van de 

studie. Wanneer dit voor de opleiding Communicatie 

gekoppeld wordt aan de vereiste niveaus zoals aangegeven 

in de competentiematrix (zie bijlage 1), dan ontstaat een 

gedegen opleiding die moet leiden tot het behalen van de 

eindkwalificaties.  

De recente notitie over deeltijd van het College van Bestuur 

(maart 2012) sluit hierop aan. Met name de toetsing van de 

beroepsgeschiktheid en de aansluiting van theorie op praktijk 

moeten borgen dat ook in deeltijd wordt opgeleid voor de 

gevraagde beroepscompetenties.  

In het opleidingsprofiel, dat in februari 

2012 in concept gereed was, worden 

bovenstaande referentiekaders 

(Dublin Descriptoren, LOCO-

competenties, ROM) vertaald naar 

beroepsprofielen en worden de 

keuzes verantwoord. Het 

opleidingsprofiel vormt de basis voor 

alle ontwikkelingen en aanpassingen 

binnen de opleiding. Het is de 

blauwdruk van het handelen. Het 

streven is om deeltijd en voltijd 

geheel op elkaar af te stemmen. In 

bijlage 3 is te zien hoe dit voor 

komend jaar vorm krijgt. 

Om te kunnen bepalen in hoeverre de 

aanpassing van het curriculum aansluiting vindt bij andere 

deeltijdopleidingen is een Quickscan uitgevoerd zowel binnen 

als buiten de HR. (zie hiervoor bijlage 2). Met deze Quickscan 

kunnen gewenste aanpassingen (intended curriculum) worden 

vergeleken met de elders bestaande praktijk en dus de 

uiteindelijke keuzes worden onderbouwd. Die keuzes worden 

verder toegelicht in hoofdstuk 3 en bijlage 7, waarin 

verantwoord en beschreven wordt wat de uitgangspunten zijn 

na de Quickscan. 

Belangrijkste conclusie uit die vergelijking: De Hogeschool 

Rotterdam wijkt met de deeltijdopleiding Communicatie in 

grote lijnen niet veel af van het gemiddelde. Alleen zijn 

sommige punten impliciet aanwezig en niet expliciet benoemd 

en gefaciliteerd. Bijvoorbeeld de praktijkavond: die is er wel 

voor veel studenten, maar werd tot nu toe niet of nauwelijks 

door school ondersteund. Men spreekt gewoon zelf af in 

groepsverband om aan opdrachten te werken. Dit zal worden 

versterkt (zie schema in de handleiding). 
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2.4 Microniveau: competentiematrix, overstijgende 
leerdoelen en onderdelen van het programma 
(deeltijd) 

Binnen de opleiding Communicatie wordt gewerkt volgens de 

Taxonomie van Bloom (1956) (zie figuur rechts) voor een 

toetsmatrijs (dus uitsluitend de cognitieve indeling) en dus ook 

de oplopende complexiteit van het curriculum. De 

overstijgende leerdoelen per cursus zijn zowel gekoppeld aan 

de competentiematrix (zie bijlage 1) als ook aan het 

toetsingsniveau binnen de toetsmatrijs.  

In jaar 1 ligt het niveau meer op kennis en inzicht en naar 

mate de opleiding vordert, neemt de complexiteit toe en zullen 

toepassen, analyseren, synthese en evaluatie steeds meer 

voorkomen. Sinds het schooljaar 2010-2011 komen de 

leerdoelen van deeltijd per cursus geheel overeen met die van 

de voltijd, om zo ook de kwaliteit te waarborgen en te kunnen 

verantwoorden. Alleen komen de cursussen per leerjaar nog 

niet helemaal overeen. De invulling van de vakken en te 

geven studiepunten zal vanaf september 2012 helemaal gelijk 

zijn getrokken. In bijlage 3 is de oude en de nieuwe situatie in 

schema gezet voor jaar 1. Zo ontstaat een eenduidig beeld 

van de geplande veranderingen. In hoofdstuk 3 zijn de 

sterktes en zwaktes van de oude en nieuwe situatie 

aangegeven. 

Met behulp van het Spinnenweb van Van den Akker (2003) is 

een analyse gemaakt van het bestaande curriculum voor jaar 

1 in de deeltijd. (zie bijlage 4). Het belangrijkste 

aandachtspunt is de invulling van de praktijkcomponent op 

dezelfde manier als het ROM en de notitie van het College 

van Bestuur (maart 2012) voorschrijft.  

Het huidige curriculum van deeltijd jaar 1 kan worden 

getypeerd als het operationele curriculum. Zeer pragmatisch 

opgezet, direct afgeleid van de voltijdstudie. Dit is vooral 

zichtbaar in de instructie-activiteiten of het gebruik van 

bijvoorbeeld dezelfde handleidingen en toetsen van de voltijd.  

Met de geplande aanpassing wordt er naar gestreefd dat het 

intended curriculum en het uiteindelijk bereikte curriculum 

voor de student dicht bij elkaar ligt. Hiermee wordt een stap 

gezet in de richting van verdere professionalisering van de 

deeltijdopleiding. Het ideale curriculum zoals eigenlijk het 

streven van Kessels (1993) is, is geen realistisch doel. Dit 

heeft te maken met de context (onder andere de 

financieringsvoorwaarden) waarbinnen 

de deeltijdopleiding Communicatie is 

geplaatst. In bijlage 5 is te zien hoe het 

intended curriculum eruit zal zien. 

Hierbij is rekening gehouden met 

diverse randvoorwaarden gesteld door 

de opdrachtgever. Te denken valt dan 

aan een gelijkwaardige punten-

toekenning in voltijd en deeltijd en directe vertaling van 

voltijdlessen in deeltijdlessen. Hiermee wordt ook rekening 

gehouden met het feit dat in deeltijd andere eisen gesteld 

kunnen worden aan de praktijkinvulling en aan meer 

zelfwerkzaamheid, dat wel getoetst wordt. In de volgende 

paragraaf wordt hier dieper op in gegaan en in hoofdstuk 4 

invulling aan gegeven. 

2.5 Nano-niveau: Keuze voor een assessment in de 
deeltijd 

Zoals in hoofdstuk 1 is weergegeven werd de vraag om een 

aan de praktijkervaring rechtdoende toetsvorm binnen de 

deeltijd steeds dringender, vooral omdat die praktijkervaring 

niet meer vanzelfsprekend is. Daarom is het gebruik van een 

assessment als deelproject binnen de aanvraag bij het 

Innovatiefonds (zie 1.2) naar voren gehaald om sneller 

antwoord te kunnen geven in hoeverre competenties en 

overstijgende leerdoelen getoetst kunnen worden op welke 

manier binnen de leerjaren van de deeltijd. De bedoeling is 

om dit in het schooljaar van 2012-2013 al operationeel te 

kunnen laten zijn in het eerste leerjaar. In schooljaar 2013-

2014 volgen dan de andere leerjaren 

De eerdere keuze om dit te doen via een assessment wordt 

ondersteund door de vakliteratuur op dit gebied (Dochy, 

2002). Eigenlijk zou je kunnen stellen dat het vreemd is dat er 
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nog geen vorm van assessment binnen de opleiding 

Communicatie plaatsvindt, althans niet in een vorm zoals 

omschreven door Dochy, Heylen & Van de Mosselaar (2002). 

Voor de opleiding Communicatie is deze expliciete vorm van 

toetsen op beroepsgeschiktheid dus al een behoorlijke 

innovatie. Hoe hier op een moderne manier vorm aangegeven 

wordt, is te vinden in hoofdstuk 4.  

In het Handboek Assessment 1 van Hendriks en Schoonman 

(2006), maar ook in Dochy et. al. (2002) wordt gerefereerd 

aan het Miller (1990), waarin duidelijk wordt gemaakt op welke 

manier een goede competentieontwikkeling moet verlopen om 

op die manier tot professionele authenticiteit te leiden. In 

nevenstaand model wordt dit duidelijk.  

Om dit op verantwoorde wijze te kunnen ontwikkelen, wordt 

volgens het 4C/ID model van Merriënboer gewerkt. De 

verantwoording waarom voor dit model is gekozen is te vinden 

in bijlage 6. 

2.6 Conclusie 

Door op systematische manier op diverse niveaus de stand 

van zaken van het curriculum van de deeltijd te analyseren 

wordt duidelijk welke kaders er zijn voor het onderwijsontwerp. 

Deze kaders worden nu eerst omgezet in de uitgangspunten 

voor beleid, want dat geeft een nog concretere vertaling van 

de richting en behoefte aan wat er hoe ontworpen moet 

worden. In hoofdstuk 3 is hiervan de focus te vinden, in bijlage 

7 het uigebreide document. 

Het feit alleen al dat je met bovenstaande inzichten tot deze 

uitgangspunten komt, is winst en geeft een goede basis voor 

een kwalitatief goed ontwerp. 

In hoofdstuk 3 de verantwoording voor de focus op de 

beroepsgeschiktheid uit de uitgangspunten van het beleid (zie 

bijlage 7). Het vormt de basis voor hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten van beleid 
deeltijd vanaf september 2012 

De grootste veranderingen in het curriculum kunnen als volgt 

worden samengevat:  

 Gelijktrekking van voltijd en deeltijd in opbouw van het 

curriculum, waardering in punten, verhouding theorie en 

praktijk, belang studieloopbaanbegeleiding. 

 Praktijkdeel in voltijd is verankerd in het projectonderwijs 

(jaar 1) en voor de deeltijd in de werkervaring in het 

beroepenveld.  

 Er komt een dringend advies om in het werkveld te 

werken of in ieder geval ervaring op te doen met de 

beroepsproducten. 

 In de deeltijd wordt de werkervaring getoetst door het 

leveren van beroepsproducten, een portfolio en het 

afnemen van een assessment.  

Op de volgende pagina nog even de sterke en zwakke kanten 

van de nieuwe en de oude situatie. 

Een sterkere focus op studieloopbaan, het afnemen van een 

assessment en dezelfde vakken in voltijd en deeltijd zijn een 

grote verandering in een curriculum dat pragmatisch was 

opgebouwd. En het zal ook meer en andere inzet van 

docenten én studenten vragen. Hierop moeten zij worden 

voorbereid. 

In de uitvoerige uitgangspunten van beleid (zie bijlage 7) staat 

de nadrukkelijkere en aantoonbare toetsing van de ervaring in 

het beroepenveld, leidend tot beroepsgeschiktheid centraal. 

De bewuste keuze voor een summatief portfolio–assessment 

is daarom te verantwoorden. Omdat het om het daadwerkelijk 

toetsen gaat van beroepsproducten, is er ook bewijs 

aangeleverd door de student nodig dat de beroepsproducten 

ook daadwerkelijk in het werkveld tot stand gekomen zijn.  

“Een assessment is een toetsing van gedrags- en beroepsproducten 

aan de hand van een realistische praktijk. Een assessment 

onderzoekt de stand van zaken rond afgesproken competenties. Het 

is gebruikelijk dat de beoordeling voorziet in ontwikkelingsadviezen. 

“ (van der Rijst & Kok, 2011, p 297)  

Verder geeft Dochy (2002, p.35) aan dat bij een assessment 

kennisconstructie het uitgangspunt is, dat het toepassen van 

vaardigheden het doel zijn en dat er authentieke of 

levensechte situaties worden gebruikt, in het geval van de 

deeltijdstudent de eigen beroepspraktijk.  

Het portfolio-assessment voldoet aan de voorwaarden van 

beroepsvormend, geïntegreerde beoordeling van kennis, 

vaardigheden, attitudes, persoonlijke eigenschappen en 

ervaringen, het ontwikkelen en produceren van doelgerichte 

communicatieproducten als competentiegebied (Hendriks & 

Schoonman, 2006; p. 34,40, 62). Dochy et. al. (2002) 

beschrijft de inhoud en vormgeving van het portfolio-

assessment met de volgende steekwoorden: relevant, 

selectief en representatief (Birenbaum, 1995), gestructureerd 

en georganiseerd, dynamisch van aard. Dit laatste zal in de 

uitwerking van de hoofdfase op een later moment verder vorm 

krijgen. De overige steekwoorden komen terug in de 

handleiding (hoofdstuk 4 en bijlage 7).  

Door te kiezen voor een combinatie van het vervaardigen van 

beroepsproducten, het samenstellen van een portfolio (met 

reflectiedocumenten) en het afnemen van een assessment 

kan voor het bepalen van de beroepscompetenties 

aantoonbaar gemaakt worden vanuit verschillende 

invalshoeken of de student al dan niet beroepsgeschikt is. 

Volgens van Berkel & Bax (2010) is dit aan te bevelen boven 

een enkelvoudige manier van toetsen, zeker als het om 

competenties gaat (p. 230). 

De beoordeling vindt eveneens op diverse manieren plaats, 

zowel vakinhoudelijk als op vaardigheid en daarbuiten ook 

nog op kennis (via tentamens). Hiermee wordt de validiteit en 

betrouwbaarheid beter gewaarborgd dan bij de afzonderlijke 

onderdelen. Volgens Dochy et. al. (2002) is dit een belangrijke 

voorwaarde voor een complexe vorm van toetsen als een 

assessment.  
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Ook Verloop & Lowyck (2003, p.391) geven aan dat de 

bewijzen in een portfolio een goede basis vormen voor een 

summatieve evaluatie, omdat de student zelf kan bewijzen 

welke kennis en vaardigheden hij/zij heeft opgedaan in relatie 

tot de gevraagde competenties en leerdoelen. 

In de handleiding is duidelijk aangegeven op welke manier 

hier vorm aan wordt gegeven. 

 

 
Sterkte oude situatie 
 
Pragmatisch. 
Veel zelfstudie, vraagt veel discipline van student. 
Veel theorie direct in eigen praktijk toepassen. 
Sloot daar in het verleden ook goed op aan, want er 
waren bijna alle studenten kwamen daar vandaan. 
 

 
Sterkte nieuwe situatie 
 
Gelijkschakeling deeltijd aan voltijd zorgt voor goede borging 
kwaliteit. 
Veel aandacht voor ervaring in beroepenveld. 
Theorie en praktijk sluiten goed op elkaar aan. 
Meer dwingend advies over ervaring in beroepenveld en 
verplichting daar beroepsproducten te maken.  
Assessment doet recht aan inspanning in de praktijk van de 
student. 
Praktijk is ingebed in schooltijd en biedt studenten mogelijkheden 
voor feedback van vakdocenten. 
Meer samenhang tussen de vakken onderling, biedt studenten 
meerwaarde en inzicht. 
Transparantie over aantal uren school en zelfstudie. 
Mogelijkheid tot blended learning, d.w.z. een mix van fysiek 
contact en e-learning kan worden aangeboden. 
Studie lijkt zwaarder en zal potentiële “gemaks”studenten meer 
afschrikken. 

 
Zwakte oude situatie 
 
Ratio studiepunten niet transparant. 
Een avond verplicht naar school, verder geen controle of 
consult mogelijk voor praktijkopdrachten. 
Lijkt een makkelijke opleiding, waardoor veel studenten 
inschrijven en toch snel afvallen. 
Geen verplichting voor ervaring in beroepenveld. Dit werd 
een steeds groter en zichtbaarder probleem. 

 
Zwakte nieuwe situatie 
 
Grote omschakeling in zeer korte tijd geeft mogelijk weerstand. 
Docenten nog niet ingespeeld op nieuwe situatie, vraagt aandacht 
en aanvullende opleiding (?). 
Nieuwe elementen moeten zich nog bewijzen. 
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Hoofdstuk 4 ontwerpvoorstel deeltijd jaar 1  

4.1 Opbouw curriculum jaar 1 aan de hand van 
4C/ID model 

In het huidige curriculum van zowel voltijd als deeltijd is in de 

vier jaar een duidelijke opbouw te zien. Uiteraard wordt hierbij 

het ROM zichtbaar (zie 2.3), dat verder vertaald is in de notitie 

specifiek voor de Deeltijd (CvB, maart 2012). 

In eerste instantie is er een grote gelijkenis van het ROM met 

het leerlijnenmodel van de Bie en de Kleijn (2001), dit 

betekent voor leren vanuit integrale opdrachten. Maar er is 

tevens sprake van een opbouw zoals bedoeld in het 4C/ID 

model van Merriënboer (2011). Dit model richt zich primair op 

het onderwijzen van complexe vaardigheden of professionele 

competenties (p.10), iets waarvan sprake is in het Hoger 

Beroepsonderwijs in het algemeen en specifiek bij de 

opleiding Communicatie (voltijd en deeltijd) Hierbij worden vier 

componenten beschreven waaruit innovatief onderwijs dient te 

worden opgebouwd. Dit zijn leertaken, ondersteunende 

informatie, procedurele informatie (ook wel JIT informatie 

genoemd) en deeltaakoefening ( Merriënboer, 2011). 

Volgens Merriënboer moeten leertaken altijd betekenisvol zijn, 

variatie kennen, van makkelijk naar moeilijk gaan en 

afnemende hulp (scaffolding) en begeleiding op elk niveau 

van moeilijkheid kennen. De leertaken vormen de ruggengraat 

van het onderwijs. Dit kunnen bijvoorbeeld casussen, 

projecten, opdrachten, beroepstaken of problemen zijn. Deze 

leertaken worden in zijn geheel aangeboden. De opzet van de 

instructie moet bewerkstelligen dat aan het eind de hele taak 

is opgebouwd. (zie ook handleiding pagina 8/9) 

Het 4C/ID model kent een duidelijk sociaal-constructivistische 

benadering, waarin uitgegaan wordt van de realistische 

context waarin de student leert, zich zelf de kennis eigen 

maakt door de interactie tussen het kennisdomein en de 

interpretatie door de student. Omdat iedere student de 

mogelijkheid heeft de leertaken in zijn eigen tempo te doen 

met de informatie die hij nodig denkt te hebben, komt hij 

sneller tot inzicht en motivatie om te willen leren. 

(individualiseringsprincipe; Valcke 2010, p.386) 

Als onderstaand schema wordt vertaald naar de opleiding 

Communicatie, dan zijn er de volgende aspecten die overeen 

komen: er wordt elk leerjaar steeds voorzien in een opbouw in 

toenemende zelfstandigheid en gebruik maken van eerder 

opgedane kennis, dus het principe van scaffolding 

(Merriënboer, 2011). Deze periode van 1 jaar wordt 

onderverdeeld in diverse leertaken, ondersteunende 

informatie, procedurele informatie en deeltaakoefeningen. Per 

periode van 10 weken worden steeds nieuwe elementen 

toegevoegd en in de volgende periode als bekend 

verondersteld. Hiermee bouwt de student een steeds grotere 

complexiteit aan vaardigheden en kennis op. Zo bevat Jaar 1 

een oriëntatie alle facetten van het communicatievak. In 

formats wordt veelal aangegeven hoe een product op te 

leveren. De mate waarin dat in het begin van het jaar wordt 

voorzien van sturing is hoger dan aan het eind. Dit geldt ook 

voor de vakken in de hoofdfase, waarin steeds verdere 

verdieping van een aantal 

thema’s centraal staat. Dit geldt 

zowel overall (bijvoorbeeld 

vergaderen) als per kern- of 

flankerend vak. Het is dus 

mogelijk om hier in het ontwerp 

rekening mee te houden om met 

name het praktijkdeel te toetsen, 

daarbij de koppeling leggend 

met de vereiste competenties, 

leerdoelen en theorie op het 

juiste niveau (zie bijlage 1, 3 en  

handleiding). 

Wanneer er evenwichtig 

ontworpen wordt, moet rekening gehouden worden met 

financiën, systemen, logistiek en personeel en organisatie. 

Binnen de opleiding Communicatie wordt dit consequent 

gedaan en steeds geëvalueerd volgens de PDCA cyclus 

(bijlage 6). Als bijvoorbeeld blijkt dat er meer nakijktijd nodig is 
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dan gedacht, dan zal dat worden aangepast, hetzij in meer 

nakijktijd voor de docent danwel aanpassing in het ontwerp. 

Dit gebeurt ook voor benodigde ruimte, de beschikbare 

financiën (ratio docent/student). 

In Innovatief onderwijs in de praktijk (Merriënboer 2011) wordt 

aangegeven dat het model in zijn geheel of onderdelen op 

verschillende niveaus kan worden toegepast. In het ontwerp 

voor de toepassing van een assessment in de deeltijd zal dit 

feit worden gebruikt om stappen aan te geven hoe dit in de 

praktijk gaat werken. Tevens zal worden onderbouwd waarom 

voor deze werkwijze gekozen is en welke rol toetsen in dit 

model speelt. (zie de link in de afbeelding en bijlage 8) 

4.2 Onderbouwing gelijkstelling voltijd/deeltijd  

Zoals hierboven op verschillende manieren is aangegeven, is 

een gelijkstelling van de deeltijd opleiding aan de voltijdvariant 

om verschillende redenen vanuit de opdrachtgever en 

overheid zeer gewenst (hoofdstuk 1 en 3). Dit moet natuurlijk 

wel verantwoord worden. Uit gesprekken met de 

deeltijdcoördinator CE en CMI is dit echter nog niet zo 

eenvoudig. Want er is een belangrijk verschil: de deeltijd-

studenten hebben minder tijd om te besteden aan hun studie 

dan de voltijdstudenten. Zij werken meerdere dagen per week, 

hebben soms een gezin etc. Om dan een studie in dezelfde 

tijd te doen als een voltijdstudent, is geen sinecure.  

In de huidige deeltijdopleiding is niet helemaal transparant 

vastgelegd welke inspanning voor een aantal studiepunten 

wordt vereist (zie ook bijlage 3). Dit zal in het nieuwe 

curriculum wel het geval zijn. Juist die transparantie maakt 

duidelijk waar de deeltijdstudent de praktijk kan gebruiken om 

direct profijt te hebben bij het maken van beroepsproducten. 

Het wordt ook een vereiste dit in een praktijksituatie te doen 

(notitie CvB, maart 2012), wat tot nu toe niet verplicht is. 

Tijdens de open avonden en een intakegesprek met de 

toekomstige student zal hier op worden geanticipeerd. 

4.3 Assessment in de deeltijd 

Omdat de gelijkstelling van voltijd en 

deeltijd een kader is waarbinnen 

gewerkt moet worden, is een duidelijke 

toetsing van de beroepscompetenties 

op basis van beroepsproducten 

noodzakelijk. In de voltijd gebeurt dit 

namelijk tijdens het projectonderwijs, 

veelal werkend in groepen en soms is er ook sprake van een 

eenvoudige vorm van peerassessment.  

Het uitsluitend schriftelijk beoordelen van een ingeleverd 

beroepsproduct bij de deeltijd is om die reden niet meer 

voldoende. Want op deze manier wordt geen recht gedaan 

aan de inspanning van de student en de mogelijkheid om 

feedback te geven op het behalen van de 

beroepscompetenties. Hierdoor krijgt de student vrijwel geen 

inzicht in zijn (on)mogelijkheden binnen het beroep. Dat is in 

het huidige deeltijdonderwijs met slechts door de opleiding 

aangereikte praktijkopdrachten ook niet mogelijk. Daarnaast 

geeft het de opleiding de mogelijkheid om te toetsen én te 

adviseren over de voortgang van de individuele student. 

Omdat het assessment een heel nieuw onderdeel is van de 

opleiding zal dit ontwerp zich verder toespitsen op het verder 

uitwerken van de onderdelen van het assessment. Het zal 

veel aanpassing in het onderwijs vragen om op deze manier 

onderdelen meer samen te laten hangen en eenduidig te 

toetsen. De handleiding omvat alle aanpassingen in het 

curriculum, die onderdeel zijn van het assessment en worden 

in detail uitgewerkt. 

4.4 Uitwerking assessmentvorm en 
beroepsproducten (grote lijn) in jaar 1  

Uit de literatuur blijkt (onder andere Dochy et. al., 2002) dat er 

vele vormen van assessment zijn. In hoofdstuk 3 is al 

aangegeven dat het assessment in jaar 1 een toetsvorm is, 

waarbij een productportfolio centraal staat. Hierdoor wordt het 

http://monicaheikoop.wordpress.com/tochbehoefteaanvisulatisatie
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mogelijk om, naast het schriftelijk beoordelen van het 

beroepsproduct, mondeling feedback te geven en te toetsen 

of aan de beoogde competenties wordt voldaan. Dit 

assessment vindt plaats halverwege het studiejaar zodat het 

mee weegt mee in de beoordeling met betrekking tot de 

beroepsgeschiktheid.  

De grote lijn in periode 1 en 2 jaar 1 is als volgt: In periode 1 

wordt een beroepsproduct gemaakt, waarin het de bedoeling 

is om een analyse van de (interne/externe) communicatie te 

maken binnen een bedrijf. Hierin wordt tevens nadrukkelijk 

aandacht besteed aan de inzet van digitale media, de 

Nederlandse taal en professioneel schrijven. Dit sluit aan op 

de theorie die wordt aangeboden. Deze analyse wordt 

gemaakt aan de hand van een format en gestructureerd door 

een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Dit 

beroepsproduct wordt op inhoud beoordeeld door de 

vakdocent en in het assessment wordt getoetst op proces, 

beroepshouding en gemaakte keuzes. Zie voor de verdere 

uitwerking in de handleiding. 

In periode 2 wordt een ander beroepsproduct gemaakt, waarin 

een operationeel / tactisch communicatieplan gemaakt moet 

worden op basis van een format. De gestructureerde vragen 

blijven hierbij achterwege. Hierbij wordt het principe van 

scaffolding uit het 4C/ID model toegepast. Bij voorkeur wordt 

daarbij voortgeborduurd op het beroepsproduct in periode 1. 

Er mag een keuze gemaakt worden tussen basis-

communicatieplan, een marketingcommunicatieplan, een 

intern communicatieplan of een corporate communicatieplan 

(identiteit/imago). Hier worden onderwerpen uit het vak Recht 

geïntegreerd in het plan, als ook vanuit communicatie-

technieken (persberichten en direct mail). Tenslotte wordt 

verantwoording afgelegd over het gebruik van creatieve 

technieken om tot mooiere ideeën te komen. Dit zal geheel uit 

zelfstudie moeten voortkomen en een workshop die wordt 

aangeboden. Ook hier wordt nadrukkelijk de aansluiting met 

de theorie in periode 2 gezocht en wordt aandacht besteed 

aan het gebruik van nieuwe media.  

Merriënboer heeft een stappenplan voor het ontwerpen van 

een praktijkopdracht (2011). Hieronder volgt een 

verantwoording van die stappen op het ontwerp van de 

praktijkopdracht voor de bovengenoemde beroepsproducten. 

 

Oriëntatiefase Er wordt rekening gehouden met de 

beroepspraktijk van de student om de 

aantrekkelijkheid van de opdracht te 

vergroten. Dat is een belangrijke 

voorwaarde. 

Definitiefase In de handleiding wordt een duidelijke 

koppeling gemaakt naar onderdelen van 

de betreffende periode en de leerdoelen 

die gekoppeld zijn aan de competenties 

op het niveau van jaar 1. 

Ontwerpfase Er wordt bij de beroepsproducten van 

de individuele student uitgegaan en hij 

wordt in staat gesteld om, aan de hand 

van aangereikte informatie en kennis uit 

de vakken naar eigen inzicht te 

verkennen, exploreren, conclusies te 

trekken en weer te geven. 

Voorbereidingsfase De planning van de werkzaamheden om 

tot een ontwerp te komen is al gereed. 

Uitvoeringsfase De praktijkopdrachten zijn omschreven 

in de handleiding. 

Oplevering 

(controle) 

De oplevering is 29 mei. 

Nazorg (evaluatie) Tussen september 2012 en februari 

2013 zal regelmatig worden 

geëvalueerd en verbeterpunten worden 

vastgesteld. Na afronding volgt dan een 

verbeterplan. 
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Uit bovenstaande blijkt dat met alle ontwerpstappen rekening 

is gehouden. 

Deze twee beroepsproducten worden in een portfolio-

assessment getoetst in de eerste vier weken van periode 3. 

Dit gebeurt op basis van nagekeken beroepsproducten, met 

daarbij een aantal andere bewijzen die door de student 

worden aangeleverd (zie handleiding). Het is een summatief 

toetsmoment in de vorm van een assessment.  

Berkel & Bax (2010; p.184) hebben een aantal vragen 

opgesteld met betrekking tot het gebruik van een portfolio. 

Door deze vragen te beantwoorden, kan het gebruik van dit 

instrument worden verantwoord. 

Welke studenten zijn de 

doelgroep? 

Studenten opleiding 

Communicatie deeltijd jaar 1 

Zijn portfolio’s geschikt 

om in hun leercontext te 

worden gebruikt? 

Ja, want hierdoor vindt verdieping 

van de praktijkervaring plaats. 

Hoe wordt het portfolio 

geïntroduceerd bij de 

studenten? 

Tijdens het intakegesprek, in de 

handleiding en tijdens de 

introductie van het assessment. 

Wordt er standaardisering 

aangebracht in de port-

folio’s? 

De portfolio’s omvatten allemaal 

dezelfde onderdelen, die via een 

toetsmatrijs worden beoordeeld 

op vakinhoudelijke kennis, 

toepassing in de praktijk en 

reflectie daarop. De inhoud van 

de onderdelen wordt individueel 

bepaald. 

Is het portfolio een privé 

of een publiek domein? 

Het totale portfolio is alleen 

beschikbaar voor de twee 

assessoren, de slb-coach en de 

student zelf. De beroeps-

producten die daar ook onderdeel 

van uit maken, worden door 

meerdere personen gezien en/of 

beoordeeld, daar is de student 

vrij in om dat te bepalen. 

Wordt gemeten of de 

student vooraf gestelde 

resultaten heeft bereikt?  

Ja, alle te bereiken resultaten 

liggen vast in de toetsmatrijs 

/beoordelingsresultaten in de 

betreffende handleiding. 

Hoe worden studenten 

begeleid bij het samen-

stellen van het portfolio? 

Door middel van een introductie, 

gesprekken op aanvraag met de 

slb-coach, trainingen voor het 

bijbehorende assessment en een 

uitgebreide handleiding met 

formats van bijvoorbeeld STARR 

en 360 graden feedback-

formulieren. 

Wie bespreekt het 

portfolio met de student? 

Het portfolio wordt besproken met 

de student tijdens het 

assessment. Ook is het mogelijk 

om daaruit voortkomende 

leervragen tijdens gesprekken 

met de slb-coach te bespreken. 

Welke training moeten de 

begeleiders en 

beoordelaars krijgen? 

Hierover wordt in een later 

stadium beslist. Er zal wel sprake 

moeten zijn van intersubjectiviteit, 

vaste beoordelingscriteria en 

onderling overleg. Zie verder 

hoofdstuk 5. 

Wie moeten allemaal op 

de hoogte gebracht 

worden van de plannen? 

Directie, coördinator deeltijd, 

opleidingsmanager, vakdocenten 

deeltijd, studenten, assessoren, 

slb-coaches jaar 1 deeltijd, 

beheerder ICT. 

  



 

16 

 

Wat zal hun rol zijn bij het 

ontwikkelen/onder-

steunen / beoordelen van 

het portfolio? 

Directie, opleidingsmanager en 

coördinator deeltijd: faciliteren. 

Vakdocenten deeltijd: beoor-

delen beroepsproducten 

Studenten: samenstellen port-

folio 

Assessoren: beoordelen port-folio 

totaal, assessment af-nemen en 

cijfer vaststellen. 

Slb-coaces jaar 1 deeltijd: 

ondersteunen van studenten bij 

het samenstellen van het port-

folio. 

Beheerder ICT: mogelijkheid 

creëren om digitaal portfolio in te 

leveren. 

Wat gebeurt er met 

studenten die geen 

portfolio willen 

samenstellen of 

tussentijds afhaken? 

Het is een verplicht element om 

een assessment te mogen doen. 

Als geen portfolio wordt 

samengesteld of aangeboden 

tijdens de eerste kans, dan volgt 

een herkansing. Bij niet inleveren 

worden studiepunten niet 

toegekend. Het is een onderdeel 

om te bepalen of iemand 

beroepsgeschikt is. Haalt hij de 

punten niet, dan heeft hij een 

probleem en wordt hij 

geadviseerd met de opleiding te 

stoppen tijdens een slb gesprek. 

Uiteraard zwaarwegende 

redenen uitgezonderd. 

 

Het antwoord op de vragen verantwoordt de inzet van het 

portfolio als onderdeel van het summatief toetsen halverwege 

jaar 1. (zie verder handleiding) 

Tot slot worden de voordelen van het afnemen van een 

assessment in het Hoger Beroepsonderwijs benoemd 

(Verloop, 2003), toegespitst op het toetsen van met name de 

competenties op vaardigheden: 

 Er is integratie mogelijk van toetsen en onderwijs. Dit is 

beschreven in de handleiding.  

 Daarnaast is er evenwicht tussen formatief en summatief 

toetsen, hoewel er in dit ontwerp gekozen is in het eerste 

jaar voor een summatief assessment.  

 De evaluatie op eigen handelen gebeurt zowel door 

docent als student. Dit is in het portfolio zichtbaar door 

aanvullende bewijzen van de student en feedback 

gegeven door docent op de beroepsproducten. 

 Er wordt uitgegaan van de context van de student met 

realistische onderwerpen. Dit wordt beoordeeld volgens 

vooraf kenbaar gemaakte beoordelingscriteria. 

 De studenten kunnen hun eigen ontwikkeling volgen en 

leervragen bespreken met hun slb-coach. (ook na het 

summatieve assessment). 

Ook Wijnants, Hermans & Vandeput (2011)  benoemen in 

“innovatief evalueren in het Hoger Onderwijs” een aantal 

voordelen, zoals in samenhang toetsen, meerdere 

meetmomenten, hoge dimensies van competenties met 

meerdere relaties tot het leerproces, waarbij vooral de student 

verantwoordelijk is. (p.19) 

Voor de verdere uitgebreide vormgeving van het ontwerp 

verwijs ik naar de handleiding. In dit ontwerp heb ik mij 

beperkt tot de beroepsproducten, het portfolio en het 

beschrijven van het assessment in periode 1 en 2. 
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4.5 Randvoorwaarden en procedure voor het 
assessment 
Invoering van de aanpassingen in het curriculum voor het 

deeltijdonderwijs is ingrijpender dan gedacht. Daarom is het 

belangrijk de randvoorwaarden helder te hebben, zodat dit 

kan worden doorgevoerd in PTD’s en invulling van de vakken. 

Bij een assessment, zoals bedoeld voor invoering bij de 

deeltijd, zal uiteraard het toetsingskader van belang zijn. 

Hiervoor is een aparte toetsmatrijs gemaakt (zie bijlage 9). 

Hierin staat beschreven welke competenties en leerdoelen 

specifiek worden getoetst tijdens het portfolio-assessment. 

Voor het maken van de beroepsproducten, Capita Selecta, 

studieloopbaan en assessment worden op de maandagavond 

instructiecolleges en consulten gepland (zie planning in de 

handleiding). Ook zal er gestreefd worden naar een manier 

om ook digitaal met de betreffende docenten en coaches in 

contact te kunnen komen en op deze manier feedback te 

krijgen. Hierdoor wordt ook vorm gegeven aan blended 

learning: een mix van e-learning en fysiek onderwijs. (notitie 

CvB, maart 2012). Een nadere uitwerking kan pas vorm 

krijgen na overleg met de betreffende vakdocenten. 

Hiermee worden de belangrijkste onderdelen verantwoord. 

Voor de uitgebreide randvoorwaarden en procedure verwijs ik 

naar bijlage 7 (uitgangspunten beleid). 

4.6 Conclusie 

Het daadwerkelijk ontwerp is te uitgebreid om in deze 

verantwoording weer te geven. Daarom is volstaan met een 

aantal cruciale onderdelen uit te lichten en te benoemen. De 

verantwoording met behulp van het 4C/ID model heeft 

geholpen bij het op een rij zetten van alle aspecten, die van 

invloed zijn op een verantwoord ontwerp.  

De meest ingrijpende verandering blijkt het feit dat de 

deeltijdstudie gelijkgesteld wordt aan de voltijd. Hierdoor krijgt 

hij bijvoorbeeld tijdens zijn studieloopbaan een slb-coach, 

waarbij zowel van docent als student iets verwacht wordt. Dit 

is een onderdeel dat in de notitie van het College van Bestuur 

(maart 2012) is beschreven. De invulling die aan het 

praktijkdeel voor de deeltijdstudie wordt gegeven is eveneens 

verantwoord met de gelijkstelling, omdat dezelfde leerdoelen 

op het zelfde niveau moeten worden behaald en er sprake is 

van een toetsing met behulp van meerdere instrumenten, 

waardoor een objectieve beoordeling gewaarborgd wordt (Van 

Berkel & Bax, 2010). 

In het ontwerp is nadrukkelijk aandacht voor het streven naar 

een verbeterde onderlinge samenhang van de vakken die in 

een periode gegeven worden en het terugkomen van deze 

elementen in het beroepsproduct. Dit is een meer impliciete 

verandering in het curriculum die wordt meegenomen. Dit is 

van belang voor het vorm geven aan betekenisvol leren en het 

aanspreken van de intrinsieke motivatie (Merriënboer 2011). 

De verdere uitwerking hiervan is te vinden in de handleiding. 
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Hoofdstuk 5 Draagvlak, implementatie en 
evaluatie 

5.1 Draagvlak 

Tijdens dit hele proces is nauw contact geweest met mijn 

opdrachtgever Albert Hofstede en de coördinator Deeltijd 

Freek Eland. Mijn collega Martine Borggreve heeft 

informatie gedeeld met betrekking tot de Kritische Zelfreflectie 

ter voorbereiding op de accreditatie. Hierdoor werd helder wat 

de kaders waren waarbinnen dit ontwerp van het curriculum 

deeltijd jaar 1 aan moest voldoen. 

Mulder & Ten Cate (2006) beschrijven in 

“curriculumvernieuwing als project” een aantal voorwaarden. 

Onder andere dat de aanleiding verhelderd moet worden, 

evenals het doel en het beoogde resultaat van de 

curriculumvernieuwing. Dit kan met behulp van een 

samenvatting van dit rapport en de visualisatie (zie mijn blog). 

Er is dan tevens duidelijkheid over beschikbare middelen 

(vooral de menskracht is van belang).  

Om draagvlak te creëren, is mijn voorstel om snel een 

bijeenkomst te plannen voor de docenten die in periode 1 les 

gaan geven. In vervolg hierop kunnen dan de handleidingen 

worden aangepast en intake-gesprekken gepland. Er komt 

vooral nadruk op de onderlinge samenhang en het feit dat 

gewerkt wordt vanuit de vastgestelde competenties en 

overstijgende leerdoelen van de voltijd. Dit kan dan voor 

periode 2 ook worden gepland. Omdat nog niet alle docenten 

bekend zijn, is het niet mogelijk deze bijeenkomst voor 

afronding van dit leerarrangement te plannen.  

Daarnaast moet worden stilgestaan hoe het studie-

loopbaantraject zal worden ingevuld in relatie tot het 

assessment.  Na de bespreking met Albert op 6 mei 2012 is 

gebleken dat er aan 1 slb-coach gedacht wordt. 

5.2 Implementatie 

De implementatie zal voor jaar 1 al komend schooljaar zijn. 

Vanaf september 2012 zal verder gewerkt worden aan de 

implementatie in de hoofdfase per september 2013. Dat het 

geïmplementeerd wordt, staat vast (notitie College 

van Bestuur, maart 2012). Het kan betekenen dat 

werkende weg aanpassingen moeten plaatsvinden. 

De hoofdstructuur en afspraken over de grote lijnen 

van de uitvoeren liggen vast. Terugvallen op een 

degelijk ontwerp is dan wel zo prettig. 

Een aandachtspunt is dat er nog een uitwerking zal 

moeten plaatsvinden van de trainingen en 

beoordelingsinstrumenten voor de assessoren. 

Volgens Hendriks & Schoonman (2006) is dit een 

belangrijke voorwaarde voor een geslaagde invoering van het 

assessment als toetsingsinstrument. En ook Wijnants et. al. 

(2011) heeft uitgebreid over het belang hiervan gerapporteerd 

(p. 100/101). Dit zal in de implementatie zeker worden 

meegenomen.  

5.3 Evaluatie 

Gezien het tijdschema van LA2 en het hoge tempo van 

invoeren (per september 2012) én het feit dat de opleiding 

geen ervaring heeft met deze vorm van toetsen, maakt het 

niet mogelijk om in deze verantwoording een evaluatie van het 

hele ontwerp mee te nemen. Dat dit moet gebeuren, is 

evident. Niet alleen volgens Dick, Carey en Carey en andere 

onderwijskundigen als Merriënboer, maar ook verplicht in 

onze PDCA-cyclus zal er nadrukkelijk door alle partijen 

worden geëvalueerd (docent, student, assessor, 

opleidingsmanager) tussentijds (na periode 1) en achteraf (in 

periode 3). Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria zal 

aan de hand van de uitkomsten een verbeterplan worden 

opgesteld, waarvan de verbeterpunten uiteraard ook 

meegenomen worden in het ontwerp voor de hoofdfase. Deze 

criteria worden onder andere bepaald door het management 

via de Periodemeter, maar zullen worden aangevuld vanuit de 

theorie en input van docenten. Een eerste opzet voor een 

checklist hiervoor is te vinden in bijlage 10. 
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Hoofdstuk 6 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk zal ik de probleemstelling beantwoorden aan 

de hand van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken.  

Op welke manier en in welke vorm kan een assessment van 

meerwaarde zijn om een deeltijdstudent te toetsen op 

beroepscompetenties aan de hand van relevante 

beroepsproducten?  

Aan de hand van de analyse op diverse niveaus is vastgesteld 

binnen welke kaders het toetsen van de beroepscompetenties 

van de deeltijdstudent moet plaatsvinden.  

Als eerste blijkt dat bij de invoering van een assessment het 

hele curriculum moet worden aangepast.  

Ten tweede vraagt de invoering van het assessment een 

aanpassing in de begeleiding van de deeltijdstudent. Er zal 

door middel van studieloopbaancoaching meer aandacht 

komen voor de ontwikkeling van de student, met name op het 

terrein van zijn werkervaring en beroepsgeschiktheid. Dit 

vraagt ook een aanpassing in de rol van de docent die les 

geeft in de deeltijd. Er is dus ook begeleiding nodig voor die 

docent. 

Omdat alle competenties, niveaus en overstijgende leerdoelen 

goed beschreven worden, is het ondanks de geconstateerde 

aanpassingen noodzakelijk en haalbaar om dit per september 

2012 voor jaar 1 in te voeren.  

In de vorm van een portfolio-assessment, waarin 

beroepsproducten en aanvullende bewijzen van de student 

centraal staan, wordt verantwoording afgelegd aan de 

assessors. “Een goed portfolio laat groei zien”  

(Koetsenruijter, 2006) en “wij zijn niet allemaal hetzelfde. 

Daarom leren we allemaal iets anders.” (Kessels, 2006). 

Daardoor wordt een meerwaarde gegeven aan de toetsing op 

beroepscompetenties van de deeltijdstudent en zal recht 

worden gedaan aan de inspanning van student en docent om 

inzicht te geven en krijgen in de beroepsgeschiktheid van de 

student. Deze vorm van assessment is onder andere 

beschreven door Dochy et. al. (2002). 

In het ideale curriculum voor de deeltijdopleiding 

Communicatie wordt gestreefd naar een goede balans tussen 

theoretische kennis en het gebruik daarvan in de eigen 

beroepspraktijk of bedrijf. Dit kan van grote motiverende 

waarde zijn voor de student om in de praktijk op zoek te gaan 

naar reële problemen of vraagstukken, die betekenisvol leren 

en verdieping tot gevolg hebben. Dan zal de afstand tot het 

uiteindelijk bereikte curriculum klein zijn (Kessels, 1993). 

Heeft een student deze mogelijkheid niet, dan zal snel 

duidelijk worden of de student bereid is andere 

praktijkmogelijkheden in te zetten om het zelfde resultaat te 

behalen of niet. Het portfolio-assessment is dan een goed 

instrument om dit zo zuiver mogelijk te toetsen. 

Mijn aanbeveling is om het portfolio-assessment te gaan 

gebruiken voor de deeltijd student jaar 1, regelmatig te 

evalueren met docenten en studenten. Vanaf september 2012 

vooral door te gaan met het onderzoek en mogelijke 

toepassing voor de hoofdfase in de deeltijd en in de 

voltijdstudie.  
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Dankwoord 

Voor dit speciale project wil ik een aantal mensen bedanken, 

omdat zonder hen dit stuk niet in deze vorm tot stand was 

gekomen.  

Allereerst wil ik Albert Hofstede, mijn opleidingsmanager, 

bedanken voor het verstrekken van de opdracht en het 

vertrouwen deze te mogen uitvoeren. In de wetenschap dat 

alles komend schooljaar al moet draaien. Voor LA2 zijn alle 

onderdelen klaar, nu de volgende stappen nog om ook 

daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan. Dit zal de laatste 

weken van het schooljaar in beslag nemen.  

Ten tweede wil ik zeker Tim niet vergeten! Want zonder hem 

was deze verantwoording niet zo mooi vormgegeven. Verder 

heeft hij meegelezen, feedback gegeven (onzichtbaar, dus 

niet via de blog), heb ik kunnen sparren over de inhoud, 

volgorde, taal en alle aspecten die bij het tot stand komen van 

een eindproduct om de hoek komen kijken. En niet te 

vergeten, het feit dat ik ieder weekend in staat ben gesteld 

achter mijn bureau te kunnen kruipen, omdat ik vrijgesteld 

werd van overmatige huishoudelijke taken. 

En ten slotte mijn medestudenten uit mijn leerteam en mijn 

volgers op mijn blog. Alle feedback heeft bijgedragen tot dit 

mooie eindproduct wat nu klaar is! 

 

Leiden, 29 mei 2012 

Monica Heikoop  
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Bijlage 1 Overzicht van LOCO competenties en niveaus 

 1. Analyseren en onderzoeken** 2. Ontwikkelen van en adviseren over 
communicatiebeleid** 

3. Plannen en organiseren** 4. Creëren en realiseren** 5. Representeren** 6. Innoveren 

 Nieuwsgierigheid, analytisch 
vermogen** 

Overtuigingskracht, Inlevingsvermogen, 
onafhankelijkheid** 

Stressbestendigheid, 
resultaatgerichtheid, 
ondernemingszin, flexibiliteit** 

Accuratesse, creativiteit** Geloofwaardigheid, ethisch 
besef** 

Interdisciplinair werken en 
innovatie 
 

 De communicatie-professional 
signaleert voor zijn organisatie of 
opdrachtgever op proactieve 
wijze ontwikkelingen in de interne 
en externe omgeving. Hij 
signaleert relevante 
ontwikkelingen in de politieke, 
maatschappelijke, economische, 
technologische, interculturele en 
specialistische omgeving en zet 
die informatie om naar voor de 
organisatie relevante kennis. Hij 
initieert, voert niveau en plaatst 
deze in het perspectief van de 
korte, middellange en lange 
termijn. Hij brengt de resultaten 
op niveau van strategische 
beleidsvorming en vertaalt deze 
in conclusies en 
aanbevelingen.** 

De communicatieprofessional adviseert 
over en ontwikkelt communicatiebeleid 
dat bijdraagt aan een optimale realisatie 
van de organisatiedoelen en 
organisatie-strategie. Hij is zich bewust 
van de wederzijdse beïnvloeding van 
communicatiebeleid en andere 
beleidsterreinen. Vervolgens kan hij op 
grond van het vastgestelde 
communicatiebeleid bepalen wat de 
beste strategie is om de 
communicatiedoelen te bereiken. Hij 
kan een verantwoord advies geven over 
in te zetten communicatiemiddelen, 
rekening houdend met doelstellingen, 
doelgroep(en), publieksgroepen en 
actoren. Hij overziet daarbij de 
financiële en budgettaire consequenties 
van zijn keuzes en maakt in het 
keuzeproces ook een maatschappelijke 
en ethische afweging.** 

De communicatieprofessional 
organiseert en plant de 
uitvoering van het 
communicatiebeleid van de 
organisatie en van de 
communicatiemiddelen, met 
inachtneming van de 
beleidscyclus. Hij creëert 
draagvlak voor meer of minder 
omvangrijke en complexe 
communicatieprojecten, stuurt 
deze aan, coördineert en legt 
verantwoording af over de 
behaalde resultaten aan de 
(interne) opdrachtgever.**  

Om 
communicatiedoelstellingen 
bij diverse doelgroepen te 
kunnen bereiken, moeten 
communicatiemiddelen 
gerealiseerd worden. Het kan 
hier gaan om zowel 
periodieke als niet-periodieke 
activiteiten voor interne of 
externe doelgroepen. De 
communicatieprofessional 
verzorgt ontwerp, uitvoering 
en productie van 
communicatiemiddelen 
(concepten, middelen en 
content).** 

De communicatie-
professional heeft kennis 
van de organisatie en geeft 
blijk van voldoende 
omgevingssensitiviteit om 
als ambassadeur voor het 
bedrijf op te treden wanneer 
de organisatie gevraagd of 
ongevraagd in de 
openbaarheid treedt. Hij kan 
issues en informatie voor 
verschillende doel- en 
publieksgroepen op hun 
waarde schatten en zodanig 
communiceren dat recht 
wordt gedaan aan de 
belangen en het imago van 
de organisatie. ** 

Innoveren is letterlijk het 
vermogen te vernieuwen. 
De communicatie-
professional kan nieuwe 
ontwikkelingen op het 
vakgebied van 
communicatie vertalen naar 
praktische oplossingen voor 
organisaties. Deze 
competentie is door de 
opleiding apart toegevoegd 
en overstijgt de andere 5 
competenties. 

Niveau 1. Simpel/Sturende begeleiding 

Communicatie-
problemen 
uitvoeren onder 
instructie* 

 Ik bereid onder begeleiding een 
deel van een onderzoek of 
analyse voor 

Ik verzamel data t.b.v. 
adviesdocumenten* 

Ik ondersteun de uitvoering 
van een belevenis en werk 
onder begeleiding  

Ik ondersteun bij het inzetten 
van communicatiemiddelen 

Ik vertegenwoordig de 
organisatie onder 
begeleiding 

Ik krijg inzicht in creatieve 
technieken waarmee ik kan 
innoveren 

Student kan 
 

De interne en externe omgeving 
analyseren 

De onderdelen van een adviesrapport 
benoemen  
Inschatten wanneer verschillende 
communicatiemiddelen het beste 
ingezet kunnen worden 
Bepalen welke invloed verschillende 
actoren en publieksgroepen rondom 
een organisatie hebben 
Doelstellingen goed formuleren 
Eenvoudig communicatieadvies 
afstemmen op een doelgroep 

Eenvoudige 
communicatiemiddelen 
vervaardigen die passen bij de 
uitvoering van het 
communicatiebeleid 

Onder begeleiding 
eenvoudige 
communicatiemiddelen 
realiseren die passen bij de 
gegeven opdracht 

Een organisatie 
vertegenwoordigen  
Zijn boodschap afstemmen 
op verschillende 
doelgroepen 
Inzicht verwerven in de 
belangen en het imago van 
de organisatie  
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Niveau 2. Complex/Begeleiding indien nodig 

Complexe 
communicatie-
problemen 
uitvoeren binnen 
gegeven kaders* 
 

Ik verzorg de logistieke 
voorbereiding voor onderzoek. Ik 
verwerk resultaten uit een 
analyse of kwantitatief/kwalitatief 
onderzoek tot duidelijke 
overzichten* 

Ik ontwikkel en adviseer onder 
begeleiding in de praktijk 

Ik ondersteun de uitvoering 
van een project  

Ik lever onder begeleiding 
onderdelen van 
communicatiemiddelen* 

Ik ondersteun bij het 
begeleiden van optredens* 

Ik werk onder begeleiding 
aan innovatieve en 
creatieve adviezen voor 
verbetering 

Student kan 
 

Onderzoeksmethoden onder 
begeleiding toepassen 
De onderdelen van een 
onderzoek benoemen 
Een eenvoudige analyse 
uitvoeren 

Communicatiebeleid en 
communicatiestrategieën toepassen in 
de praktijk op wisselende situaties 
Verantwoord advies opstellen onder 
begeleiding voor een complex probleem 
ten aanzien van interne communicatie 
Verantwoord advies opstellen onder 
begeleiding voor een complex probleem 
ten aanzien van corporate 
communicatie 
Verantwoord advies opstellen onder 
begeleiding voor een complex probleem 
ten aanzien van marketing 
communicatie 

Een complex communicatie-
evenement organiseren in de 
praktijk, onder begeleiding 

Onder begeleiding concepten 
creëren 

Een organisatie 
vertegenwoordigen in de 
praktijk, onder begeleiding  
Onder begeleiding Issues 
en informatie voor 
verschillende doel- en 
publieksgroepen op hun 
waarde schatten en zodanig 
communiceren dat recht 
wordt gedaan aan de 
belangen en het imago van 
de organisatie.  

 

Niveau 3. Complex/zelfstandig 

Verantwoordelijk 
voor het bepalen 
van de oplossing* 
 

Ik toets de vraag van de 
opdrachtgever en onderzoek een 
communicatievraagstuk door het 
uitvoeren van een analyse 
/onderzoek. Ik maak een keuze 
uit de bestaande methodologie 
en interpreteer de resultaten* 

Ik adviseer, vanuit het perspectief van 
het communicatievak, over de strategie 
van de organisatie* 

Ik toets de vraag van de 
opdrachtgever en vertaal deze 
in een (geheel van) 
belevenis(sen) en 
bijeenkomsten.* 

Ik beoordeel de analyse van 
de opdrachtgever en 
ontwikkel formats voor 
communicatiemiddelen. * 

Ik bereid op verzoek van de 
opdrachtgever een compleet 
optreden voor waarin 
voorbereiding en middelen 
worden ingezet en een 
ethische overweging wordt 
meegenomen* 

Ik werk zelfstandig aan 
innovatieve en creatieve 
oplossingen voor 
verbetering en gebruik 
daarbij kennis uit de 
beroepspraktijk 

Student kan 
 

Zelfstandig multidisciplinair 
onderzoek uitvoeren en 
resultaten interpreteren en 
vertalen naar oplossingen 

Zelfstandig een multidisciplinair advies 
uitbrengen in de praktijk waarin 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende beleidsterreinen 
Zelfstandig een multidisciplinair advies 
uitbrengen waarbij de student 
budgettaire consequenties van zijn 
strategische keuzes maakt en in het 
keuzeproces ook een maatschappelijke 
en ethische afweging maakt. 
Kan ethische kwesties benoemen op 
communicatiegebied 

Draagvlak te creëren, stuurt en 
coördineert de 
evenementen/projecten en legt 
verantwoording af aan de 
externe opdrachtgever  

Zelfstandig de uitvoering 
verzorgen en de productie 
van communicatiemiddelen in 
de praktijk 

Zelfstandig in de praktijk 
issues en informatie voor 
verschillende doel- en 
publieksgroepen op hun 
waarde schatten en zodanig 
communiceren dat recht 
wordt gedaan aan de 
belangen en het imago van 
de organisatie.  

 

Bron: opleiding Communicatie 
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Bijlage 2 De deeltijdopleidingen van de Hogescholen in een overzicht 

 

Hogeschool Aantal lesuren Werkeis/EVC Overige opmerkingen 

Hogeschool Rotterdam 1 avond van 5 lesuur, 32 

weken + 6 weken 

tentamens/hertentamens 

Geen werkeis Veel praktijkopdrachten in 

eigen tijd en in groepsverband 

HAN 18.15-21.35 uur + 16-21.35 

uur, 24 weken 

Werkeis vanaf 3
e
 jaar 

op hbo niveau 

 

HvA 2 avonden van 3 lesuren, 28 

collegeweken en 4 

tentamenweken 

EVC traject voor 

vrijstellingen, geen 

werkeis 

 

HU 2 avonden 30 punten per jaar 

studie, 30 punten uit 

werkervaring 

Navragen hoe geregeld als geen 

werkervaring. 

Hanze Hogeschool 

Groningen 

Geen deeltijd (meer)   

Fontys Eindhoven 2/3 avonden van 18-21.30 

uur. 

Geen werkeis? Gelijk aan voltijd, maar door 

efficiënter studeren minder 

belasting dan 40 uur per week. 

Haagse Hogeschool 2 avonden per week van 3 

uur. 

420 uur werkervaring 

opdoen in 4 jaar. 

Max. 0,75 studiejaar vrijstelling 

mogelijk op grond van eerder 

opgedane werkervaring in jaar 

3 en 4. 

Hogeschool Leiden Geen deeltijd   

Avans  Twee dagedelen (van 14.40-

21.45 uur woensdag) 

Werkgeversverklaring 

+ EVC traject mogelijk 

 

Hogeschool Zeeland Geen deeltijd   

Hogeschool Zwolle Twee avonden van 18.30-22 

uur 

Geen werkeis Kortere opleiding bij 

werkervaring, EVC traject door 

vrijstellingen 

Saxion  Geen deeltijd?   
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Bijlage 3 vergelijking jaar 1 voltijd en deeltijd  

Voltijd EC 
 

Deeltijd (nieuw) EC Deeltijd (oud) EC  

leiding communicatie 2 Kg Inleiding communicatie 2 Comm&org van de communicatie 7  

Inleiding digitale media 2 Kg Inleiding digitale media 2 Niet als apart vak 0  

Nederlands bijspijkeren 1 Kg Nederlands 3 Communicatietechnieken 10 4  

Professioneel schrijven 2 Kg   
 

   

Marketing Management 2 Kg Marketing 2 Marketing 7  

Marketing Management 11 2 Kg   2    

Communicatietechnieken 18 (persbericht, dm) 2 Kg Communicatietechnieken 4 Communicatietechnieken 11 4  

Communicatietechnieken 43 (presenteren) 2 Kg   
 

   

Recht 2 Kg Recht 2 Bedrijfseconomie 4  

Engels 33 2 kg Engels 1 3 Engels 10 4  

Engels bijspijkeren 1 Kg   
 

   

Communicatiemanagement 2 Kg Communicatiemanagement 2 Communicatieplanning en uitvoering 7  

Engels 73 (presenteren) 1 Kg Engels 2 3 Valt onder 10   

Engels 34 2 Kg   
 

   

Management 12  2 Kg Management 2 Niet als apart vak 0  

Psychologie 10 2 Kg Psychologie 2 Psychologie 4  

Project Oriëntatie op de Communicatie 5 Pg Beroepsproduct 1  5 Praktijkopdracht 10 3  

Project Oriëntatie op het Communicatieberoep 4 Pg Beroepsproduct 2 5 Praktijkopdracht 12 3  

Project Communicatiemanagement 4 Pg Beroepsproduct 3 6 Praktijkopdracht 11 3  

Creativiteit 2 Pg Zit in beroepsproduct 
 

Niet als apart vak 0  

Project Communicatiemiddelen 6 Pg Beroepsproduct 4 6 Praktijkopdracht 13 3  

Grafische technieken 2 Pg   
 

   

SLB 3 Sg Gesprekken  1 nvt 0  

Keuzevakken 6 Sg Capita 1  3 Capita Selecta 2  

      Capita 2 3    
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Bijlage 4 Curriculumanalyse deeltijd jaar 1 volgens Spinnenweb (Van den Akker (2003)) 

 

component: kernvraag: 

basisvisie De student is aan het eind van de opleiding in staat om als 

communicatieprofessional op HBO niveau te functioneren. 

leerdoelen Vanuit de LOCO competenties worden per cursus overstijgende leerdoelen 

vastgesteld, die n deelleerdoelen per week worden vertaald. In jaar 1 (deeltijd) 

worden de competenties op niveau 1 geleerd. Dat betekent simpel, gestructureerd en 

onder begeleiding met een opbouw naar oplopende zelfstandigheid binnen de taken 

aan het eind van jaar 1. 

leerinhouden In jaar 1 leren zij zich vooral oriënteren op het beroep van 

communicatieprofessional door middel van theoretische cursussen en 

praktijkopdrachten.  

leeractiviteiten Zij leren vooral zelfstandig, worden op de schoolavonden via hoorcolleges ingelicht 

en begeleid in de theoretische achtergronden. De praktijkopdrachten staan hiermee 

in verband. 

docentrollen De docent heeft vooral de rol van theorie overbrengen en procesbegeleider.  

leerbronnen en 

leermiddelen 

De studenten leren door middel van boeken en praktijkopdrachten, al dan niet in de 

eigen werkkring. De praktijkopdrachten worden aangeboden, maar kunnen ook in de 

eigen praktijk worden uitgevoerd. 

leerlinggroepering De studenten leren vooral individueel (theorie), de praktijkopdrachten kunnen ook 

in groepen van 3-4 worden uitgevoerd.  

plaats Studenten leren vooral thuis. School is voor het opdoen van nieuwe kennis, vragen 

stellen en het aanbieden van structuur. School kan ook gebruikt worden om in 

groepsverband aan de praktijkopdracht te werken. 

tijd De studenten leren vooral in hun vrije tijd naast hun werk. 

beoordeling De studenten worden getoetst door middel van schriftelijke toetsen (theorie), het 

uitvoeren van praktijkopdrachten en het samenstellen van een portfolio voor het 

assessment (vanaf september 2012). 
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Bijlage 5 definitieve combisheet deeltijd jaar 1 
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Bijlage 6 Vergelijking ADDIE model; Dick, 
Carey en Carey ; 4C/ID (Merriënboer); PDCA-
cyclus model en verantwoording keuze 

 

 

Punt/model ADDIE  DCC 4C/ID PDCA-cyclus 

onderwijsvisie Staat voor Analyse, 

design, develop, 

implement and evaluate. 

Voor alle onderwijsvisies 

toepasbaar 

Voor alle onderwijsvisies 

toepasbaar, maar in de praktijk 

minder geschikt voor het 

sociaal-constructivisme 

Vooral constructivistisch Nvt, ook buiten onderwijs (Plan, 

do,check, act) 

Gebruik Ontwerpcyclus voor 

zowel  

ID als curriculum. 

Systeem (integraal) Competentie/taak in het 

beroepsonderwijs 

Managementplanning 

Kernwoord Universeel totaal leertaak handelen 

Voordeel Algemeen toepasbaar 1 keer gedaan dan  stappen 

makkelijker in de toekomst in te 

schatten  

Zeer geschikt voor HBO Onderliggend proces, dus altijd 

bruikbaar 

Nadeel  Alles doorlopen kost veel tijd Complexiteit bij uitvoering en 

toepasbaarheid in de praktijk 

Niet specifiek genoeg voor het 

ontwerpen van onderwijs, 
slechts procesbewaker. 

overig Sterke gelijkenis met 

PDCA cyclus, maar dan 

op onderwijs toegepast. 

Er is een gelijkenis met PDCA, 

alleen door zeer strikte regels 

met terugkijken uitkijken voor 

half werk. 

Flexibel te gebruiken bij alle 

onderdelen van het HBO. Alleen 

wel altijd koppeling leggen tussen 

onderlinge onderdelen. 

 

Verantwoording 
De keuze voor bovenstaande modellen was vrij snel gemaakt. 

Allereerst lijken de modellen veel op elkaar, wijken vooral in 

de toepassing af. Voor de toepassing op het herontwerp 

binnen de deeltijd binnen het Hoger beroepsonderwijs viel er 

uit de mediamodellen, de productiemodellen en 

kookboekmodellen niet veel te kiezen. Ook in de dagelijkse 

onderwijspraktijk wordt minimaal via een standaardmodel 

gewerkt (zoals ADDIE). 

Voor het ontwerp van het assessment binnen de 

deeltijdopleiding van de opleiding Communicatie is het 4C/ID 

model van Merriënboer als systeemmodel het meest geschikt. 

De uitgangspunten sluiten perfect aan op het doel van het 

ontwerp en de onderliggende basis. Want het gaat om 

instructie met betrekking tot complexe vaardigheden.  

 

Het gaat bij het ontwerpen van het assessment om de 

samenhang en herschikking met de rest van het curriculum, 

dat ook weer aan allerlei eisen moet voldoen. In de leerjaren 

is een duidelijke oplopende lijn van complexiteit zichtbaar. Dit 

is bij het 4C/ID model een belangrijke voorwaarde.  

Daarnaast heb ik tevens gebruik gemaakt van de PDCA-

cyclus (vaste werkwijze binnen onze opleiding), taxonomie 

van Bloom (gebruikt voor onze toetsmatrijzen) en het 

spinnenweb van van den Akker, omdat ik wilde testen in 

hoeverre dat in deze situatie bruikbaar is. 

In de verantwoording worden vooral voor de analyse 

meerdere invalshoeken, modellen en onderdelen van 

systemen gebruikt. Het bovenstaande overzicht geeft beknopt 

weer op welke manier een model kan worden ingezet.  
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Bijlage 7 Uitgangspunten van beleid 

 Vanaf september 2012 jaar 1 is deeltijd geheel gelijk aan 

voltijd, wat theorievakken betreft. (zie bijlage 3). 

Daarnaast is het projectonderwijs verankerd in 

beroepsproducten per periode. Dit heeft als voordeel dat 

competenties, overstijgende leerdoelen, 

cursushandleidingen van de theorievakken en richtlijnen 

binnen het projectonderwijs geheel kunnen worden 

overgenomen.  

 De hoofdfase volgt vanaf september 2013, op dezelfde 

leest geschoeid. 

 De lestijden zijn als volgt: woensdagavond van 17.50-

22.10 uur (theorie) en maandagavond van 17.50-22.10 

uur (instructie, praktijk en assessmentvoorbereiding). Dit 

gedurende 4 periodes van 8 weken. Er zijn steeds twee 

weken tentamens tussen de periodes. 

 Er is geen specifieke werkeis, maar wel een dringend 

advies vanaf jaar 2.  

 In een nader te omschrijven intakeprocedure (aangepast 

startgesprek) zal nader worden toegelicht wat er van de 

student wordt verwacht (zwaarte van de studie, inzicht in 

werksituatie). 

 Alle beroepsproducten moeten in de beroepspraktijk 

worden uitgevoerd. Dit kan zijn in een werkomgeving, 

maar ook via stage, vrijwilligerswerk of een case in een 

bedrijf. 

 De gedacht hierachter is dat een student die werkzaam is 

in het werkveld van (marketing)communicatie, de 

opgedane kennis direct  in de praktijk kan brengen en dat 

zichtbaar kan maken door middel van het beroepsproduct. 

 Inhoudelijk vindt de beoordeling door de vakdocent plaats, 

maar uiteindelijke toetsing en puntentoekenning na het 

assessment. Dit moet nog verder worden uitgewerkt (zie 

hoofdstuk 4 en uitgewerkte handleiding). 

 De toetsing van de beroepsproducten zal als volgt 

plaatsvinden: 

 Over de (individuele) beroepsproducten uit periode 1 en 2 

zal in periode 3 een assessment worden afgenomen. 

Hierin zal getoetst worden of de student voldoet aan de 

LOCO-competenties op niveau 1, die binnen de 

theorievakken en beroepsproducten worden gevraagd. Zo 

kan worden vastgesteld of de student geschikt is voor de 

opleiding Communicatie. Als het assessment niet behaald 

wordt, mist de student 12 punten en volgt een gesprek 

met de slb coach om nader advies omtrent al dan niet 

vervolg van de opleiding te geven. 

 Voor het beroepsproduct 3 is de toetsvorm een verslag, 

waardoor andere competenties worden getoetst. Hierbij 

zal tevens ook meer in groepsverband worden gewerkt.  

 Voor het beroepsproduct 4 zal gepresenteerd moeten 

worden. Dit kan individueel of in groepsverband.  

 Er is een sterk verband tussen aangeboden theorie en te 

vervaardigen beroepsproducten. Dit zal verder worden 

uitgewerkt en in grote lijnen voor het begin van het nieuwe 

schooljaar gereed zijn, zodat vakdocenten dit verder 

kunnen afstemmen.  

 Als eerste zullen alle onderdelen en randvoorwaarden 

voor het toetsen van de beroepsproducten worden 

omschreven en de criteria waaraan de opdrachten 

moeten voldoen. Hiervoor zal tevens gebruik gemaakt 

worden van bestaande opdrachtomschrijvingen van 

praktijkopdrachten. Verder zal een voorstel gedaan 

worden voor de invulling van  de lestijden op de 

maandagavond. (zie hoofdstuk 4) 

 Afstemming over rol vakdocent, assessor en/of slbcoach 

moet eveneens worden opgenomen in randvoorwaarden 

en criteria. 

 Voor de Hoofdfase zullen dezelfde uitgangspunten gelden 

(zelfde theorie, beroepsproducten, toetsen met 

assessment op enig moment), maar daar is meer tijd voor 

ontwikkeling en afstemming. Dit wordt pas in september 

2012 ter hand genomen. 
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De randvoorwaarden en procedure voor het assessment zijn:  

 Iedere student krijgt gedurende zijn studie een 

studieloopbaancoach, waar gesprekken mee worden 

gevoerd gedurende het studiejaar.  

 Twee assessoren, een vakdocent uit één van de 

betreffende periodes en een onafhankelijk docent. De 

vakdocent hoeft niet noodzakelijkerwijs de docent te zijn 

die de lessen heeft gegeven. 

 Het gesprek duurt maximaal een half uur en kent daarna 

een directe feedback van de twee assessoren (na 

onderling overleg vastgesteld). De student hoort direct of 

de punten voor de beroepsproducten zijn behaald. 

 Naar aanleiding van de uitkomst zal bij een onvoldoende 

een afspraak worden gemaakt met de 

studieloopbaancoach om nader te bepalen wat de opties 

voor de student zijn. 

 Van het portfolio maken in ieder geval de twee 

beroepsproducten zoals in 4.4 beschreven deel uit. 

Verder zal de student door middel van een aantal 

bewijzen moeten aantonen dat hij de competenties heeft 

behaald op het niveau zoals beschreven in de 

handleiding. (zie bijlage 8) 

 Gedurende de hele opleiding zullen meerdere momenten 

ingebouwd worden om een student te toetsen aan de 

hand van een assessment. Op deze manier kan de 

ontwikkeling gevolgd worden en aan het eind bepaald 

worden of de student alle competenties op eindniveau 

heeft behaald. NB: Dit wordt in later stadium nader 

uitgewerkt, nadat het eerste jaar is geëvalueerd. 

 Het portfolio wordt in digitale vorm ingeleverd bij de twee 

assessoren en de studieloopbaancoach. De student vormt 

een dossier waarin de studieloopbaancoach inzage in 

heeft. 

 De beroepsproducten worden inhoudelijk beoordeeld door 

een vakdocent aan de hand van aparte 

beoordelingscriteria. De resultaten zijn inzichtelijk voor 

zowel assessoren, slb coach als student.  

 Wanneer het beroepsproduct inhoudelijk onvoldoende is 

beoordeeld, kan in de herkansing alsnog een voldoende 

worden behaald. 

 Het assessment vindt plaats op het moment dat beide 

beroepsproducten inhoudelijk als voldoende zijn 

beoordeeld. 

 De student krijgt de punten van de beroepsproducten pas 

toegekend nadat het assessment met een voldoende is 

afgesloten.  

 De student krijgt gedurende de betreffende periode op 

inhoudelijk vlak begeleiding van de betreffend docent 

waarbij het product moet worden ingeleverd. Ter 

voorbereiding op het assessment kan een beroep gedaan 

worden op een slb coach. 
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monicaheikoop.wordpress.com/ 

tochbehoefteaanvisulatisatie 

Bijlage 8 Visualisatie van het 4C/ID-model 

In deze prezi zijn de onderdelen van het 4C/ID model van 

Merriënboer duidelijk onderscheiden. Het doel dat met deze 

visualisatie wordt beoogd is dat duidelijk wordt hoe het nieuwe 

curriculum voor jaar 1 wordt opgebouwd en welke functie welk 

onderdeel daarbij heeft. Daarbij wordt ook antwoord gegeven 

op het feit dat het niet alleen om de invoering gaat van een 

assessment, maar dat dit leidt tot een andere kijk op de 

invulling van het hele curriculum.  

Zoals te zien is, staan de beroepsproducten en het portfolio 

centraal, want dat leidt uiteindelijk tot het assessment. De 

theoretische vakken geven hierbij de ondersteuning en 

consulten de JIT informatie. Omdat de theorie inzoomt op de 

verschillende onderdelen van het beroepsproduct wordt op 

deze manier tegemoet gekomen aan zowel deeltaakoefening 

als de benodigde informatie om het beroepsproduct tot een 

goed einde te brengen. In de eerste twee periodes is ook 

scaffolding ingebouwd. Het eerste beroepsproduct komt met 

meer begeleiding tot stand dan het tweede. Ook in de 

handleiding komt dit duidelijk terug. 

  

http://monicaheikoop.wordpress.com/tochbehoefteaanvisulatisatie
http://monicaheikoop.wordpress.com/tochbehoefteaanvisulatisatie
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Bijlage 9 Toetsmatrijs voor alle onderdelen 
voor het assessment 

Voor alle onderdelen geldt dat kennis en inzicht wordt 

toegepast in het beroepsproduct. Natuurlijk zal in het 

assessmentgesprek ook een vorm van synthese en 

evaluatie plaatsvinden, met behulp van de beroepsproducten 

en het portfolio wordt het gesprek aangegaan. De student laat 

dan tevens zien in staat te zijn tot analyse van zijn eigen 

vaardigheden. 

Deze combinatie van toetsing laat zien dat alle aspecten uit 

de Taxonomie van Bloom worden getoetst. Daardoor ontstaat 

een hoge mate van begripsvaliditeit, inhoudsvaliditeit en 

betrouwbaarheid, die volgens onder andere Verheul (2002) 

van groot belang is. Ook Merriënboer geeft aan dat een 

diversiteit aan toetsing voor genoemde aspecten van groot 

belang is. (zie 4.3) 

De beroepsproducten worden beoordeeld aan de hand van 

aparte beoordelingscriteria, die door de vakdocent zullen 

worden opgesteld. Hierin worden de in de handleiding 

benoemde leerdoelen als leidraad genomen, alsook de format 

aan de hand waarvan de student zijn stukken opstelt. 

 

 
Competentie 

 op niveau 1 

Beroeps-

product 1 

Beroeps-

product 2 

Portfolio 

en bewijs-

stukken 

assessme

ntgesprek 

Analyserenen 

onderzoeken 
X X X X 

Ontwikkelen van en 

adviseren over 

communicatiebeleid 

 X X X 

Plannen en 

organiseren 
 X X X 

Creëren en 

realiseren 
X X X X 

Representeren X  X X 

Innoveren X  X X 

Schriftelijke 

vaardigheid 
X X   
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Bijlage10 Het ontwerpen van een evaluatie-
instrument 

Voor de evaluatie kunnen in grote lijnen een aantal criteria 

worden opgesteld. Hiervoor is het boek “onderwijskundig 

ontwerpen” van Hoobroeckx (2002) als leidraad gebruikt. 

Daarnaast wordt een indeling van studenten, docenten en 

management gebruikt, zoals die in “Curriculuminnovatie als 

project” van Mulder en Ten Cate (2006) wordt gebruikt. 

 

1. Wie betrek je in de evaluaties? 

Dat zijn mensen die bekend zijn met de te evalueren 

situatie. Dat zijn de studenten, docenten en assessoren. 

Het moeten mensen zijn die objectief kunnen zijn of in 

ieder geval op objectieve wijze bevraagd kunnen worden. 

En er moeten meerdere invalshoeken voor een onderdeel 

ondervraagd worden. Zowel de mening van studenten als 

docenten over het zelfde onderwerp 

2. Welke informatie heb je nodig? Je vraagt naar meningen, 

gevoelens en neemt ook de feitelijke cijfers mee als bron.  

3. Doelen worden vooraf gesteld, zodat het mogelijk is om te 

bepalen of de doelen ook behaald worden. Dit kunnen 

doelen zijn op het gebied van slagingspercentage, 

werkdruk, nakijktijd, maar ook bijvoorbeeld de 

tijdsinvestering van de student en algemene 

verwachtingen van alle partijen. 

4. Er zal op de volgende niveaus geëvalueerd worden: 

reactieniveau (zijn de betrokkenen tevreden), leerniveau 

(zijn de leerdoelen bereikt?), gedragsniveau ( Doet men 

wat van hen verwacht werd?) en resultaatniveau (is het 

probleem opgelost in termen van een meetbaar 

resultaat?) (Hoobroeckx, 2002) 

5. Voor de student wordt in ieder geval de Periodemeter 

gebruikt, waarin specifieke vragen worden toegevoegd. 

Dit kan verder aangevuld worden met een aantal korte 

interviews na afloop van het assessment, waarin alle 

onderdelen worden meegenomen. 

6. Voor de betrokken docent zal een vragenlijst worden 

gemaakt, die na afloop van het onderdeel moet worden 

ingevuld. Hierin worden ook de ervaringen met het 

beroepsproduct meegenomen als ook de gestelde doelen. 

7. Met de assessoren zal achteraf een interview worden 

afgenomen, zodat dieper kan worden ingegaan op de 

ervaringen en verbeterpunten. 

8. Met punt 5,6 en 7 wordt bereikt dat uit verschillende 

invalshoeken alle onderdelen worden geëvalueerd.  
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Bijlage 11 Verantwoording van feedback, 
deelname aan netwerken en 
nevenactiviteiten 

1. Blog totaal 

www.monicaheikoop.wordpress.com  

In mijn blog is een aanvullende verantwoording te vinden van 

mijn weg naar het eindproduct. Zowel tussenproducten als 

interessante links en soms prikkelende stellingen zijn 

geplaatst om feedback te genereren. Vanuit mijn blog heb ik 

ook veel op facebook gezet (met name de meer algemene 

links en stellingen) en is er een link naar mijn website. Na dit 

leerarrangement wil ik dit integreren en doorgaan met mijn 

blog over onderwijskundige zaken. 

2. Verantwoording aan de hand van eerdere ontwerpen 

http://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/onderwijs-

ontwerpen.pdf 

In deze mindmap zijn de ontwerpen opgenomen die ik de 

afgelopen jaren al heb gemaakt voor de opleiding 

Communicatie. In mijn bijbehorende blog 

http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/04/22/verleden-

heden-en-toekomst/ 

is de leeswijzer en toelichting te lezen.  

3. Feedback op tussen- en eindproducten van 

medestudenten 

Zowel op het eerste tussenproduct als het tweede moment 

heb ik medestudenten voorzien van feedback op hun 

aangeboden product. In de eerste ronde (16-4) heb ik dit 

gedaan voor Monique van der Steen, Marko Janson, Claire 

Ohlenschlager, Jurgen van Raak. In de tweede ronde (20-5) 

heb ik dit gedaan voor Jacqueline van Kuilenburg, Jurgen van 

Raak en Ingrid ter Horst. De gegeven feedback werd 

gekwalificeerd als leesbewijs. Dat is logisch, want veel tijd 

voor verdieping was er niet. Het bleek soms lastig om zonder 

heel veel te weten van het onderwerp op verdiepende wijze 

feedback te geven.  

Verder heb ik mij gedurende dit leerarrangement bezig 

gehouden met het volgen van een aantal medestudenten. Dit 

is op hun blog ook terug te vinden. De een bleek veel actiever 

dan de ander, waardoor het geven van feedback buiten de 

officiële momenten soms lastig was. De studenten die ik het 

meest actief gevolgd heb zijn: Claire, Jurgen, Monique, Ingrid, 

Jacqueline. In mindere mate mijn leerteamleden Jaap, Marko 

en Robert. En ondanks dat ze heel actief was, heb ik Sylvia 

uiteindelijk niet echt actief gevolgd. Het onderwerp en alle 

posts die zij heeft gedaan waren voor mij minder relevant, zo 

bleek tijdens het verloop van LA2. 

4. Feedback van medestudenten op mijn tussen- en 

eindproducten 

Van de feedback op mijn tussen- en eindproducten heb ik een 

verzameldocument geplaatst op mijn blog: 

https://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/productno

minatie-verzameldocument-mh1.pdf 

http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/05/21/productnomi

natieverzameldocument/ 

Verder heb ik tijdens het proces ook buiten deze officiële 

momenten feedback ontvangen, niet alleen via mijn blog maar 

ook mondeling, bijvoorbeeld van mijn opleidingsmanager en 

andere leerteamleden. Dit is helaas niet allemaal zichtbaar te 

maken.  

5. Overzicht van reacties op en van medestudenten op 

blog en Facebook  

Blog: 

46 Berichten,  1 Pagina,  6 Categorieën,  48 Tags,  71 Reacties,  71 Toegelaten 

Facebook: 

Op mijn eigen pagina en die van MLI zijn berichten te vinden 

die ik heb doorgezet vanuit mijn blog of alleen op Facebook 

heb geplaatst. Dit is te vinden op: 

http://www.facebook.com/monicaheikoop 

http://www.monicaheikoop.wordpress.com/
http://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/onderwijs-ontwerpen.pdf
http://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/onderwijs-ontwerpen.pdf
http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/04/22/verleden-heden-en-toekomst/
http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/04/22/verleden-heden-en-toekomst/
https://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/productnominatie-verzameldocument-mh1.pdf
https://monicaheikoop.files.wordpress.com/2012/04/productnominatie-verzameldocument-mh1.pdf
http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/05/21/productnominatieverzameldocument/
http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/05/21/productnominatieverzameldocument/
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit.php?post_type=page
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit.php?post_type=page
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-tags.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-tags.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=approved
http://monicaheikoop.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=approved
http://www.facebook.com/monicaheikoop
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http://www.facebook.com/groups/198586716882021/ 

Zoals onder punt 4 aangegeven zijn mijn reacties op 

medestudenten vooral op hun blogs te vinden, als ook op de 

blog van Uitdagend Ontwerpen. 

6. Verantwoording deelname aan (inter)nationale 

netwerken 

Het deelnemen aan (inter)nationale netwerken is eigenlijk 

simpeler dan ik dacht. Hieronder een overzicht van mijn 

netwerkactiviteiten. 

Via mijn linkedinaccount, dat ik al veel jaren heb en dat ik 

goed bijhoud en waar ik actief ben met het volgen van 

discussies in groepen die breder gaan dan het onderwijs 

ontwerpen is te zien dat ik breed georiënteerd ben (van 

vakmatig (marketing,communicatie, ethiek) tot coaching, 

talentontwikkeling, brein en leren (ander deel van het vak) en 

veel op het gebied van onderwijs (onderzoek binnen het HBO, 

…), tot slot nog zaken als vrijwilligersmanagement, 

Leidennetwerk (uit persoonlijke interesse en 

netwerkverbreding). Bij het eerste gebruik heb ik een bewuste 

strategie gekozen voor het gebruik van Linkedin, op basis van 

de toen beschikbare literatuur en tips voor gebruik. Ik nodig 

mensen uit om deel te nemen aan mijn netwerk, probeer 

prioriteiten te stellen en keuzes te maken en zie dan ook echt 

het nut van dit netwerk in. Ik constateer dat ik, in vergelijking 

met anderen, door die bewuste strategie, veel verder 

ontwikkeld ben dan de gemiddelde netwerker. 

Facebook is een ander verhaal, in eerste instantie meer privé, 

maar ook hier zie je soms interessante links en discussies om 

je al dan niet mee te bemoeien en de informatie te delen. Ik 

zie ook dat veel medestudenten van MLI dit meer gebruiken 

om kennis te delen dan bij Linkedin. Ik gebruik Facebook ook 

in mijn onderwijs. Hierdoor wordt het een instrument om 

doelbewust in te zetten en verder te ontwikkelen. Dus ook hier 

zal een (nieuwe) strategie voor moeten worden ontwikkeld 

hoe ik dit ook in de toekomst effectief wil blijven gebruiken.  

Via Scoopit en andere nieuwsbronnen als Frankwatching, 

Wilfred Rubens, Kennisnet, Communicatie online en onderwijs 

in grafieken probeer ik mij op de hoogte te houden van 

interessante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en 

mijn vakgebied Marketing en Communicatie. Ik neem niet 

vaak deel aan de discussies, daar heb ik eenvoudigweg geen 

tijd voor. 

Ik deel actief artikelen uit bijvoorbeeld het NRC, Volkskrant en 

andere bronnen (Frankwatching en Scienceguide) op 

Facebook of blog met als onderwerp “toekomst van het 

(Hoger) onderwijs” in de ruimste zin van het woord. In de 

toekomst wil ik mijn website (gericht op mijn functie als docent 

en coach) en blog integreren, zodat dit ook een overzicht 

geeft waar ik mij mee bezig houd. 

Binnen de Hogeschool Rotterdam ben ik actief in het 

leernetwerk Praktijkgericht Onderzoek in het Hoger onderwijs 

en het netwerk Deeltijd. Dit laatste netwerk is sinds kort actief 

en het feit dat ik daar onderdeel vanuit maak, komt voort uit 

het feit dat ik mij nu intensief bezig houd met de 

ontwikkelingen binnen deeltijdonderwijs door het 

Leerarrangement Uitdagend ontwerpen. Tot slot ga ik 

deelnemen aan het netwerk Studiesucces voor 

langstudeerders, dat vanaf volgend schooljaar van start gaat. 

Ook met deze groep studenten houd ik mij intensief bezig. Zo 

wil ik in het nog te maken beleid wellicht Facebook gaan 

inzetten om contact met deze groep te houden. Ik hecht grote 

waarde aan constructief en effectief overleg buiten de eigen 

opleiding om zo te voorkomen dat iedereen zelf het wiel uit 

gaat vinden. 

Ook voor mijn eigen onderzoek voor mijn Masterthese zoek ik 

de personen en afdelingen die al informatie ter beschikking 

hebben. Hiermee bouw ik mijn netwerk binnen de Hogeschool 

verder uit en dat is belangrijk om bestaande kennis te 

gebruiken binnen de eigen opleiding. 

Tot slot ben ik voor mijn functie als Coördinator Acquisitie 

Comm2Work altijd op zoek naar nieuwe kansen voor 

opdrachten voor de studenten. Hier spreek ik al mijn 

http://www.facebook.com/groups/198586716882021/
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netwerken voor aan, zowel binnen Linkedin als Facebook, 

maar ik vergeet daarbij ook eigen collega’s niet, want die 

hebben ook hele geschikte netwerken om in te zetten. 

Mijn conclusie uit deze verantwoording is dat ik een balans 

heb weten te vinden tussen (inter)nationaal en binnen de 

Hogeschool en tussen digitaal en fysiek. Ik ga op zoek als ik 

iets nodig heb, sta open voor nieuwe ontwikkelingen, weeg 

altijd af wat doel, nut en noodzaak zijn in relatie tot 

geïnvesteerde tijd om zo tot nieuwe inzichten te komen.  

Het hebben van een internationaal digitaal netwerk krijgt naar 

mijn mening pas diepte als je er ook echt iets mee doet. Ik 

geloof ook nog in andere bronnen en mogelijkheden die vaak 

dichterbij te vinden zijn en heel goed van nut zijn voor de 

vraag die jij op dat moment hebt. 

 

 

 

 
 


