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Opzet paper voor kritische analyse van het proces van het invoeren 

van de onderwijsvernieuwing binnen de deeltijd.  
Inleiding 

Elementen: terugkoppelen naar onderwijsontwerp LA2 en analyse van het team in LA1. De stukken 

die hiervoor geschreven zijn ook meenemen in de kritische nalayse.  

De grondslag ligt in de top-down opgelegde verandering van de deeltijd. Daarbij is gelijk de kans 

waargenomen om dit te koppelen aan de aanvraag voor het Innovatiefonds, namelijk het 

onderzoeken van mogelijkheden voor een assessment in voltijd en deeltijd. Deeltijd is hierbij een 

pilot geworden en zal ook gevolgen hebben voor al dan niet invoeren in de voltijd (met 

aanbevelingen).  

Het proces bevindt zich in de implementatiefase van een pilot. De weg hiernaar toe kan kritisch 

worden geanalyseerd, omdat duidelijk is aan te geven wat ideaal is, wat de reële situatie is, hoe dat is 

opgelost en hoe docenten hier tegenaan hebben gekeken. Verder zijn er ook ontwikkelingen binnen 

de HR en vindt overleg plaats over verdere invoering in de hoofdfase (gelijkstelling deeltijd = voltijd). 

De koppeling aan het profiel van het eigen docententeam is een extra element, want bij deze 

onderwijsvernieuwing is het heel anders gelopen en hebben we geen invulling aan kenniscreatie 

kunnen geven. 

Beschrijving van de innovatie: 

In “deeltijd op zijn kop” is een analyse van de totstandkoming gegeven en in de handleiding van 

periode 1 en 2 een uitwerking daarvan.  In dit hoofdstuk kan dit kort worden samengevat.  

Ook aandacht voor het feit dat het eigenlijk twee innovaties zijn, die meerdere kansen en 

bedreigingen  bij elkaar hebben gebracht.  Tevens worden de sterke en zwakke punten van deze 

innovatie kort toegelicht.  

In de kritische analyse kan daarop worden ingezoomd door met behulp van de stadia van Fullan en 

daarbij interviews met de docenten die hier mee te maken hebben gehad in de eerste periode.  (half 

november mogelijk, vragenlijst maken en antwoorden verwerken).  In de conclusies de werkwijze uit 

LA1 meenemen.  

In het hoofdstuk over Advisering wordt een advies gegeven met betrekking tot de invoering van 

voltijd = deeltijd en het voorbereiden van op een assessment.  Dit advies is ook te gebruiken voor het 

rapport voor het innovatiefonds.  

In de zelfreflectie en de peerreview is het mogelijk om mijn leerproces en dat van collega’s mee te 

nemen en te verbinden aan theorie (ook buiten de onderwijssetting). 

Planning:  beschrijving hoofdstuk 1: 9-10; maken enquête: 1-11; invullen enquête: 16-11;  opstellen 

interviewplan: 20-10; afspraken interviews: week van 5-11;  eerste deel hoofdstuk 2: 28-10; tweede 

deel hoofdstuk 2:  18-11; hoofdstuk 3 en 4: 4-12 afmaken;  literatuur op orde, bijlagen verzameld + 

afronden: 11-12; opmaak week van 16-12.  
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Voorwoord 

In het vervolg van “Deeltijd op zijn kop” ben ik aan de slag gegaan met het begeleiden van het 

invoeren van deze onderwijsvernieuwing voor leerarrangement 3.  Een logisch gevolg, om te kijken 

wat er van de in theorie bedachte onderwijsinnovatie  in de praktijk terecht komt.  En hiermee ben ik 

in staat om direct kritisch te kijken naar het hele proces van A tot (nog niet) Z.  En hierover kan ik dan 

een advies te geven aan mijn opleidingsmanager.  

Natuurlijk is hier ook sprake van voortschrijdend inzicht, waaruit blijkt dat zaken niet altijd lopen 

zoals gepland. Een mooi bewijs van wat Teune (?)en Fullan (theory of action, 2007) binnen het 

onderwijs hebben aangegeven. Ik wil ook nadrukkelijk de stap maken naar innovaties en 

veranderingsprocessen buiten het onderwijs. Wat maakt onderwijs nou wel of niet anders dan een 

bedrijf of bijvoorbeeld gemeentelijke of zorg instellingen?  

Tijdens dit leerarrangement heb ik op mijn blog weer de nodige leuke, leerzame en interessante 

stukken gezet, bedoeld voor mijn volgers om te reageren. Dus soms serieus, maar ook met een 

knipoog of bewust prikkelend om discussie uit te lokken.  

Met de wetenschap dat deze paper zal bijdragen aan een verdere verbetering in de deeltijd en 

besluitvorming rondom al dan niet invoeren van een assessment in de voltijd ga ik hier weer 

enthousiast mee aan de slag! 

Veel leesplezier. 
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Samenvatting 
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Inleiding 

In deze paper zullen de vernieuwingen zoals beschreven in “Deeltijd op zijn kop” en de daarbij 

behorende handleiding voor periode 1 en 2 centraal staan (zie voor de samenvatting bijlage ..). De 

vernieuwingen zijn in september 2012 geïmplementeerd in jaar 1 periode 1 en 2, zullen verder 

moeten worden doorgevoerd in periode 3 en 4 van jaar 1 en de hoofdfase vanaf september 2013.  

De doelstelling van deze kritische analyse is: 

De kritische analyse draagt voor eind december 2012 bij aan de aanscherping van  én het streven 

naar begrip voor het verdere proces van de invoering van de vernieuwingen in het deeltijdonderwijs.  

De onderwijsvernieuwingen waar het concreet over gaat: 

1. Het invoeren van het principe voltijd = deeltijd (harmonisatieproces, een gevolg van een 

notitie afkomstig van het CvB (maart 2012, zie bijlage ….). Dit betekent dat de 

onderwijsprogramma’s van de deeltijdopelding gelijk moet zijn aan de voltijd opleiding. 

Zowel in punten als in uitvoering. Met als enig verschil dat de studenten op de 

deeltijdopleiding veel minder contacttijd hebben. Alle opleidingen hebben de verplichting 

hiermee een begin te hebben gemaakt vanaf september 2012.  

2. Het invoeren van een assessment om te toetsen of de deeltijdstudenten voldoende 

potentieel hebben om communicatieprofessional te worden. Dit komt voort uit een aanvraag 

voor het Innovatiefonds, waarin een onderzoek naar assessmentvormen is geschetst (zie 

bijlage …).  

De probleemstelling daarbij is als volgt: 

Welke adviezen kunnen worden gegeven op basis van de kritische analyse ter verbetering van de 

implementatie van de onderwijsvernieuwing in de deeltijd? 

Daarbij kunnen de volgende deelvragen worden gesteld: 

1. Waarom zijn de veranderingen in het deeltijdonderwijs ingevoerd? 

2. In welke fase van het proces zit de invoering van de onderwijsvernieuwing in de deeltijd? 

3. Hoe is het proces van het invoeren tot nu toe verlopen, daarbij Fullan (2007) als uitgangspunt 

nemend? 

4. Welke bijdrage levert de kritische analyse van het proces rondom de invoering van de 

vernieuwingen in het deeltijdonderwijs aan de verbetering van de kwaliteit van het 

deeltijdonderwijs van de opleiding Communicatie? 

5. Op welke manier zou kenniscreatie vanuit het team een bijdrage kunnen leveren aan de 

verbetering van de kwaliteit van het deeltijdonderwijs van de opleiding Communicatie? 

In hoofdstuk 1 zullen de aspecten van de onderwijsinnovatie nader worden beschreven.  

In hoofdstuk 2 zal aan de hand van de stadia die beschreven zijn door Fullan (2007), enquête met 

betrokken docenten (zie bijlage …), de uitkomsten van de periodemeter van periode 1 (zie bijlage …)  

en interviews met een aantal stakeholders, zoals de coördinator deeltijd, de opleidingsmanager, de 

projectleiders kerngroep deeltijd en  (zie uitwerking in  bijlage ….), het proces kritisch worden 

geanalyseerd.  
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Daarbij wordt het profiel van het docententeam (met betrekking tot veranderingsgezindheid en 

kenniscreatie), zoals beschreven in leerarrangement 1  hierin mee genomen, als ook literatuur over 

innovaties en veranderingsprocessen buiten het onderwijs. (nog verwijzingen toevoegen). Deze 

koppelingen geven de uiteindelijke adviezen extra diepte, omdat wordt stilgestaan bij het verschil 

tussen de ideale en de ervaren situatie (van den Akker jrtl). 

In hoofdstuk 3 worden de conclusies getrokken, om in hoofdstuk 4 aandacht te besteden aan 

advisering en aanbevelingen voor nieuwe stappen in het proces. 

Omdat ik zelf een belangrijk onderdeel van het proces ben geweest, is daar zeker een kritische 

zelfreflectie op mogelijk.  Dat zal in hoofdstuk 5 en de bijlagen worden besproken.  

  



 
7 

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de Innovatie 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de twee genoemde innovatieprocessen in eerste instantie  los van elkaar 

besproken worden. In de derde paragraaf zullen de verbanden worden gelegd om met name te 

kunnen aantonen hoe deze twee innovaties elkaar kunnen versterken. 

1.1 Harmonisatie deeltijd = voltijd 

Er is sprake van een top-down  opgelegde vernieuwing, waarbij het College van Bestuur van de HR in 

maart 2012 heeft besloten dat  de deeltijdopleidingen van de HR gelijk moesten worden geschakeld 

aan de voltijdopleidingen en dat de ingangsdatum september 2012 was (zie bijlage 1). Dit besluit is 

tot stand gekomen op basis van wetgeving en een rapport van de afdeling Audit, Monitoring en 

Control (oktober 2011). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de veranderingen in de financiering 

van de deeltijd in deze paper buiten beschouwing worden gelaten, omdat de inkt van het 

regeerakkoord net droog is en onduidelijk is hoe zal worden omgegaan met het staand beleid met 

betrekking tot speerpunten, een levenlang leren en de rol van de werkgevers.  De gevolgen voor het 

deeltijd zijn dan ook niet te overzien en zijn op dit moment niet van invloed op het beleid dat door de 

HR is ingezet op dit terrein. 

 In  een interview met Menno Siljee,tot voor kort  adviseur van het College van Bestuur en 

projectleider van de kerngroep deeltijd (zie kort verslag bijlage …),  is nader op deze materie 

ingegaan om de context van de onderwijsvernieuwing goed te kunnen bepalen.  Deze context blijkt 

dus veel groter en veel omvattender dan gedacht en de impact op alle deeltijdopleidingen (binnen en 

buiten de HR) is groot. Het is daarom geen kwestie van kiezen, want de wetgeving (WHW, zie bijlage 

…) is bepalend voor het verdere beleid in dit geval.  

 In datzelfde interview was ook Claire Ohlenschlager betrokken, die bij de opleiding Leraar Engels in 

de deeltijd al eerder met de harmonisatie in aanraking is gekomen.  Juist haar bijdrage geeft aan dat 

de notitie van het College van Bestuur van maart 2012 niet uit de lucht is komen vallen, al leek dat er 

voor de opleiding Communicatie wel op. Er is een heel traject aan vooraf gegaan, waar diverse 

instituten slechts op directieniveau bij betrokken waren. Dit gaf Menno Siljee in het interview aan.  In 

de kritische analyse zal hier verder op worden terug gekomen.  

De fase waarin de harmonisatie zich bevindt is de implementatiefase. Dat wil  zeggen dat vanaf 

september 2012  jaar 1 van de deeltijd opleiding Communicatie gelijk is gesteld aan de voltijdvariant. 

Volgend jaar volgt de gehele  hoofdfase, als dan duidelijk is wat de uitgangspunten en grenzen 

binnen het ROM zijn in relatie tot minoren, stage en andere praktijkgerelateerde onderdelen van de 

opleiding.  Daar wordt nu binnen de HR nog over gediscussieerd tussen verschillende instituten en 

opleidingen. De bestaande werkwijze is bij alle deeltijdopleidingen nogal verschillend als het gaat om 

toekenning van gerelateerde praktijkervaring, het invullen van minoren en stage-elementen.  

Anders zal de implementatie alleen in jaar 2 plaatsvinden. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat 

een eerder plan om voorzichtig te starten met blended learning, een manier van elearning, die ook 

genoemd is in de notitie van het College van Bestuur (maart 2012), nog niet is opgestart. Alle kennis 

hierover, mogelijkheden tot ontwikkeling en scholing, zijn nog beperkt tot een pilot bij een zeer 

beperkt aantal opleidingen. In de kritische analyse wordt hier op terug gekomen. 
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 1.2  Assessment als pilot in de deeltijd 

De opleiding Communicatiewas in maart 2012 al bezig met wijzigingen in het deeltijdcurriculum, 

waarbij het afnemen van een assessment onderzocht werd op zijn bruikbaarheid, vorm en 

effectiviteit.  Deze wijzigingen hadden onder andere te maken met geconstateerde onvoldoende 

transparantie van de waarde van de studiepunten bij de deeltijdopleiding, de behoefte om hier 

verbetering in te brengen  en meer grip te krijgen op de koppeling met en toetsing van de 

werkpraktijk van de studenten, zodat bij het eventueel verstrekken van vrijstellingen hier een 

duidelijk kader en onderbouwing  voor aanwezig zou zijn.  

In de notitie “ Deeltijd op zijn Kop” (M. Heikoop, 2012) staat op pagina 10/11 een beschrijving van de 

sterke en zwakke punten van de oude en nieuwe situatie. In het hoofdstuk Analyse wordt hier nog op 

terug gekomen. (zie ook bijlage …). 

Tijdens Uitdagend Ontwerpen, leerarrangement 2 van de Master Leren en Innoveren,  stond het 

ontwerpen van een samenhangend eerste leerjaar voor de deeltijd centraal, met daarin een 

prominente rol voor de invoering van een productportfolio met een assessment, waarin nadrukkelijk 

aandacht voor de competenties die nodig zijn om de beroepsproducten tot stand te alten komen. Dit 

ontwerp komt rechtreeks voort uit de harmonisatie en de behoefte  om verbetering te brengen  aan 

de deeltijdopleiding.  

In de handleiding voor de eerste en tweede periode voor jaar 1 (M. Heikoop 2012) wordt hieraan 

verder gestalte gegeven. Deze handleiding zal tijdens de enquête onder de deeltijddocenten na 

periode 1 mede centraal staan, naast de ervaringen van de studenten om zo in de kritische analyse 

hier een eerste terugblik op te kunnen geven. 

Deze handleiding is tot stand gekomen onder grote tijdsdruk, want de implementatie heeft 

afgelopen september plaatsgevonden. Het was onderdeel van de harmonisatie van de deeltijd, waar 

de opleiding Communicatie zelf voor gekozen heeft. Ook hier wordt in de kritische analyse op terug 

gekomen. En dit is nog maar het begin. Want voor periode 3 en 4 in jaar 1 moet een vervolg komen, 

het moet verder uitgerold worden naar de hoofdfase (parallel aan de harmonisatie) en er moet nog 

een koppeling gemaakt worden naar (on)mogelijkheden van het gebruik van een assessmentvorm in 

de voltijd.  Want het feit dat gekozen is voor een pilot in het kader van het Innovatiefonds zal moeten 

leiden tot een advies voor een vervolgtraject (of niet).  Kortom, de kritische analyse kan goed worden 

gebruikt. 

1.3 Synergie 

De bovenstaande vernieuwingen zijn los van elkaar ontstaan. De harmonisatie vanuit de wetgeving 

en notitie van het College van Bestuur, de nieuwe opzet van de deeltijd met gebruik van een 

assessment in eerste instantie vanuit de noodzaak van transparantie voor de accreditatie en het 

omzetten van woorden in daden.  

Het feit dat in het kader van de notitie van het College van Bestuur, de aanvraag bij het 

Innovatiefonds en het ontwerp voor de Master Leren en Innoveren deze implementatie gedegen en 

concreet kon worden vormgegeven, heeft geleid tot synergie, concentratie van aandacht voor het 

probleem en de noodzaak om tot oplossingen te komen.  (theorie nog toevoegen) 
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Omdat het ene proces niet zonder de andere vernieuwing tot stand was gekomen, worden beide 

innovaties in het proces meegenomen.  

1.4 De onderwijsvisie vanuit Hattie gezien 

Voor de onderwijsvernieuwingen zoals hierboven beschreven is een aantal aspecten uit Hatties 

“visible learning”en “visible learning for teachers”  van belang.   

Allereerst de functie van feedback (nadere definitie volgens Hattie geven), die door Hattie als zeer 

invloedrijk wordt benoemd (d = 0,75, p. 251). Door het instellen van een duidelijke schriftelijke 

feedback op beroepsproducten en een assessment met een portfolio wordt hieraan tegemoet 

gekomen. Het doel is dat studenten meer gaan leren van de schriftelijke en mondelinge feedback die 

hen op verschillende toetsmomenten wordt gegeven.  

De harmonisatie van de deeltijd brengt andere aspecten met zich mee, die moeilijker te beschrijven 

zijn. Zo zal de tijd per vak teruglopen, waardoor de docenttijd minder wordt en er angst op 

vermindering van de kwaliteit ervaren wordt. Het aantal werkvormen zal waarschijnlijk beperkter zijn 

door het feit dat er minder tijd te besteden valt. In zijn totaal doet het een groter beroep op de eigen 

motivatie van de student (0,48) en de studievaardigheden (0,63, waardoor er een grotere kans lijkt te 

zijn op uitval. Aan de andere kant neemt ook de persoonlijke aandacht toe in de 

studieloopbaangesprekken, waarbij juist eerder op dergelijke aspecten gefocust kan  worden en 

maatregelen genomen kunnen worden.  

1.5 Het totale krachtenveld 

Het totale krachtenveld in deze onderwijsvernieuwing loopt, zoals ook al beschreven in “Deeltijd op 

zijn kop” (M. Heikoop, 2012), van Supra  (wetgeving) tot nanoniveau (invulling van de les en ervaring 

van de student) . Alle niveaus hebben hun plaats in het hele proces en is er invloed op het 

eindresultaat. In de kritische analyse wordt hier nader op in gegaan.  

1.6 Kenniscreatie 

In leerarrangement 1 (Wanneer maakt de docent het verschil, M. Heikoop, 2012) wordt de opleiding 

Communicatie geanalyseerd op het gebied van lerende organisatie. Hierin zijn eveneens een aantal 

adviezen gegeven (zie samenvatting, bijlage …). Deze adviezen zullen worden betrokken in de 

kritische analyse, om te kunnen bepalen in hoeverre de adviezen in dit specifieke geval in de praktijk 

zijn gebracht.  “In Leren van Innoveren” van Miedema en Stam (2010) wordt de rol van het 

docententeam als cruciaal beschouwd bij het al dan niet slagen van innovaties in het onderwijs. De 

bottum-up beweging in plaats van de top-down.  Dat zal bij deze onderwijsvernieuwingen niet 

anders zijn en daarom van belang om mee te nemen in de kritische analyse. 

1.7 Deelconclusie 

• Het proces is top down ingezet vanuit wet- en regelgeving en de daaruit volgende 

beleidskaders binnen de HR. Verder is er gestalte gegeven aan een breder levende behoefte 

om invulling te geven aan een transparantere toekenning van studiepunten.  

• De fase waarin dit proces zich bevindt is de implementatie van de eerste fase. Daarbij wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande krachtenvelden, maar ligt het accent op 
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bottum up. De manier van het gebruik van de kracht van kenniscreatie wordt nog nader 

belicht. 

• Er is in het proces tot nu toe gestreefd naar synergie van meerdere processen.  (theorie 

toevoegen) 

• Vanuit de uitkomsten van de meta-analyse van Hattie (2007, 2012) is een aantal factoren 

zeker van belang in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (onder andere 

feedback). Met de bedreigingen die genoemd zijn kan op dit punt  rekening gehouden 

worden in het verdere ontwerp.  
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Hoofdstuk 2 Kritische analyse 

Inleiding 

Aan de hand van het model van Fullan (2007) en de eerdere analyse die in “Deeltijd op zijn kop” (M. 

Heikoop, 2012) is beschreven, wordt bepaald in hoeverre dit ingezette proces tot op heden verlopen 

is. Welke kansen en bedreigingen  hebben zich voorgedaan en wat de sterke en zwakke punten in het 

innovatieproces? Hierbij zal ook zeker nog gebruik worden gemaakt van andere (literatuur)bronnen, 

zowel inhoudelijk (op het gebied van assessments) als procesmatig (implementatie van innovatie). 

Tot slot zal  de onderwijsvernieuwing langs de multidimensionale gelegd worden om te kunnen 

bepalen aan welke voorwaarden wel/niet wordt voldaan. Aan het eind zal een deelconclusie worden 

opgesteld aan de hand van plusjes en minnetjes om zo een basis te leggen voor een eindconclusie in 

hoofdstuk 3. 

2.1 Beschikbaarheid en kwaliteit van  innovaties 

Zoals eerder beschreven in deze paper en ook in “Deeltijd op zijn kop” (M. Heikoop, 2012) worden de 

vernieuwingen in het onderwijs op de HR meestal ingegeven door beslissingen op het hoogste niveau 

binnen de school, namelijk in het College van Bestuur.  Soms ingegeven door wet- en regelgeving 

(zoals bij de harmonisatie), soms door ontwikkelingen in (inter)nationaal verband (Dublin 

Descriptoren, Bologna verklaring, internationalisering) of heel pragmatisch (blended learning  (het 

digitaal aanleveren van lessen, zodat een student dit op een eigen moment kan bekijken) is hier een 

goed voorbeeld van).  

Tot op heden heeft het College van Bestuur altijd geopereerd uit een vaste visie, die terug te vinden 

is in het Rotterdams Onderwijs Model.  De notitie over deeltijd sluit hier ook naadloos op aan (zie 

bijlage …).  Dat daarna sommige onderdelen door de werkvloer nog in zijn geheel  moeten worden 

uitgewerkt, geeft aan de ene kant veel ruimte, maar wordt vaak niet zo ervaren door docenten. Er 

kan dus geconstateerd worden dat er gehandeld wordt vanuit een visie, maar dat dit lang niet altijd 

bij iedereen bij bekend is. De achterliggende theorie van het ROM is terug te vinden in het boekje 

“waaROM, daaROM (2010). 

Omdat de onderwijsvernieuwing vanuit wetgeving is ingegeven (WHW, zie bijlage ….), bestaat het 

gevaar dat het een losse flodder wordt die moeilijk ingepast kan worden. Echter, doordat het College 

van Bestuur vervolgens vasthoudt aan het ROM past de onderwijsvernieuwing uitstekend bij de 

organisatie.  Werken vanuit een vaste visie heeft voordelen. 

Gevaar echter  bij deze manier van innoveren is dat het starre ROM model een aantal problemen zal 

opleveren, die wellicht weerstand zullen opleveren en dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van het 

onderwijs. Tweede punt van aandacht is het feit dat de feitelijke invulling binnen de kaders 

overgelaten wordt aan de instituutsdirecteuren en/of opleidingsmanagers, zonder dat dit duidelijk is 

voor docenten. Hierdoor wordt de innovatie niet gedragen door de werkvloer. En uit onderzoek is 

gebleken dat dit de slaagkans voor een innovatie sterk doet afnemen. (Miedema&Stam (2010), 

Teune ?, Weggeman 2010)). 

In het geval van de harmonisatie is het een opgelegde oplossing voor een probleem dat door 

wetgeving is ontstaan. Door aan te kunnen tonen dat deeltijd=voltijd kunnen vrijstellingen worden 

onderbouwd, praktijklessen worden getoetst en studiepunten worden verantwoord. In de praktijk 
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moet dit echter nog helemaal worden ingevuld. De ondersteuning voor dit traject is wel geregeld, 

maar pas in een heel laat stadium.  En het komt maar moeizaam op gang.  

In het geval van het assessment binnen de opleiding Communicatie is het een oplossing van een 

geconstateerd probleem. Er is meer duidelijkheid door de harmonisatie en de punten zijn terug te 

voeren op vaste uitgangspunten, betere toetsing op de praktijk en mogelijkheid tot betere feedback 

op de beroepsuitoefening. Omdat deze innovatie door de opleiding zelf wordt ontwikkeld en ook 

gewenst is, binnen de gestelde kaders, past het goed bij de doelen die gesteld zijn. Er is evaluatie op 

allerlei momenten en mensen mogelijk  en er kan steeds bijgestuurd worden.  Het draagvlak is 

breder, docenten hebben het gevoel meer invloed uit te kunnen oefenen op de innovatie.  De 

slaagkans voor deze innovatie is daardoor groter (Miedema&Stam (2010), Teune (?), Weggeman 

(2010)).  

Omdat de invoering van het assessment tegelijk wordt ingevoerd met de harmonisatie, kan de eerste 

innovatie de tweede positief versterken. Echter als de ervaring tijdens de eerste lesperiode sterk 

negatief is, zal dit wel eens anders kunnen zijn. Dit zal uit de enquête met de docenten en uit de 

periodemeter blijken. <nog aanpassen als informatie er is.> 

2.2 toegang tot de innovatie 

Vanaf het moment dat de notitie van het College van Bestuur uit is gekomen (maart 2012) heeft 

iedereen toegang tot de informatie over deze onderwijsvernieuwing. Omdat het al per september 

2012 in moest gaan, is dit tijdsbestek aan de korte kant.  Verder blijkt dat ook de 

projectondersteuning pas per januari 2012 op gang is gekomen (interview Menno Siljee dd 16 

oktober 2012) en is pas op 29 mei de eerste gezamenlijke bijeenkomst.  Daar blijkt een enorme 

weerstand, met name tegen de manier waarop (letterlijk top/down in een heel hoog tempo) en het 

feit dat het gevoel heerst dat met name over de invulling van stage, minoren en keuzevakken niet 

voldoende is nagedacht, waardoor er angst is dat de kwaliteit van het deeltijdonderwijs achteruit zal 

gaan.  En angst vergroot de weerstand (Block, 2006; Nathans, ?, Teune ?)). 

Wat betreft de invoering van het assessment bij de opleiding Communicatie, die stond ten tijde van 

de eerste bijeenkomst al in zijn geheel op papier en kon als gespreksstof dienen tijdens de 

groepsgesprekken. Dat gaf zeker een positieve draai aan het gesprek en dus de uitkomsten.  De 

toegang tot die innovatie werd hiermee vergroot. Daarna is de informatie snel met betreffende 

docenten gedeeld, zodat iedereen zich kon gaan voorbereiden in zijn eigen vakgebied.  Het feit dat 

dit onderdeel ondersteunend was aan de harmonisatie, die al in de lestijdentabel en Hogeschoolgids 

was doorgevoerd, heeft veel weerstand weggenomen binnen de opleiding Communicatie.  

Dat de informatie over harmonisatie en invoering van het assessment laat bij de betrokken docenten 

terecht kwam, is natuurlijk geen goede zaak. Dit veroorzaakt extra (onnodige) stress en belemmert 

het innovatieve proces en het meedenken om gezamenlijk tot goede oplossingen te komen.  Omdat 

het een pas gestart proces is, kunnen nu wel in een eerder stadium meer mensen bij het proces 

betrokken worden. 

2.3 Draagvlak bij management en docenten 

Het draagvlak binnen het team van de opleiding Communicatie is in dit geval de belangrijkste sleutel 

om de slaagkans van deze innovatie te vergroten. Omdat het een deels opgelegde maatregel is, is er 
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risico dat het mislukt. Het team van de opleiding kenmerkt zich echter, ook bij andere vernieuwingen 

en veranderingen, door de” lullen, niet poetsen” mentaliteit. In gezamenlijkheid en overleg worden 

in eerste instantie veelal pragmatische oplossingen voor de korte termijn gezocht, die dat na een 

eerste termijn worden aangepast op basis van de opgedane ervaringen. Dit heeft te maken met de 

goede teamgeest die er heerst en het vertrouwen van het management in de docenten. Het feit dat 

het in dit geval een vernieuwing voor de deeltijd betreft, maakt het wel eenvoudiger. De groep 

studenten is kleiner (niet meer dan 1 klas per jaar) en hierdoor ook de betrokken docenten. Als team 

ben je dan veel wendbaarder dan bij een instroom van ruim 300 voltijders. Dat er iets moest 

veranderen op een aantal punten, daar was iedereen het al enige tijd over eens. Door docenten was 

in evaluaties al vaker aangegeven dat men de puntenverdeling en het al dan niet belonen van 

praktijkervaring niet erg transparant vond.   

2.4 Externe partners 

In het geval van deze onderwijsvernieuwing is alleen door wet- en regelgeving externe invloed 

uitgeoefend. Op het niveau van het College van Bestuur zou dit misschien soms wel meer realiteitszin 

geven, bijvoorbeeld in het creëren van  draagvlak, het zorgvuldig implementeren van de 

onderwijsvernieuwing of de noodzaak van  het ondersteunen van grote veranderingen. Aan de 

andere kant wil het niet zeggen dat een langer traject ook altijd een betere kwaliteit onderwijs 

oplevert. Toevoegen theorie (Fullan, Teune, Miedema) 

Op het niveau van de opleiding wordt gebruik gemaakt van de literatuur over assessments, trends in 

het onderwijs en e-learning. Dat zijn de bronnen die van invloed zijn op het ontwerp en uitrol van de 

onderwijsvernieuwing. Hiermee wordt ook een visie opgebouwd en een kader gecreëerd van waaruit 

het team kan handelen.  

2.5 Populatie van de deeltijdopleiding 

Bij de opleiding Communicatie is de laatste drie jaar een verandering opgetreden in de studenten die 

in deeltijd willen studeren. Dat is mede reden geweest om naar oplossingen te zoeken om te kunnen 

waarborgen dat de studenten op de goede plek zitten en voldoende communicatiepotentieel hebben 

dan wel werkervaring die ze kunnen gebruiken in hun opleiding. Om zo de kwaliteit van de opleiding 

te kunnen borgen.  En daar is in gezamenlijk overleg met de coördinator Deeltijd, de 

opleidingsmanager en betrokken docenten het assessment als pilot uitgekomen.  

2.6 Centraal beleid 

Alle beschreven innovaties zijn het gevolg van centraal beleid. De invoering van het assessment vloeit 

voort uit de kaders van de harmonisatie, geven daar pragmatisch invulling aan. Daarnaast speelde de 

accreditatie in september 2013 een rol bij deze wijzigingen en konden twee vliegen in één klap 

worden geslagen. 

2.7 reële inzet van de innovatie 

Omdat de invoering van de harmonisatie aangedreven wordt door externe factoren, worden de 

bureaucratische systemen hier op aangepast. Alle Hogeschoolgidsen konden nog worden aangepast, 

al was het daar al eigenlijk te laat voor. Daardoor verliepen invulling van PTD’s, Osiris en Natschool 

daarna ook zonder problemen. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om deze vernieuwing zonder 
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noemenswaardige  bureaucratische problemen in te voeren. Hier uit kan worden afgeleid, dat druk 

van bovenaf alles vloeibaar maakt. Want het is niet de eerste keer dat een vernieuwing op deze 

manier wordt ingevoerd.  

 

2.8 Uitvraag van stakeholders 

 

Wanneer bovenstaand figuur wordt vertaald naar de situatie van de onderwijsvernieuwingen die zijn 

doorgevoerd bij de deeltijdopleiding van Communicatie, dan wordt het volgende duidelijk: 

1. Het nut van de harmonisatie wordt niet helemaal uitgelegd in de toegankelijke documenten. 

Het is een voldongen feit. Het nut van de invoering van het assessment wordt uitgelegd in 

“Deeltijd op zijn kop” (M. Heikoop, 2012). Dit document is voor iedereen toegankelijk, 

evenals de handleiding. 

2. Helderheid (oftewel wat betekent de vernieuwing): dat wordt in alle documenten duidelijk 

uitgelegd. De docenten en opleidingsmanagers die er mee te maken hebben, kunnen dit ter 

voorbereiding lezen. 

3. Complexiteit: de invoering van de harmonisatie is complex. Zowel voor het College van 

Bestuur als voor de opleidingen zelf. De implicaties zijn moeilijk van te voren in te schatten. 

Het CvB heeft te maken met vele varianten aan deeltijdopleidingen die al jaren draaien. De 

opleidingen moeten soms op een hele andere manier hun programma invullen. Voor de 

opleiding Communicatie betekende dit dat er nu fysiek op twee ipv één  avond les wordt 

gegeven. Verder staat blended learning nog in de kinderschoenen. Dit laatste wordt wel door 

het CvB aanbevolen, de ondersteuning hiervoor is net gestart.  

 



 

Nog toevoegen: analyse 

4. Over de kwaliteit en de praktijk van de onderwijsvernieuwing is nog niet veel te zeggen in het 

geval van de opleiding Communicatie. 

eerste periode is verlopen.

De volgende stakeholders zijn van belang: (

• College van Bestuur 

• Afdelingen Onderwijs en Kwaliteit, Audit, Monitoring en Controle, Studentvoorlichting

• De Instituten met een deeltijdopleiding en hun directie en opleidingsmanagers

• De docenten 

• De studenten 

• Het ministerie van OCW 

Nog verder uitwerken met andere innovatieprocessen buiten het onderwijs, 

veranderingsmanagement, kenniscreatie

2.9 Deelconclusies 

Zoals aangegeven hieronder de balans van de kritische analyse:

Element 

Beschikbaarheid en kwaliteit van innovaties

Toegang tot de innovatie 

Draagvlak bij management en docenten

Externe partners 

Populatie van de school 

Centraal beleid 

Inzet van de innovatie 

Uitvraag van stakeholders 

Tempo 

Nut 

Helderheid 

Complexiteit 

Kwaliteit en praktijk 

Kenniscreatie 

 

  

 

Nog toevoegen: analyse van de drie dimensies 

Over de kwaliteit en de praktijk van de onderwijsvernieuwing is nog niet veel te zeggen in het 

geval van de opleiding Communicatie. Uit de enquete en periodemeter moet blijken hoe de 

eerste periode is verlopen. 

s zijn van belang: (in beïnvloedingsschema zetten). 

Afdelingen Onderwijs en Kwaliteit, Audit, Monitoring en Controle, Studentvoorlichting

De Instituten met een deeltijdopleiding en hun directie en opleidingsmanagers

 

Nog verder uitwerken met andere innovatieprocessen buiten het onderwijs, 

veranderingsmanagement, kenniscreatie 

Zoals aangegeven hieronder de balans van de kritische analyse: nog nader beschouwen

Harmonisatie

Beschikbaarheid en kwaliteit van innovaties +/- 

+/- 

Draagvlak bij management en docenten + 

+ 

nvt 

+ 

+ 

+/- 

- 

+/- 

- 

 

? 

- 
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Over de kwaliteit en de praktijk van de onderwijsvernieuwing is nog niet veel te zeggen in het 

Uit de enquete en periodemeter moet blijken hoe de 

Afdelingen Onderwijs en Kwaliteit, Audit, Monitoring en Controle, Studentvoorlichting 

De Instituten met een deeltijdopleiding en hun directie en opleidingsmanagers 

nog nader beschouwen 

Harmonisatie assessment 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+/- 

- 

+ 

+ 

 

? 

- 
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Hoofdstuk 3 Conclusies 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de hoofdvraag en de deelvragen kort beantwoord.  

In de deelconclusies van hoofdstuk 1 worden de deelvraag 1 en 2 beantwoord. 

• De onderwijsvernieuwing is top down ingezet vanuit wet- en regelgeving en de daaruit 

volgende beleidskaders binnen de HR. 

•  Verder is er door middel van het invoeren van een assessment gestalte gegeven aan een 

breder levende behoefte om invulling te geven aan een transparantere toekenning van 

studiepunten en het toetsen van de praktijk. 

• De fase waarin deze processen zich bevinden is de implementatie van de eerste fase. Daarbij 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande krachtenvelden, maar ligt het 

accent nu op bottum up. 

In de deelconclusies van hoofdstuk 2 worden deelvraag 3, 4 en 5 beantwoord. Voor de bijdrage aan 

de beantwoording van de hoofdvraag zijn in dit geval de +/- en – aspecten van belang om nader te 

beschouwen. Dan wordt duidelijk dat de kritische punten vooral zitten op de informatievoorziening 

over de innovaties, als het een grote HR brede innovatie betreft. Daarbij is het tempo van de 

invoering ongekend hoog. Nadat het besluit in maart is genomen, is het de bedoeling al in september 

2012 een start met de toch redelijk ingrijpende vernieuwing te maken. Dit bezorgt onnodige stress 

op de werkvloer.  

Het nut wordt wel gezien, al is het een opgelegde vernieuwing. Door er een eigen noodzaak aan toe 

te voegen, wordt het draagvlak vergroot. Dit blijkt ook uit het schema en de toelichting. Het verhaal 

is ook helder. Wat de complexiteit betreft, die is hoog.  Dat heeft consequenties voor het invoeren 

van de onderwijsvernieuwingen. Blended learning is gewenst door het CvB, maarkan nog niet 

worden gefaciliteerd. Het gaat hier om een totaal andere manier van lesgeven, die ook specifieke 

vaardigheden van docenten vraagt (BRON). De HR heeft de kennis nog niet voor iedereen op orde. Er 

wordt geld voor vrijgemaakt dit verder te onderzoeken. Per saldo wordt er dus iets gevraagd waar 

nog niet aan tegemoet kan worden gekomen. Hoe de kwaliteit en de praktijk gaan uitpakken moet 

nog worden bezien. Er zal snel geëvalueerd worden, zodat bijsturen mogelijk is. 

Nog aanvullen 
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Hoofdstuk 4 Aanbevelingen 
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Hoofdstuk 5 Zelfreflectie 
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Bijlage 1 Samenvatting LA1 

Wanneer maakt de docent het verschil?!  

Dat is de vraag die gesteld wordt in deze eindopdracht voor LA1. Daarbij wordt uitgegaan van de 
vooronderstelling dat de motivatietheorie voor studenten van Boekaerts (2006) ook op docenten 
toegepast kan worden. In een aangepast model wordt dit in Hoofdstuk 1 weergegeven en toegelicht. 

Door de combinatie met de Kleurentheorie van de Caluwé en Vermaak (2006) wordt in hoofdstuk 2 de 
ideale situatie beschreven voor een organisatie waarin innovatie, kennis(co)creatie en “zin in leren” bij 
de docent centraal staan en het effect daarvan op de student positief is. De lerende (groene) 
organisatie is daarbij het ideale uitgangspunt. 

In hoofdstuk 3 blijkt uit de analyse van de organisatie (op organisatie-, instituuts- en opleidingsniveau) 
dat deze onderdelen goed op elkaar aansluiten en dat de opleiding Communicatie streeft naar een 
lerende organisatie. Er zijn wel punten uit de controlerende (blauwe) organisatie waar de opleiding 
niet onderuit kan en die een bedreiging vormen voor innovatie en “zin in leren”. 

In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken uit de enquête die gehouden is onder het team docenten 
en de opleidingsmanager met als doel te onderzoeken in hoeverre de opleiding Communicatie al dan 
niet voldoet aan de beschrijving van een lerende organisatie. Uit de antwoorden kan een indicatie 
worden gehaald dat de opleiding Communicatie in grote mate voldoet aan het profiel van een lerende 
organisatie. Verder wordt duidelijk dat de wil er zeker is, maar tijdgebrek en verstarring van het 
onderwijs als belangrijkste bedreiging worden gezien. In dit hoofdstuk worden daarom vanuit de 
literatuur tevens 10 voorwaarden genoemd om innovatie en kennis(co)creatie bij de opleiding 
Communicatie vorm te kunnen geven.  

In hoofdstuk 5 worden de conclusies getrokken met betrekking tot de positie van de opleiding 
Communicatie in het model. De belangrijkste conclusie is dat de opleiding Communicatie een 
motiverende omgeving om te leren is, zowel van elkaar als voor persoonlijke groei. Hierdoor kunnen 
veel aspecten uit de analyse worden samengebracht en gebruikt worden voor verdere 
onderwijsverbetering en dit heeft positieve invloed op “zin in leren” van de student. Dat betekent dat 
de lerende organisatie voor docenten als ideale situatie heel dichtbij is. Met behulp van de wil van de 
docenten en het creëren van een motiverende omgeving door opleidingsmanager behoort het zeker 
tot de mogelijkheden om deze organisatie gezamenlijk verder vorm te geven. Hier zijn dan ook de 
adviezen op gebaseerd. 

In hoofdstuk 6 worden een viertal adviezen gegeven, waarin de 10 voorwaarden zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.3 en de conclusies tot uiting worden gebracht. Daarbij staan de T-profielen van 
Weggeman (2010), de wil van de docenten en een stappenplan om tot realisatie van lerende 
organisatie te komen centraal. Hierbij speelt ook zeker een nog betere samenwerking met en 
versterkte rol van de wereld buiten het onderwijs een rol. 

Met de analyse, conclusies daaruit en de adviezen is duidelijk geworden dat de docent onder 

bepaalde voorwaarden het verschil kan maken en dat daar bij de opleiding Communicatie zeker 

sprake van is. 
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Bijlage 2 Samenvatting LA2 

 

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 

aan wordt gegeven. In de bijlagen zijn een aantal documenten opgenomen, die hier een basis voor 

vormen.  

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.   
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Kort verslag van het gesprek met Menno Siljee en Claire Ohlenschlager 

op 16 oktober 2012 
 

Onderwerp: invoering deeltijdharmonisatie september 2012 

Verslag: Monica Heikoop (beperkt zich tot kernpunten) 

1. Topdown verhaal, vanuit het ministerie eisen aan deeltijd, overlegd met werkveld (in casu de 

instituutsdirecteuren) 

2. Andere aanleiding: notitie over vrijstellingsbeleid instituten of het ontbreken daarvan. Vooral 

in deeltijd blijkt ondoorzichtig op basis waarvan vrijstellingen worden verleend aan 

studenten. � aanpassing op dit punt noodzakelijk. 

3. Ook deeltijdstudent moet 240 punten behalen in 4 jaar en een P in twee jaar, anders BSA.  

4. Vrijstellingen worden alleen nog verleend op basis van bewijs en via examencommissie. 

5. Contacttijd voltijd en deeltijd verschilt nogal, toch harmonisatie vereist. 

6. Daarom experiment Blended learning, waarvoor geld is uitgetrokken. Het is een afgeleide 

van het feit dat de contacttijd van deeltijd veel minder is dan voltijd.  

7. Zou in september 2017 volledig operationeel moeten zijn. Verwachting Menno: sept. 2015 

operationeel. Op dit moment een pilot en werkgroep die zich hierover buigt. Kwam voor ons 

te vroeg. 

8. Overheid staat slechts garant voor beperkt aantal deeltijdopleidingen (speerpunten) en laat 

de rest aan de markt over. 

9. Claire en Monica krijgen basisdocumenten van Menno. 

10. Bij de lerarenopleiding Engels is men al langer bezig dan de notitie aanbeveelt.  

11. Tevredenheidonderzoeken deeltijd zijn mede aanleiding voor veranderingen. 

12. Bij Engels is de tevredenheid nu zeer achteruit gegaan (na invoering harmonisatie). 

13. De grote vraag is of de docenten hierin mee zullen gaan. Dat moet wel want daar is het 

afhankelijk van of dit allemaal gaat lukken. Claire en Monica denken dat de werkvloer 

(docenten en niet de directeuren) hier al veel eerder bij betrokken had moeten worden om 

deze verandering kans van slagen te geven. Het feit dat dit wettelijk moet, doet daar niets 

aan af. 

14. We zijn het wel eens over het feit dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Dat 

betekent dat de invoering van blended learning/flipped classroom al een feit had moeten zijn 

voordat de harmonisatie ingevoerd werd. Dat dit wel geadviseerd is en niet overgenomen, is 

jammer maar helaas.  

15. De Instituutsdirecteuren maken hier eigen keuzes in hoe de harmonisatie deeltijd/voltijd 

moet worden ingevuld.  

16. De situatie van Claire en Monica is behoorlijk verschillend. Waar Claire al kan terugkijken op 

een wat langere ervaring en bijvoorbeeld studenttevredenheid, is bij Monica de 

implementatie nog kort geleden en ook anders, omdat meerdere ontwikkelingen tegelijk zijn 

opgepakt. Daarom blijft het nog wel interessant om elkaar te blijven voeden met informatie. 
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COMPETENTIES MLI in LEERARRANGEMENT 3: INITIEREN EN BEGELEIDEN VAN 

VERNIEUWINGEN 

 

1. Interpersoonlijke competentie 

De Master Leren & Innoveren heeft oog voor zijn eigen rol (en die van anderen) in de 

onderwijs-instelling en in veranderingsprocessen en kan zo nodig zijn handelingen variëren. 

 

Indicatoren: 

1. communiceert op heldere wijze over onderwijs(-ontwikkeling), herkent daarbij 
communicatiepatronen en zet gesprekstechnieken bewust in. 

2. gaat bij zijn taakvervulling op verantwoorde en doelmatige wijze relaties aan en 
onderhoudt deze (met individuen, groepen en/of grotere sociale verbanden). 

3. neemt initiatief en houdt in het handelen rekening met de belangen en verwachtingen 
en eisen van diverse stakeholders met betrekking tot het onderwijs en weegt deze 
belangen kritisch af.  

4. brengt goed beargumenteerde en gemotiveerde visies, motieven, opvattingen en 
keuzes duidelijk en ondubbelzinnig over aan diverse betrokkenen.  

5. stelt zich flexibel op, schakelt gemakkelijk tussen de verschillende rollen die hij 
binnen de onderwijsinstelling vervult. 

6. pakt signalen m.b.t. veranderingsprocessen op (bijv. van collegae) en past zo nodig 
zijn handelingswijze op basis van deze signalen aan.   

7. neemt actief deel aan discussies (ook buiten de eigen organisatie) met betrekking tot 
leren en innoveren, educatieve, pedagogische en andere vraagstukken op het gebied 
van de beroepsuitoefening.  

2.  Pedagogische competentie 
De Master Leren & Innoveren is in staat op basis van zijn pedagogische kennis het 
leerproces van leerlingen te optimaliseren en de effectiviteit van veranderingen met 
betrekking tot het pedagogische klimaat binnen de onderwijsinstelling en de leerprestaties 
van leerlingen te beoordelen en te verbeteren. 
 

1. past actuele kennis op het gebied van leren en innoveren toe; heeft kennis van en 
inzicht relevante concepten, ideeën en onderwerpen. 

2. toont analytisch vermogen, combineert op beargumenteerde wijze inzichten uit 
verschillende theorieën, onderzoeken en de praktijk en vertaalt deze naar concrete 
mogelijkheden voor onderwijsontwikkeling binnen de eigen onderwijsinstelling. 

 
3.  Didactische competentie: 
De Master Leren & Innoveren is in staat systematisch de effectiviteit en de kwaliteit van het 
bestaande onderwijs te beoordelen. Hij initieert nieuwe werkvormen, materiaalontwikkeling, 
begeleidingsmodellen en toetsvormen, behorend bij onderwijsontwikkelingen. Hij kan daarbij 
ook collega’s begeleiden en scholen. 
 

1. stelt zich constructief kritisch op t.o.v. de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande 
onderwijs en t.o.v. onderwijsontwikkelingen (zowel nationaal als internationaal), 
overziet de didactische consequenties van ontwikkelingen en kan voor- en nadelen 
van verschillende benaderingen/werkwijzen benoemen en onderbouwen. 

 
4.    Organisatorische competentie  
De Master Leren & Innoveren weet onderwijsontwikkelingen doelgericht en met gevoel voor 
verhoudingen te begeleiden. 
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1. vervult een regiefunctie bij het ontwikkelen en invoeren van nieuw onderwijs en houdt 
overzicht over daarmee samenhangende complexe besluitvormingsprocessen; treedt 
besluitvaardig op en neemt weloverwogen en beargumenteerde besluiten. 

2. heeft zicht op het implementatieproces van innovaties, (h)erkent de verschillende 
fasen in het proces,  (h)erkent de ontwikkelingssnelheid van betrokkenen, (mogelijke)  
weerstanden tegen veranderingsprocessen en overziet de consequenties van 
innovaties binnen de onderwijsinstelling (op diverse terreinen, zoals 
personeelsbeleid, kwaliteitszorg, inzet van middelen). 

6.   Omgevingscompetentie  
De Master Leren & Innoveren herkent en erkent de belangen van externe betrokkenen bij het 

onderwijs en (veranderingsprocessen binnen) de onderwijsinstelling en kan hier evenwichtig 

mee omgaan. 

 

1. volgt relevante actuele (nationale en internationale) onderwijsontwikkelingen en kan 
deze plaatsen in een bredere maatschappelijke en politieke context, vertaalt 
ontwikkelingen naar consequenties voor de eigen onderwijsinstelling. 

 

 


