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Voorwoord 

Van belang bij het invoeren van een onderwijsvernieuwing is 

het volgen en kritisch analyseren ervan, zodat met 

tussentijdse bevindingen het proces kan worden bijgestuurd. 

Dat is precies wat ik met deze paper beoog. In LA2 heb ik in 

het kader van Uitdagend ontwerpen in “Deeltijd op zijn kop” de 

implementatie van een (summatief) individueel assessment in 

de deeltijdopleiding beschreven.  

Ik wil in deze paper ook de uitkomsten betrekken, die ik in de 

analyse van LA1 heb gevonden in “Wanneer maakt de docent 

het verschil?“. In die analyse is met behulp van de 

kleurentheorie van de Caluwé en Vermaak (2006) en het 

tweesporen-zelfregulatiemodel van Boekaerts & Niemivirta 

(2000, p.47) gezocht naar de kracht van 

kenniscreatie/kennisdeling binnen het docententeam van de 

opleiding Communicatie. Ik wil bekijken in hoeverre de 

adviezen van januari 2012 zijn toegepast bij de invoering van 

het assessment of niet, welke relatie met Fullan en Hattie te 

leggen valt om aan het eind van deze paper conclusie te 

kunnen trekken.  

Het feit dat de invoering van het assessment in de deeltijd een 

pilot was voor het al dan niet invoeren in de voltijdopleiding, 

maakt de kritische analyse op dit moment zeer waardevol en 

daarom voor mij een uitdaging het in deze paper ondanks de 

complexiteit helder te beschrijven. 

Ik heb er voor gekozen om in de bijlagen de samenvattingen 

van “Deeltijd op zijn kop” en “Wanneer maakt de docent het 

verschil?” toe te voegen en verder in de tekst regelmatig naar 

mijn eigen te stukken te verwijzen of er uit te citeren. De 

harmonisatie van de deeltijd wordt alleen meegenomen als 

een voldongen feit en context, maar wordt niet meegenomen 

in de kritische analyse. Door te focussen op de invoering van 

het assessment in de deeltijd kunnen adviezen ook binnen 

deze context worden uitgevoerd. 

Wie mijn blog (monicaheikoop.wordpress.com) de afgelopen 

periode heeft gelezen, heeft het proces van de 

totstandkoming van deze paper kunnen volgen. Ik vond het 

leuk en uitdagend om mijn blog aanvullend te laten zijn op 

mijn paper, ik hoop dat ik de geïnteresseerde lezer heb 

kunnen inspireren! 

Veel leesplezier.  
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Samenvatting 

In deze kritische analyse wordt antwoord gegeven op de 

volgende probleemstelling.  

Welke adviezen kunnen worden gegeven op basis van de 

kritische analyse ter verbetering van de verdere implementatie 

van de onderwijsvernieuwing in de deeltijd? 

In hoofdstuk 1 wordt de innovatie beschreven. Daarbij wordt 

eerst de invoering van de harmonisatie in de deeltijd, die als 

voldongen feit wordt beschouwd, beschreven.  

Daarna wordt de implementatie van het assessment in de 

deeltijd, dat in september 2012 in ingevoerd, beschreven. 

Daarmee worden deelvraag 1 en 2 beantwoord. Daarnaast is 

aandacht besteed aan de invloed van de visie van Hattie en 

het totale krachtenveld dat bij deze innovatie van belang is. 

Tot slot is in dit hoofdstuk gekeken naar de synergie tussen 

de harmonisatie en de invoering van het assessment en welke 

rol de kenniscreatie kan spelen bij het ontwerp van nieuw 

onderwijs.  

In hoofdstuk 2 wordt de implementatie van het assessment in 

de deeltijd met behulp van een tweetal modellen van Fullan 

(2007) kritisch geanalyseerd. In de deelconclusies is de 

balans opgemaakt en op deelvraag 3, 4 en 5 antwoord 

gegeven.  Daarbij viel op dat het draagvlak van management 

en docenten zeer positief wordt beoordeeld en het tempo van 

de invoering en de kenniscreatie met docenten als zeer 

negatief.  

In hoofdstuk 3 worden conclusies getrokken. Daarbij kan als 

belangrijkste worden vastgesteld dat de kwaliteit van het 

onderwijs gewaarborgd is gebleven en transparanter is 

geworden. Verder is er een snellere schifting in niveau, 

motivatie en inzet geconstateerd, die zowel door studenten als 

docenten is opgemerkt en als positief is ervaren. Daarmee 

wordt aan de hoofddoelstelling van de invoering van het 

assessment al in een zeer vroeg stadium voldaan.  

En dan neemt ook de kwaliteit van het onderwijs aan deze 

groep toe, omdat studenten eerder tot inzicht komen wat zij er 

voor moeten doen en of zij dat ook echt willen. (zie bijlage 2). 

In hoofdstuk 4 zijn een aantal adviezen gegeven, die daarmee 

antwoord geven op de hoofdvraag. Het eerste advies is meer 

tijd creëren voor onderwijsontwikkeling. Dat is echter te simpel 

gesteld en kan worden ondervangen door bij ieder project een 

plan van aanpak te maken, waardoor voor iedereen de kaders 

duidelijk zijn en weten wat de impact van de 

onderwijsontwikkeling is.  

Verder wordt geadviseerd om de volgende fase bij de deeltijd 

in te voeren en de conceptplannen hiervoor definitief te 

maken. In de deeltijd zal het assessment ook in het nieuwe 

curriculum gehandhaafd kunnen blijven, omdat het een 

toegevoegde waarde heeft. De stap naar invoering in de 

voltijd kan in aangepaste vorm plaatsvinden. 

En tot slot wordt geadviseerd om structureel meer tijd te 

reserveren voor kenniscreatie en -deling bij het ontwikkelen 

van onderwijs om op die manier de kwaliteit van het onderwijs 

te waarborgen en te verhogen. In de nabije toekomst zijn er 

veel veranderingen te verwachten. 

De zelfreflectie zoals in hoofdstuk 5 is beschreven wordt in 

deze samenvatting buiten beschouwing gelaten.  
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Inleiding 

De doelstelling van deze kritische analyse is: 

De kritische analyse draagt voor eind januari 2013 bij aan de 

aanscherping van én het streven naar begrip voor het verdere 

proces van de invoering van de vernieuwingen in het 

deeltijdonderwijs.  

De onderwijsvernieuwing waar het concreet over gaat: 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 5).  

Probleemstelling 

Welke adviezen kunnen er gegeven worden op basis van de 

kritische analyse, ter verbetering van de verdere 

implementatie van de onderwijsvernieuwing in de deeltijd? 

Daarbij kunnen de volgende deelvragen worden gesteld:  

1. Welke veranderingen in het deeltijdonderwijs 

ingevoerd? 

2. In welke fase van het proces zit de invoering van het 

assessment 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 het assessment 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 onderwijs-

vernieuwingen nader worden beschreven. Hierbij wordt tevens 

de harmonisatie van de deeltijd (gelijkschakeling aan het 

voltijdonderwijs) als voldongen feit en context beschreven, die 

na een interview met de projectleider duidelijk zijn geworden. 

(Zie uitwerking in bijlage 7). 

In hoofdstuk 2 zal aan de hand van de stadia die beschreven 

zijn door Fullan (2007), enquête met betrokken docenten (zie 

bijlage 6), de uitkomsten van de periodemeter van periode 1, 

daarbij mede een kwalitatief groepsgesprek betrekkend dat op 

17 december is gehouden, en interviews met een aantal 

stakeholders, zoals de coördinator deeltijd en de 

opleidingsmanager, het proces kritisch worden geanalyseerd. 

Daarbij wordt het profiel van het docententeam (met 

betrekking tot veranderingsgezindheid en kenniscreatie), 

zoals beschreven in “Wanneer maakt de docent het 

verschil?!” mee genomen. Deze koppelingen geven de 

uiteindelijke adviezen extra diepte, omdat wordt stilgestaan bij 

het verschil tussen de bedoelde en ervaren situatie. (de Boer, 

2008). 

In hoofdstuk 3 worden de conclusies getrokken, om in 

hoofdstuk 4 aandacht te besteden aan advisering en 

aanbevelingen voor nieuwe stappen in het proces. 

Tot slot is in hoofdstuk 5 een (kritische) zelfreflectie 

opgenomen. 
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Hoofdstuk 1 Beschrijving van de Innovatie 

In dit hoofdstuk wordt eerst de context van de harmonisatie 

van de deeltijd beschreven, omdat deze als basis dient voor 

de uitvoering van de invoering van het assessment in de 

deeltijd. De inmplementatie van het assessment, zoals 

ontworpen in Leerarrangement 2 (Uitdagend ontwerpen), 

komt daarna aan de orde als vernieuwing van het onderwijs in 

de deeltijd en zal in hoofdstuk 2 worden onderworpen aan een 

kritische analyse volgens de elementen die Fullan (2007) 

heeft benoemd in “new meaning of educational change”. 

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. De 

ingangsdatum is september 2012. Dit besluit is tot stand 

gekomen op basis van wetgeving (zie bijlage 3) en een 

rapport van de afdeling Audit, Monitoring en Control (oktober 

2011). De harmonisatie moet daarom als voldongen feit te 

worden beschouwd. Uit het laatste rapport bleek dat in veel 

deeltijdopleidingen er vaak sprake was van onduidelijkheid 

over het verstrekken van vrijstellingen, de al dan niet 

verplichte koppeling aan het werkveld en de toetsing daarvan 

en de gevolgen van het toekennen van studiepunten op deze 

aspecten. Dit kan grote gevolgen hebben bij de accreditatie 

van (deeltijd)opleidingen en de uiteindelijke waarde van het 

verkregen diploma voor de student. Van groot belang dus 

voor alle opleidingen! In “Deeltijd op zijn kop” is het proces 

beschreven als een aanpassing van het onderwijs op 

Mesoniveau (pagina 7). 

 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 7), is nader op deze materie 

ingegaan om de context van de onderwijsaanpassing 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 3) is bepalend voor het verdere beleid.  

 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  

traject aan vooraf gegaan, waar diverse instituten op 

directieniveau bij betrokken waren. Menno Siljee gaf dit in het 

interview aan (zie bijlage 7).  

De fase waarin de harmonisatie zich bevindt is, evenals de 

invoering van het assessment, de implementatiefase. Dat wil 

zeggen dat vanaf september 2012 jaar 1 van de 

deeltijdopleiding Communicatie gelijk is gesteld aan de 

voltijdvariant. Volgend jaar volgt de gehele hoofdfase, met 

daarin de aspecten als stage, minoren en andere 

praktijkgerelateerde onderdelen verder uitgewerkt dan tot nu 

toe mogelijk is. Hier is nog discussie over binnen de HR.  

1.2 Onderwijsvernieuwing: Assessment in de 
deeltijd 

Tijdens Uitdagend Ontwerpen, leerarrangement 2 van de 

Master Leren en Innoveren, stond in “Deeltijd op zijn kop”  

(Heikoop, 2012) het ontwerpen van een samenhangend 

eerste leerjaar voor de deeltijd centraal.  Daarin is  een 

prominente rol voor de invoering van een productportfolio (met 

daarin twee beroepsproducten) en een individueel 

assessment weggelegd. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht 

voor de vastgestelde beroepscompetenties (zie bijlage 4), die 

nodig zijn om de twee beroepsproducten tot stand te laten 

komen. Doelstelling van een dergelijk assessment is het tijdig 

toetsen van het communicatiepotentieel, zodat de student zich 

bewust wordt van zijn kansen de opleiding met succes te 

kunnen afronden. In de handleiding voor de eerste en tweede 

periode voor jaar 1 (Heikoop, 2012) wordt hieraan gestalte 

gegeven.  
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Deze handleiding is tot stand gekomen onder grote tijdsdruk, 

want de implementatie heeft afgelopen september 

plaatsgevonden, nadat in mei 2012 keuzes te zijn gemaakt 

welk assessment zou worden gebruikt en hoe dit zou worden 

ingebed in het curriculum. Hier wordt in de kritische analyse 

op terug gekomen. En dit is nog maar het begin. Het feit dat 

gekozen is voor een pilot in de deeltijd in het kader van het 

Innovatiefonds zal moeten leiden tot een advies voor een 

vervolgtraject (of niet) in de voltijd. Kortom, de kritische 

analyse kan goed worden gebruikt. 

In de notitie “ Deeltijd op zijn Kop” (Heikoop, 2012) staat op 

pagina 10/11 een beschrijving van de sterke en zwakke 

punten van de oude en nieuwe situatie (bijlage 2). 

1.3 Synergie 

Door gelukkig toeval of serendipity (gebruikt in “1+1=3” door 

Martin Reekers, 2006) kon van de nood een deugd worden 

gemaakt. De implementatie van het productfolio en 

assessment valt samen met de verplichte invoering van de 

harmonisatie en het daarvoor aanpassen van de lessentabel. 

Dit geeft naast de gewenste transparantie inzicht in 

praktijkervaring en verantwoording daarvan.  

De insteek voor de aanvraag voor het Innovatiefonds (bijlage 

5) was in eerste instantie het onderzoeken van de 

mogelijkheid van een assessment binnen de hele opleiding 

Communicatie. De actuele ontwikkelingen binnen het 

deeltijdonderwijs én de vraag van het Innovatiefonds om een 

pilotfase, zorgde er voor dat er gefocust kon worden op het al 

dan niet invoeren van een assessment in de deeltijdopleiding 

Communicatie. Ook hier werd van de nood een deugd 

gemaakt. Na de kritische analyse is het mogelijk om 

conclusies te trekken voor verdere invoering van een 

assessment (vorm) in het curriculum van de opleiding 

Communicatie. 

1.4 De onderwijsvisie vanuit Hattie gezien 

Voor de onderwijsvernieuwingen zoals hiervoor beschreven is 

een aantal aspecten uit Hatties “visible learning” (2007) en 

“visible learning for teachers” (2012) van belang.  

De krachtige leeromgeving van de deeltijdstudent komt vooral 

tot uiting in het werkveld waarin hij of zij werkzaam is. De 

volgende definitie van werkplekleren wordt daarbij 

gehanteerd: “leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven 

van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de 

arbeidssituatie de leeromgeving is.” (Decreet Hoger 

Beroepsonderwijs - 30/04/2009).  

Omdat er geen verplichting is om in het beroepenveld van de 

communicatie te werken, werd daar binnen de opleiding 

Communicatie niet of nauwelijks aandacht aan besteed. En 

leverde het geen expliciete voor- of nadelen op als je wel of 

niet werkzaam was in dat beroepenveld.  

Met de invoering van het (summatieve) individuele 

assessment binnen de deeltijdopleiding, het vervaardigen van 

beroepsproducten binnen een werkcontext en het 

systematisch geven van gestructureerde feedback door de 

vakdocent en de assessoren worden de volgende aspecten 

(vanuit het perspectief van Hattie) gecombineerd tot een 

krachtig instrument:  

feedback (d=0,75), professional development (d=0,62) en 

problem-solving teaching (d=0,61). Ook motivatie komt 

nadrukkelijker aan de orde (d=0,48).  

De keuze voor deze begrippen is gebaseerd op twee 

aspecten: welke staan boven in de ranglijst van positieve 

invloed op prestaties van studenten en welke zijn dan van 

toepassing op de onderwijsvernieuwing binnen het 

deeltijdonderwijs op de opleiding Communicatie. Zo kan 

worden bepaald of de implementatie van een assessment 

bijdraagt aan een krachtige leeromgeving.  

In de studieloopbaangesprekken, gehouden na de eerste 

resultaten (november 2012), lijkt het er op dat vooral de 

studievaardigheden (d=0,59) en de motivatie (d=0,48) van 
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doorslaggevende betekenis zijn voor het behalen van succes. 

De studenten die in de eerste periode niet goed konden 

aangeven hoe zij dit allemaal gingen managen naast een 

baan, hobby’s en een eventueel gezin en daarbij een extern 

gerichte motivatie hadden (bijvoorbeeld een hogere opleiding 

levert meer salsaris op), zijn bij het vervaardigen van het 

beroepsproduct én de tentamens in de problemen gekomen. 

Sommige studenten hebben keuzes gemaakt, meestal voor 

het maken van het beroepsproduct, omdat dit de meeste 

directe gevolgen zou hebben bij het niet halen er van en het 

beroepsproduct zeer praktisch gericht was. Tentamens 

kunnen in de herkansing nog behaald worden.  Zij die 

werkzaam zijn in het beroepenveld of medewerking krijgen 

van hun baas, kunnen wel goed aan de slag. Zij hebben 

hooguit enige moeite met de overstap naar de theoretische 

basis van het HBO en geven de voorkeur aan het doen. 

Uiteindelijk komt het bij die studenten na een gewenningsfase 

meestal wel goed.  

Uit de kwalitatieve evaluatie op 18 december 2012 kwam bij 

toeval een ander aspect naar voren, namelijk dat de consulten 

voor beroepsproduct 2 veel beter waren georganiseerd en dat 

de consulten met directe feedback ook tegemoet komt aan de 

behoefte van de student. De functie van feedback komt veel 

beter tot zijn recht dan in de eerste periode, waarin van deze 

consulten door onverwachte omstandigheden geen sprake 

was. De studenten konden heel goed het verschil aangeven 

en hebben daarbij de verwachting dat zij het beroepsproduct 2 

veel beter zullen maken dan beroepsproduct 1, waar toch een 

aantal fikse onvoldoendes vielen. Helaas kan binnen deze 

paper niet meer worden bewezen of deze verwachting uit zal 

komen. 

Tot vorig schooljaar werd wel een praktijkopdracht gemaakt, 

met dezelfde strekking als het beroepsproduct, maar dan was 

er van tussentijdse consulten en feedback geen sprake, 

slechts van zelfstudie of groepsopdrachten. Ook op dit punt is 

het opmerkelijk dat er wel een duidelijke behoefte bestaat 

voor feedback. Dat onderschrijft dan gelijk de bevindingen van 

Hattie, die feedback als een krachtig middel ziet binnen het 

onderwijs.  

1.5 Het totale krachtenveld 

Zoals al eerder aangegeven is de invoering van de 

harmonisatie van de deeltijd geheel van bovenaf opgelegd ten 

gevolge van wetgeving (zie bijlage 3), daaruit voortvloeiend 

het rapport van de afdeling Audit, Monitoring en Control 

(AMC) (oktober 2011) en de notitie van het College van 

Bestuur (maart 2012). Deze top-downbenadering heeft 

gevolgen voor het deeltijdonderwijs op de hele Hogeschool 

Rotterdam en is daarom door individuele docenten niet te 

beïnvloeden.  

De invoering van het (summatief) individueel assessment en 

het bijbehorende portfolio en beroepsproducten komt vanuit 

de opleiding zelf, daarbij is een nadrukkelijke rol weggelegd 

voor de commissie die de accreditatie aan het voorbereiden 

is, de coördinator Deeltijd, de betrokken docenten en de 

opleidingsmanager. Dit kan getypeerd worden als een bottum-

upbenadering. De focus op het assessment is een gevolg van 

de gewenste veranderingen op het gebied van transparantie 

in studiepunten en het toetsen van het al dan niet aanwezig 

zijn van communicatiepotentieel.  

In de kritische analyse zal nader worden ingegaan op de 

invloed op het proces van de implementatie. 

1.6 Kenniscreatie 

In “Wanneer maakt de docent het verschil?!” wordt de 

opleiding Communicatie geanalyseerd op het gebied van 

lerende organisatie. In hoofdstuk 6 van deze analyse (pagina 

15) worden een viertal adviezen gegeven. 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. (zie verder de samenvatting in bijlage 1). 
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 Deze adviezen zullen worden betrokken in de kritische 

analyse, om te kunnen bepalen in hoeverre de adviezen bij de 

invoering van het assessment in de deeltijd in de praktijk zijn 

gebracht. In “Leren van Innoveren” van Miedema & Stam 

(2010) wordt de rol van het docententeam als cruciaal 

beschouwd bij het al dan niet slagen van innovaties in het 

onderwijs. In dit proefschrift wordt dit aan de hand van een 

aantal praktijkvoorbeelden goed in beeld gebracht. Ook 

Verbiest (2011) en Fullan (2007) geven de rol van de docent 

als cruciaal onderdeel van succesvolle innovatie in het 

onderwijs weer. De bottum-up beweging in plaats van de top-

down is meer garantie op succes. Hoe dat bij de invoering van 

het assessment in het deeltijdonderwijs is uitgewerkt en 

verankerd is van belang om mee te nemen in de kritische 

analyse, zodat daarna conclusies kunnen worden getrokken 

en nieuwe adviezen worden gegeven.  

1.7 Deelconclusie 

• Het harmonisatieproces 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 en de plek 

van de context van het werkveld. De invoering van het 

assessment in de deeltijd is hier de concrete uitvoering 

van. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 1. 

• 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 de invoering van assessment vanuit een 

bottum-upsituatie. Hiermee wordt antwoord gegeven op 

deelvraag 2. 

• 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 deeltijdonderwijs. 

Uit gesprekken met studenten komt vooral feedback en 

motivatie als doorslaggevend naar voren. De docenten 

zien vooral de studievaardigheden als belangrijk 

onderdeel van het succes. 

• De rol van de docent wordt vanuit diverse invalshoeken 

als cruciaal beschouwd.  

• In de kritische analyse worden bovengenoemde aspecten 

meegenomen, zodat uiteindelijk op deze onderdelen ook 

adviezen kunnen worden gegeven voor het vervolgtraject.  
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Hoofdstuk 2 Kritische analyse 

De kritische analyse wordt met behulp van een aantal 

modellen van Fullan (2007: factors Associated with initiation p. 

66-70 (figuur 1) en Interactieve factors affecting 

implementation p. 87 (figuur 3)) uitgevoerd. Door deze 

leidraad te gebruiken, komen alle belangrijke stakeholders en 

aspecten aan bod.  

Het ontwerp van het deeltijdonderwijs in jaar 1 van de 

opleiding Communicatie, zoals beschreven in “Deeltijd op zijn 

kop” en de bijbehorende handleiding en de rol van het 

assessment hierin, wordt hierbij als uitgangspunt genomen 

om te kunnen bepalen in welke mate de initiatiefase en de 

implementatiefase naar tevredenheid zijn verlopen en welke 

aandachtspunten voor het vervolgtraject naar voren komen. 

Er zal gebruik gemaakt worden van input van de docenten die 

in de eerste periode hebben lesgegeven via de enquête ( zie 

bijlage 6), en van de studenten die de periodemeter hebben 

ingevuld, aangevuld met een kwalitatief gesprek gehouden op 

17 december 2012. Op deze wijze kan in de deelconclusie de 

balans opgemaakt worden voor de eindconclusie en 

advisering in de daarop volgende hoofdstukken. 

2.1 Beschikbaarheid en kwaliteit van innovaties 

In het geval van het assessment binnen de opleiding 

Communicatie is het een oplossing van een geconstateerd 

probleem (zie 1.2). Er zijn duidelijke richtlijnen door de 

harmonisatie van het deeltijdonderwijs, aangegeven door 

wetgeving en College van Bestuur. Omdat de harmonisatie 

een verandering op mesoniveau binnen de Hogeschool 

Rotterdam is, wordt deze top-down benadering als een 

voldongen feit gezien. Uit de evaluatie van de eerste periode 

onder docenten blijkt dat de docenten vooral “hun ding” 

hebben gedaan. Van weerstand was vooralsnog geen sprake. 

En hoewel een top-downbenadering het gevaar van 

weerstand groter is (Fullan, 2007; Miedema & Stam, 2010; 

Verbiest, 2011; Teune, 2008), accepteerden de docenten de 

nieuwe opzet als een voldongen feit en pasten hun eigen 

onderwijs er op aan.  

 Er zijn duidelijke uitgangspunten vastgesteld voorafgaand 

aan de ontwikkeling van de 

invoering van het assessment 

in de deeltijd (maart 2012), 

zoals betere toetsing op de 

praktijk en mogelijkheid tot 

betere feedback op de 

beroepsuitoefening, die van 

belang zijn voor een 

krachtiger leeromgeving van 

de student (Hattie, 2007 en 

2012).  

De bovenbeschreven inno-

vatie wordt door de opleiding 

zelf ontwikkeld en is ook 

gewenst. Daardoor is het 

draagvlak breder, docenten 

hebben het gevoel invloed uit 

te kunnen oefenen op de innovatie. De slaagkans voor deze 

innovatie is daardoor groter (Fullan, 2007; Miedema & Stam, 

2010; Teune, 2008; Verbiest, 2011; Weggeman,  2010). 

Uit de enquête die is ingevuld door de docenten blijkt dat er 

vooral een probleem ligt in de hele korte voorbereiding, 

waardoor te weinig aandacht geschonken kon worden aan de 

concrete uitwerking voor de student, met name het beoogde 

integratieproces tussen de verschillende vakken is nog niet 

goed van de grond gekomen, maar wordt als intentie wel heel 

positief beoordeeld en is zeker een verdere uitwerking waard. 

Tevens kon eveneens door tijdgebrek onvoldoende worden 

afgestemd tussen de docenten en de ontwerper van de 

handleiding, waardoor tijdens de eerste periode gaandeweg 

een aantal aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Zo 

bleek dat er was overgegaan op een ander boek in het 

kernvak, waardoor een groot deel van de opbouw van het 

beroepsproduct weer moest worden aangepast. Dit is 

uiteindelijk aan de vakdocent overgelaten, die dit gedurende 

de eerste periode heeft aangepast. 

Figuur 1: Factors Associated with Initiation (Fullan 2007) 
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Reinvention 

vindt plaats 

Figuur 2: Reinvention (de Boer, 2008) 

De indruk is dat de workload voor de student hoger ligt dan in 

het verleden en dat studenten die er serieus mee om (kunnen) 

gaan, het goed doen en dat studenten die er te weinig tijd in 

(kunnen) investeren, hierin sneller falen. Dit blijkt uit de 

studieloopbaangesprekken, die gehouden zijn in de tweede 

periode (tot 10-12-12).Soms wordt door de docent ook meer 

tijdsdruk in de lessen ervaren, omdat de lestijd is verminderd. 

Dit betekent dat de student meer zelf moet doen. De 

noodzaak voor studieloopbaanbegeleiding wordt door zowel 

studenten als docenten onderschreven en breed gedragen, 

zelfs noodzakelijk geacht om snel problemen te kunnen 

achterhalen bij de student.  

2.2 Toegang tot de innovatie 

Dat zowel de informatie over harmonisatie als de invoering 

van het assessment erg 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. 

Als dan wordt gekeken naar de beoogde manier van werken 

bij het doorvoeren van vernieuwingen door kennis-

creatie/deling, zoals beschreven in “Wanneer maakt de 

docent het verschil?!” kan geconstateerd worden dat deze 

manier van werken bij dit proces totaal niet is gevolgd. De 

oorzaak hiervan ligt met name in het zeer korte tijdsbestek dat 

deze vernieuwing gestalte moest krijgen. Dit blijkt ook uit de 

antwoorden van de collega’s in de enquête.  

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 de invoering van het assessment in de deeltijd 

te vergroten. Omdat het voor de betrokken docenten 

noodgedwongen een deels opgelegde maatregel is, is er 

risico dat het mislukt (Fullan, 2007; Verbiest, 2011; Miedema 

& Stam, 2010). Het team van de opleiding kenmerkt zich 

echter, ook bij andere vernieuwingen en veranderingen, door 

de ” niet lullen, maar poetsen” mentaliteit. In gezamenlijkheid 

en overleg worden in eerste instantie veelal pragmatische 

oplossingen voor de korte termijn gezocht, die dan 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. Zowel Fullan (2007), als Verbiest (2011) en Teune 

(2008) zien dit als positieve punten voor het slagen van een 

onderwijsvernieuwing. In “Werken aan onderwijsvernieuwing” 

spreken Teune en de Boer 

(2008) over Reinvention, dat wil 

zeggen dat een beoogde 

onderwijsvernieuwing uiteinde-

lijk met aanpassingen op het 

beoogde doel wordt ingevoerd. 

In dit geval is dat zeker aan de 

orde, want al bij de start 

moesten aanpassingen worden 

doorgevoerd.  

 

Het feit dat het in dit geval een 

vernieuwing voor de deeltijd betreft, maakt het 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. Er was al 

voldoende draagvlak voor een verandering binnen de deeltijd. 

En ook in de enquête onder de betrokken docenten was er 

inhoudelijk geen bezwaar voor het invoeren van de 

vernieuwingen, maar alleen terugkoppeling over de korte 

tijdspanne waarin het vernieuwingsproces moest 

plaatsvinden. Er is dus genoeg ruimte voor verdere 

verbetering, afstemming en aanscherping, juist omdat de 

beoogde integratie van de vakken (zie bijlage 2) zeer positief 

is ontvangen. 
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2.4 Externe partners 

Op het niveau van de opleiding wordt gebruik gemaakt van de 

literatuur over assessments, trends in het onderwijs en e-

learning en kennisdeling met andere opleidingen op 

netwerkbijeenkomsten. Dat zijn de bronnen die van invloed 

zijn op het ontwerp en uitrol van de invoering van het 

assessment in de deeltijd. Hiermee wordt ook een visie 

opgebouwd en een kader gecreëerd van waaruit het team 

binnen de opleiding Communicatie 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 individueel voldoende communicatie-

potentieel hebben en/of 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 (summatief) individueel assessment 

als pilot uitgekomen. De ervaringen van de studenten komen 

tot uiting in de eerste periodemeter van dit jaar, het 

kwalitatieve gesprek op 17 december en tijdens de 

studieloopbaangesprekken in de eerste en tweede periode.  

Belangrijkste opmerkingen uit deze bronnen zijn: consulturen 

in de tweede periode zijn een belangrijke verbetering ten 

opzichte van de eerste periode (kwalitatief gesprek 17-12), 

studielast valt tegen (diverse slb-gesprekken in de tweede 

periode), studenten hebben het gevoel dat zij de dupe zijn van 

experimenten (kwalitatief gesprek 17-12), en hebben positief 

ervaren dat men individueel verantwoordelijk is voor zijn eigen 

resultaat. 

Opmerkingen uit de periodemeter (november 2012): 

“ Ik vond het maken van een communicatiescan goed te doen. 

Het is tegelijkertijd een goede oefening om de stof uit het boek 

te begrijpen. Fijn dat er naar ons geluisterd werd en de datum 

van inleveren verschoven kon worden. “ 

“Zelf heb ik veel dingen geleerd. Ook heb ik een aantal dingen 

toegepast aan mijn praktijk. Het was leerzaam. Maar ook was 

het moeilijk om de koppeling te zetten van de theorie naar de 

praktijk. Daar kon misschien meer aandacht aan besteed 

worden door de docent. Ook was het misschien omdat het 

deeltijd is; dat je meer dingen zelf moest gaan uitzoeken dan 

dat er verteld was.” 

2.6 Centraal beleid 

Het centraal beleid heeft voorgeschreven dat per september 

2012 de eerste fase van de harmonisatie in de deeltijd moest 

worden ingevoerd, gevolgd door de hoofdfase in september 

2013 en daarmee aangenomen als een voldongen feit. 

 Het invoeren van het assessment is terug te voeren op de 

noodzaak om transparanter te zijn in de verantwoording van 

de studiepunten en de koppeling van praktijk aan de 

opleidingsdoelen. In het licht van de accreditatie in september 

2013 waren deze stappen zeer noodzakelijk.  

2.7 reële inzet van de innovatie 

Zoals uit de enquête onder de betrokken docenten blijkt, 

verdienen de invoering en de voorwaarden voor het 

assessment (inclusief de poging tot meer integratie van de 

vakken) geen schoonheidsprijs. De docenten hadden graag 

meer tijd gehad om het één en ander beter te kunnen 

uitvoeren. Eerder werd al gesproken over een grote loyaliteit 

en teamgeest om er toch vooral het beste van te maken. Hier 

is “nog een slag te maken” zoals een van de docenten het 

omschreef. Dit besef kan in het vervolgtraject tot een 

verbetering van de verdere implementatie leiden.  

Er wordt wel gezegd dat onder druk alles vloeibaar wordt. In 

dit geval gaat dat helemaal op! En dit komt mede tot uiting in 

het feit dat alle vier docenten pas heel laat wisten dat ze een 

vak gingen doceren in de deeltijd én dat er veranderingen 

zouden plaatsvinden, zowel in lestijd als in invulling van het 
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beroepsproduct met de achterliggende filosofie daarbij. 

Kortom, ook echt een verbeteringsslag te maken! 

2.8 Uitvraag van stakeholders 

Wanneer figuur 3  wordt vertaald naar de situatie van de 

invoering van het assessment in de deeltijd de 

deeltijdopleiding van Communicatie, dan wordt het volgende 

duidelijk: 

•  Het nut van de invoering van het assessment wordt 

uitgelegd in “Deeltijd op zijn kop” (Heikoop, 2012). Dit 

document is voor iedereen toegankelijk, evenals de 

bijbehorende handleiding.  

• Helderheid (oftewel wat betekent de vernieuwing): dat 

wordt duidelijk uitgelegd in “Deeltijd op zijn kop”, ook de 

context binnen alle andere veranderingen binnen de 

deeltijd.  

• Complexiteit: de invoering van het assessment in de 

deeltijd is op zich niet heel complex. Met name de context 

(inbedding in harmonisatie) en de te verwachten 

vervolgstappen in de voltijd maken deze invoering wel 

complex, omdat dan met veel aspecten rekening moet 

worden gehouden.  

De huidige situatie in vergelijking met vorig jaar komt 

meer overeen met, zoals in figuur 4 weergegeven,  de 

opvattingen van het gewenste onderwijs. De didactiek is 

aangepast op de toetsing van het gewenste 

communicatiepotentieel , wat tot gevolg heeft dat er 

sneller bewustwording is van de (on)mogelijkheden om de 

studie succesvol af te ronden. Dit is na de eerste periode 

al zichtbaar en onderwerp van gesprek geweest tijdens de 

studieloopbaangesprekken (tot 10-12). Het materiaal 

wordt werkenderwijs aangepast, dit is nog niet afdoende 

uitgekristalliseerd. Daarbij wordt opnieuw gerefereerd aan 

Teune en de Boer (2008), waarbij gesteld wordt dat de 

onderwijsvernieuwing nooit zo wordt ingevoerd als 

bedoeld, maar gedurende het proces wordt aangepast. 

Zowel uit de enquête onder de betrokken docenten en als 

uit de periodemeter komt naar voren dat de basis er nu 

ligt, maar dat hier nog zeker verder op ontwikkeld moet 

worden. In paragraaf 2.5 is dit verder toegelicht. 

• De kwaliteit en de praktijk van de onderwijs-

vernieuwingen is onderwerp geweest bij de 

enquête onder de betrokken docenten (zie 

bijlage 6), de periodemeter, de individuele slb-

gesprekken en het kwalitatieve gesprek onder 

de studenten gehouden op 17-12. 

Samenvattend komt het er op neer dat de 

docenten in de eerste periode al een schifting 

hebben gezien van studenten. Er zal zich 

daardoor sneller een niveauverschil aftekenen 

dan in het verleden en studenten weten dus 

ook sneller waar ze aan toe zijn. Dit zal 

uiteindelijk de kwaliteit  van het onderwijs ten 

goede komen.  

De studenten kennen de situatie uit 

voorgaande jaren niet. De mening die zij 

geven, is gebaseerd op hun indruk van 

studielast, niveau in de groep, motivatie, inzet 

en de lessen. Tijdens het gesprek van 17 

december hebben zij aangegeven dat ze het gevoel 

hadden onderdeel van een experiment te zijn. Maar 

tevens werd aangegeven dat onderwijs altijd aan 

verandering onderhevig is. De studenten signaleren 

eveneens een duidelijk verschil tussen 

studenten die echt gemotiveerd zijn; zich 

volledig willen inzetten en het HBO 

niveau willen bereiken, en zij die op één 

of meerdere terreinen hier iets missen. 

In de slb-gesprekken kwam dit aspect 

steeds weer naar voren, zowel in de 

eerste periode als de tweede.  

Kortom: de eerste indrukken van 

docenten en studenten komt overeen en 

klopt met de verwachting en het doel 

van de invoering van de voorwaarden 

voor deelname aan het assessment.  

Figuur 3: interactive factors affecting 

implementation (Fullan (2007)) 

Figuur 4: onderwijsvernieuwing als 

multidimensionaal concept 
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Figuur 5: Beïnvloedingsschema stakeholders 

• In het onderstaande schema staan de  stakeholders 

die bij de implementatie van het assessment en de 

harmonisatie van belang zijn. Daaruit kan 

geconcludeerd worden dat voor de implementatie van 

het assessment vooral de eigen opleiding een 

belangrijke rol heeft gespeeld en dat docenten en 

studenten van invloed zijn door regelmatige feedback 

en evaluatie. Tevens wordt duidelijk dat de invoering 

van de harmonisatie vooral een top-down invloed is, 

zoals al eerder geconstateerd, waar docenten en 

studenten geen invloed op hebben.  

 

2.9 Deelconclusies 

Hieronder de schematische balans van de kritische analyse: 

Element assessment 

Beschikbaarheid en kwaliteit van de innovatie +/- 
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 - - 
 

Alle onderdelen zijjn gewogen naar aanleiding van 

gesprekken met stakeholders, op basis van bestaande 

documentatie, betrokkenheid van docenten en studenten, de 

eerste evaluatie na de implementatie, het opleveren van het 

eerste beroepsproduct en de studieloopbaangesprekken in 

periode 1 en 2.  

Met bovenstaande balans wordt antwoord gegeven op 

deelvraag 3, 4 en 5 en ligt de weg open voor de conclusies 

die in hoofdstuk 3 worden getrokken en waarbij in hoofdstuk 4 

de hoofdvraag  door middel van adviezen kan worden 

beantwoord.  
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Hoofdstuk 3 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden de deelvragen kort beantwoord.  

In hoofdstuk 1 worden deelvraag 1 en 2 beantwoord. De 

harmonisatie is doorgevoerd vanwege wetgeving en beleid op 

HR niveau en wordt verder als een voldongen feit 

geaccepteerd door opleiding en docenten. Daarom is in deze 

paper gefocust op de invoering van het individueel 

assessment en de voorwaarden die hiervoor ontworpen zijn. 

De invoering van het individueel assessment bevindt zich, 

samen met de harmonisatie in de implementatiefase, die in 

september 2012 is ingegaan. Hierdoor is bijsturing in een 

volgende periode nog mogelijk.  

De deelconclusies van hoofdstuk 1 geven een verfijnder beeld  

van de bevindingen uit literatuur, gesprekken met 

stakeholders en interne (beleids)stukken.  

In hoofdstuk 2 worden deelvraag 3, 4 en 5 beantwoord. Voor 

de bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag zijn in 

dit geval de negatieve aspecten van belang om nader te 

beschouwen. Omdat die een grote invloed hebben op een 

aantal +/- aspecten, zoals kwaliteit, complexiteit en 

beschikbaarheid van de innovatie. Het is daardoor mogelijk 

om de advisering hierop te richten.  

In hoofdstuk 2 is een aantal maal het hoge tempo van de 

invoering genoemd als factor die onnodige stress met zich 

mee heeft gebracht. Vandaar dat dit aspect dubbel – heeft 

gekregen. Het heeft er voor gezorgd dat kenniscreatie niet 

heeft kunnen plaatsvinden, er in de eerste periode 

werkenderwijs aanpassingen moesten worden gedaan en er 

sprake is van reinvention in pure vorm (Teune en de Boer, 

2008). De studenten hebben hier ook last van gehad. Dit 

bleek uit de evaluatie. 

Het implementatieproces is door de hoge betrokkenheid en de 

“niet lullen, maar poetsen” mentaliteit van de docenten 

uiteindelijk redelijk verlopen. De aspecten die Fullan (2007) 

noemt zijn daarbij het uitgangspunt geweest. Het feit dat de 

invoering van het assessment grotendeels een bottum-up 

proces is geweest, heeft daar zeker een positieve bijdrage 

aan geleverd. Van deze conclusie kan bij de implementatie 

van verdere vernieuwingen gebruik worden gemaakt en 

rekening mee worden gehouden. Dit komt de kwaliteit van het 

deeltijdonderwijs uiteindelijk ten goede.  

Hieruit voortvloeiend kan worden gesteld dat kenniscreatie die 

door docenten gemist is, wel hard nodig is voor een betere 

kwaliteit. Dit moet in de toekomst zeker beter! In de advisering 

zal dit punt worden meegenomen.  

Al met al kan wel worden gesteld dat de kwaliteit van het 

onderwijs gewaarborgd is gebleven en transparanter is 

geworden en dat de geconstateerde snellere schifting in 

niveau, motivatie en inzet zowel door studenten als docenten 

is opgemerkt en als positief is ervaren. Daarmee wordt aan de 

hoofddoelstelling van de invoering van het assessment al in 

een zeer vroeg stadium voldaan. Daarmee neemt ook de 

kwaliteit van het onderwijs aan deze groep toe, omdat 

studenten eerder tot inzicht komen wat zij er voor moeten 

doen en of zij dat ook echt willen.  
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Hoofdstuk 4 Adviezen 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag beantwoord: 

Welke adviezen kunnen worden gegeven op basis van de 

kritische analyse ter verbetering van de implementatie 

van de onderwijsvernieuwing de deeltijd? 

Zoals in de inleiding aangegeven wordt in deze paper 

gefocust op de invoering van het assessment en bijbehorende 

voorwaarden in jaar 1 van de deeltijd. De harmonisatie wordt 

in de advisering verder buiten beschouwing gelaten.  

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven was een van de 

belangrijkste aspecten die kritiek kreeg, het hoge tempo 

waarin het assessment vorm moest krijgen en moest worden 

ingevoerd. Daarom lijk het advies simpel: creëer een volgende 

keer meer tijd. Daar is echter een aantal bepalende factoren 

voor: wanneer heeft de besluitvorming waar plaatsgevonden? 

Hoeveel invloed heeft een opleidingsmanager daar op? 

Hoeveel tijd krijgt de ontwikkelaar er voor? Hoeveel tijd krijgen 

de uitvoerders om zich dit eigen te maken? Wat zijn de 

achterliggende redenen om iets in te voeren? Kortom: wat 

bevindt zich in de cirkel van invloed van wie en wat in de cirkel 

van betrokkenheid (Covey, 2004)? 

 Het aangescherpte eerste advies is om op basis van het 

antwoord op voorgenoemde factoren een plan van aanpak te 

maken, waarin de voorwaarden duidelijk worden geschetst 

waaronder de onderwijsvernieuwing tot stand zal komen en 

verbindt daar SMART doelstellingen en gewenste resultaten 

aan.  

De conclusie dat de invoering van het individuele assessment 

in de deeltijd nu al zijn effecten heeft, leidt tot het advies dat in 

de komende periodes de tot nu toe conceptplannen kunnen 

worden doorgevoerd, te weten het marketingplan als 

beroepsproduct, dit keer in groepsverband, waarbij andere 

competenties worden getoetst op een andere manier. In de 

vierde periode zal een communicatiemiddel worden gemaakt 

en gepresenteerd, waarbij opnieuw andere 

beroepscompetenties worden getoetst. Verder kan de vorm 

van het individueel assessment op basis van een 

productportfolio voor komend schooljaar op basis van de 

ervaringen van dit jaar verder worden ontwikkeld, samen met 

de betrokken docenten. Dan wordt meer kennis gedeeld en 

kan meer en beter worden gestreefd naar de beoogde 

integratie van de verschillende vakken in het beroepsproduct. 

Ondertussen is bekend geworden dat het curriculum van de 

opleiding Communicatie in het schooljaar van 2013-2014 

vrijwel volledig  zal worden vernieuwd, met name door het 

samengaan van Communicatie en zijn zusje Communicatie 

Digitale Media. Actuele ontwikkelingen in het vakgebied en in 

didactische concepten zullen hierin worden meegenomen. In 

het kader van de harmonisatie betekent dat de deeltijd 

opnieuw op zijn kop gaat. Door de positieve ervaringen met 

het (summatief) individuele assessment in het eerste jaar is 

het advies om dit in aangepaste vorm te handhaven. De basis 

ligt er en kan worden gebruikt, de aanpassingen zullen 

waarschijnlijk alleen worden gedaan op het onderwerp van de 

af te leveren beroepsproducten. Toetsing en impact blijft 

gelijk. Het is en blijft van belang dat de beroepspraktijk snel in 

het eerste jaar wordt gekoppeld aan de opleiding en dat de 

student snel inzicht krijgt in zijn eigen potentieel.  

De conclusie dat door het hoge tempo geen kennisdeling en – 

creatie heeft kunnen plaatsvinden terwijl dit wel het 

voornemen was (zie bijlage 1, samenvatting LA1) leidt tot het 

advies dat hier voor verdere ontwikkeling van 

assessmentvormen in deeltijd (hoofdfase) én voltijd 

structureel tijd moet worden vrijgemaakt om meer gevolg te 

kunnen geven aan het voornemen aanwezige kennis binnen 

en buiten de opleiding Communicatie meer en beter te delen 

en te creëren.  

Wanneer naar de toekomst wordt gekeken, kan dit laatste 

advies worden uitgebreid naar alle ontwikkelingen binnen het 

curriculum (voltijd en deeltijd). Voor de vernieuwingen in het 

hele curriculum, per september 2013 in jaar 1 en vanaf 2014 

in de hoofdfase, zullen leerlijnen en modules opnieuw 

bekeken moeten worden in het licht van de 

beroepscompetenties, leerdoelen en toetsing, zowel 
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vakinhoudelijk als in didactische werkvormen en concepten. 

Dat vraagt veel van het huidige docentenkorps en het advies 

is om ook hier voldoende tijd voor vrij te maken om dit 

gezamenlijk te kunnen doen met daarbij een structurele plaats 

voor kennisdeling en – creatie met oog voor kennis en 

ervaring die al aanwezig is om die te gebruiken. Dit zal de 

kwaliteit van het onderwijs ten goede komen, het bottum up 

proces versterken en daarmee de adoptie van de 

vernieuwingen door docenten vergroten. Wanneer docenten 

zich betrokken voelen bij het proces van 

onderwijsvernieuwing, zal het uiteindelijke resultaat veel beter 

zijn. (Fullan, 2007; Miedema & Stam, 2010; Teune, 2008; 

Verbiest, 2011). Ook buiten het onderwijs wordt dit 

mechanisme onderkend en het is bekend dat bij innovaties 

binnen een bedrijf het belangrijk is dat in een vroeg stadium 

het personeel bij de innovatie of verandering betrokken wordt. 

(Homan, 2005; de Caluwé, 2006; de Ruijter, 2006; Wigman, 

2011). 

Vergelijking van innovatie binnen en buiten het onderwijs 

Wanneer de twee innovatieve omgevingen (binnen en buiten 

het onderwijs) met elkaar worden vergeleken in de literatuur 

(in onderwerpen als verandermanagement, didactiek en 

trainingsvormen, interne communicatie, innovatie in het 

bedrijfsleven en onderwijs) dan blijkt dat er veel 

overeenkomsten zijn tussen het onderwijs en het 

bedrijfsleven. De discussie spitst zich nu vaak toe op de 

verschillen. Regelmatig komen in de literatuur over 

onderwijsvernieuwingen statements voor die het onderwijs als 

een uitzondering zien. Terwijl bijvoorbeeld ook 70% van de 

innovaties en reorganisaties buiten het onderwijs mislukken. 

(Huizinga, 2011). Het grootste verschil is dat iedereen zich wil 

bemoeien en een mening heeft over het onderwijs in het 

algemeen en over vernieuwing in het bijzonder. Het gaat om 

een publieke zaak (en gelden) en het opvoeden van kinderen 

en jongeren.   

De processen en de behaalde resultaten en voorwaarden 

komen veelal wél overeen met het bedrijfsleven of ambtelijke 

instelling. (Homan, 2005; de Caluwé 2006; Wigman, 2011; de 

Ruijter, 2006; Huizinga, 2011). Het advies dat hieruit 

voortvloeit is dat het onderwijsveld veel kan leren van het 

veranderings/vernieuwingsproces zoals dat plaats vindt buiten 

het onderwijs. Wanneer het onderwijsveld zich hierdoor laat 

inspireren, zonder de specifieke belangen van het onderwijs 

uit het oog te verliezen, dan zullen innovaties in het onderwijs 

sneller en beter kunnen verlopen. Geef daarom tijd en ruimte 

aan de innovators en early adopters (Rogers, 1962) om 

onderwijs te ontwikkelen vanuit het innovatieperspectief. Dan 

blijft het onderwijs met zijn tijd meegaan.  
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Hoofdstuk 5 Zelfreflectie  

In deze zelfreflectie zal ik een aantal onderwerpen belichten, 

die van invloed is geweest op mijn ontwikkeling tijdens dit 

leerarrangement.  

 5.1 De keuze voor het onderwerp 

Vanuit doelmatigheid is gekozen voor een voortzetting van het 

onderwerp uit leerarrangement 2, de vernieuwingen in de 

deeltijd. Ik ben nog steeds nauw betrokken ben bij het proces. 

Dat ik daarbij een gewenste situatie van kennisdeling heb 

betrokken is eveneens een eigen keus geweest. Dat mijn 

betrokkenheid zowel voor- als nadelen heeft, ben ik mij 

bewust van geweest. Ik heb steeds geprobeerd het proces 

vanuit de theorie te benaderen. Dat heeft zeker geholpen om 

afstand te bewaren, objectieve conclusies te trekken en 

vervolgens wel met kennis van de praktijk adviezen te kunnen 

geven.   

Omdat ik van maart-mei 2012 vooral bezig ben geweest met 

het opzetten van het ontwerp en direct anderen te instrueren 

over de implementatie, is er zeer weinig ruimte geweest voor 

daadwerkelijke afstemming hoe het in de praktijk moest 

worden uitgevoerd. Dit heeft mij opnieuw geleerd dat 

overtuigen en enthousiasme alleen niet genoeg is om mensen 

op een zelfde niveau mee te nemen in het proces. Het heeft 

mij aan het denken gezet om andere strategieën te gaan 

gebruiken in de toekomst.  

5.2 Het proces 

Het proces van de totstandkoming van de kritische analyse 

heeft zich in vier fases voltrokken.  

In de eerste versie heb ik in grote lijnen twee grote 

veranderingen beschreven. Op deze eerste versie heb ik 

feedback gekregen van Claire, Jurgen en Jaap. Dit heeft zich 

voltrokken buiten productbesprekingen om en leverde zinvolle 

opmerkingen (zie bijlage 10) op die ik heb verwerkt voor mijn 

tweede versie. 

Ik heb de feedback verwerkt en mijn tweede versie 

aangeboden voor de productbespreking van 27 november. Uit 

deze feedback bleek wederom dat de complexiteit van de 

vernieuwingen, achterliggende redenen en dit goed en 

duidelijk op te schrijven, niet goed gelukt. De feedback van 

Claire, Jurgen, Jacqueline en Bartel was hier eenduidig in. 

Door de niet geplande vertraging in de terugkoppeling van 

docenten en studenten kwam de kritische analyse nog niet 

goed en volledig uit de verf. Toch was de productbespreking 

zeker nuttig. 

In de derde versie die ik voor mijn peerreview van Jaap heb 

aangepast, is weer veel op de schop gegaan. Ik heb hier nog 

wel vast gehouden aan het beschrijven van beide 

onderwijsvernieuwingen, ik had het nog niet losgelaten. Na de 

feedback van Jaap op 18 december bleek het probleem nog 

niet opgelost en mijn worsteling nog niet ten einde. Door de 

mondelinge terugkoppeling van de studenten op maandag 17 

december deden zich nieuwe kansen voor. 

Mijn oorspronkelijke planning was veel strakker  dan 

uiteindelijk is uitgevoerd. Door de ontstane vertraging en de 

nieuwe ervaringen in de tweede onderwijsperiode kon ik 

nieuwe feiten meenemen, die mijn advies meer kracht hebben 

bijgezet. Mijn besluit om mijn eerdere plan om beide 

onderwijsvernieuwingen te beschrijven los te laten, heeft lang 

op zich laten wachten. Uiteindelijk heb ik mij gefocust op de 

vernieuwing waar ik zelf invloed op heb kunnen uitoefenen. 

 In de vierde versie heb ik mij gefocust op het invoeren van 

het summatief individueel assessment aan de hand van een 

productportfolio, daarbij de harmonisatie van de deeltijd als 

voldongen feit hanterend.  

Ik heb het hele proces als uitermate nuttigen leerzaam 

ervaren, met name op het leerpunt “loslaten van 

oorspronkelijke ideeën en het veranderen van koers”. Ik heb 

altijd gedacht dat ik behoorlijk flexibel was, maar merk nu dat 

ik soms moeilijk afscheid kan nemen van eigen ideeën en dat 

het dus veel input van anderen kost om mij te overtuigen. Nu 

ik het herken, kan ik er in andere situaties beter op in spelen 
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en sneller bepalen wat ik wel en niet wil behouden en 

waarom.  

5.3 De literatuur 

Ik heb veel literatuur gelezen, waardoor ik er achter kwam dat 

het verplichte boek “the new meaning of educational change” 

in het gebied van onderwijsvernieuwing inderdaad overal 

genoemd wordt en op teruggegrepen wordt. Dit geldt ook voor 

de toepassing van de bevindingen van Hattie, die veel 

zeggingskracht hebben, ook om onderbouwing te geven om 

anderen te informeren en overtuigen van eigen voorstellen. 

De link met innovaties buiten het onderwijs is eveneens 

gemaakt met literatuur van onder andere: de Caluwé, Ruijters, 

Wigman en Homan. Ik kon het daarbij niet laten om als slot 

een breder advies te geven met een wellicht idealistisch tintje, 

ik wil altijd ergens naar streven en ben mij bewust van het feit 

dat dit nooit 100% zal lukken.  

5.4 Mijn manier van veranderen 

Uit de kleurentest van de Caluwé, die ik al tijdens 

leerarrangement 1 had gemaakt, komt naar voren dat ik een 

rode, groene én witte veranderaar ben. Dat verklaart ook 

mede mijn manier van werken binnen onder andere dit 

leerarrangement, en ook het verschil met de werkwijze van 

bijvoorbeeld Jurgen, die vooral een blauwe veranderaar is. 

Maar juist daar blijkt dat wij elkaar scherp kunnen houden, 

juist omdat we zo verschillend zijn. In bijlage 8 zijn de 

uitkomsten van de test te lezen.  

5.5 Competenties en indicatoren 

In bijlage 9 wordt aan de hand van de benoemde 

competenties voor dit leerarrangement mijn ontwikkeling 

weergegeven. Voor mij bevat de interpersoonlijke competentie 

de grootste en meeste leerpunten. Het kunnen schakelen 

tussen gesprekstechnieken is daarbij de meest in het oog 

springend. Mijn valkuil om anderen vooral te willen overtuigen 

is vaker benoemd (in coachgesprekken) en wordt door mij wel 

herkend. Ik ben nu in de fase dat ik in staat ben dit ook te 

gaan veranderen.  

5.6 Mijn blog 

Andere elementen binnen dit leerarrangement hebben er voor 

gezorgd dat ik veel geleerd heb. Op mijn blog is te lezen 

welke literatuur ik onder andere heb gelezen om vooral het 

aspect innovatie binnen en buiten het onderwijs beter te 

kunnen duiden. Verder heb ik aangeboden om de les 

adviesvaardigheden binnen de Master vooral praktisch 

gestalte te geven. Het heeft mij geleerd om met andere ogen 

te kijken naar de adviesvaardigheden van onderwijsmensen, 

daardoor is mijn inlevingsvermogen binnen de 

onderwijswereld zeker vergroot. Mijn medestudenten heeft het 

veel inzicht in hun eigen communicatiestijl en vaardigheden 

gebracht, die zij van plan zijn te gaan gebruiken in hun eigen 

situatie. Dat bleek uit de evaluatie na afloop. (zie voor de 

lesopbouw bijlage11) 

5.7 feedback van en aan anderen  

Tot slot heb ik geprobeerd met diverse peerreviews en 

feedback mijn medestudenten (Jaap, Jacqueline, Jurgen en 

Claire) te helpen om hun stuk beter te maken. Binnen het 

leerteam hebben we duo’s gemaakt en afspraken hoe het 

individuele peerreview te laten plaatsvinden. Jaap en ik 

vormden daarbij een duo. Ik heb Jaap feedback in zijn versie 

voor 18-12 gegeven. In het telefoongesprek op 18-12 gaf hij 

aan dat hij zich kon herkennen in de feedback. Beiden 

hebben wij met behulp van de rubrics feedback gegeven. (zie 

voor mijn feedback op de paper van Jaap bijlage 10) Het hele 

proces heb ik als minder intensief ervaren dan bij LA2, maar 

ook dat was voor mij zeker nuttig en van zeer grote waarde! 

NB: voor het schrijven van deze zelfreflectie heb ik gebruik 

gemaakt van “Effectief handelen door reflectie” van Mirjam 

Groen (2008), hoofdstuk 8. 
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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 

Deeltijd op zijn kop 

 
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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SWOT analyse uit “deeltijd op zijn kop” pagina 11
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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Bijlage 3: Bijlage 1 Artikelen uit WHW 2011 
met betrekking tot vrijstellingen en 
examencommissies 

Artikel 7.12. Examencommissie 

Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft 

een examencommissie. 

De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en 

deskundige wijze vaststelt of een student 

voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en 

examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 

vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie 

1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 

7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examencommissie de 

volgende taken en bevoegdheden: 

d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van 

één of meer tentamens. 

5. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar 

werkzaamheden. De examencommissie verstrekt het verslag 

aan het instellingsbestuur of de decaan. 

Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling 

Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling 

aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- 

en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling 

bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of 

groep van opleidingen. 

In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd 

het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of 

groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en 

plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 

examens. Daaronder worden ten minste begrepen: 

r. de gronden waarop de examencommissie voor 

eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of 

examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten 

het hoger onderwijs opgedane kennis of 

vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het 

afleggen van een of meer tentamens. 

Artikel 7.14. Beoordeling onderwijs- en examenregeling 

Het instellingsbestuur draagt zorg voor een regelmatige 

beoordeling van de onderwijs- en examenregeling en weegt 

daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling 

van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de 

studenten voortvloeit. 

Artikel 7.16. Erkenning verworven competenties 

Het instellingsbestuur kan procedures en criteria voor de 

erkenning van verworven competenties vaststellen voor 

degenen die niet zijn ingeschreven. 

Artikel 7.27. Eisen werkkring 

Het instellingsbestuur kan met het oog op de inschrijving voor 

een deeltijdse opleiding aan een universiteit of aan een 

hogeschool eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden 

tijdens het volgen van de opleiding stellen indien de 

desbetreffende werkzaamheden in de onderwijs- en 

examenregeling als onderwijseenheden zijn aangemerkt. 

 

Onderzoeken\2011\Vrijstellingen DT\ AMC-RAP-1-20111031-

HOL-Rapport Vrijstellingen DT pag. 11 
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Bijlage 4: overzicht van LOCO competenties 

  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.  

 

  



 

26 

 

Bijlage 5:Format voor aanvraag projecten InnovatieFonds 2012 

Aanvraag IF 2012 

Naam van het Project  Assessment voor communicatiepotentieel 

Verantwoordelijk instituut/dienst 
Verantwoordelijk directielid 
Naam projectleider 
Datum aanvraag 

Instituut voor Commercieel Management 
Han Biemans 
Monica Heikoop 
26 oktober 2011 

Probleemstelling 
 

Hoe kunnen studenten een goed beeld krijgen van de mate waarin zij geschikt zijn voor het 
communicatieberoep? De propedeuse is oriënterend en selecterend. Om in de eerste fase van de studie vast 
te stellen of de juiste attitude, interesse en talenten heeft kan een assessment van maximaal een dagdeel 
worden ingezet. Dit assessment geeft een beeld van de geschiktheid van een student voor de functies waar 
de opleiding communicatie voor opleidt.  
Dit assessment wordt in samenwerking met het beroepenveld ontwikkeld. 
Dit instrument zou zowel aan de poort, als tijdens de opleiding (bijvoorbeeld aan het eind van jaar 1) kunnen 
worden ingezet. 

Doelstelling 
 

Het in een zo vroeg mogelijk stadium vast stellen of de student gekozen heeft voor de opleiding die het beste 
bij hem past. Hierdoor kan studievertraging worden voorkomen en het rendement voor de opleiding worden 
vergroot. 

Relatie van de aanvraag met de 
strategische speerpunten zoals 
aangegeven in ‘Beleidsagenda 2012’ 

toetsing, kwaliteitsborging, student tevredenheid. 

Voorlopige resultaten 
 

Protocol voor assessment. 
Handleiding voor assessoren 
Inhoud portfolio op basis waarvan student bewijzen aan kan leveren. 

Voorlopige fasering 
 

januari tm februari – Plan van aanpak 
maart tm december – Ontwikkelen van assessment en handleiding. 
Voor uitgebreider plan van aanpak 

Begroting (personele en overige 
onkosten) 

Zie Excelbestand  
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Plan van aanpak – Assessment voor 

communicatiepotentieel 

Achtergrond van de opdracht 

Vanwege het brede scala aan opleidingen is het voor 

aankomende studenten vaak lastig om een gedegen 

studiekeuze te maken. Past de studie bij mij als persoon, bij 

mijn interesses? Sluit het niveau van de opleiding aan op mijn 

kennisniveau? Heb ik de juiste motivatie om de studie te 

doorlopen en met een positief resultaat af te ronden? Kortom, 

een hoop vragen waar je tegenaan kunt lopen als aankomend 

student.  

Ook wanneer je al even bezig bent met een studie kan je als 

student tegen een aantal twijfels aanlopen. Heb ik wel de 

juiste keuze gemaakt? Zit ik op de juiste plek? Is dit wel wat 

voor mij? Voldoe ik aan de competenties die gesteld worden 

door de opleiding en ben ik geschikt voor het 

communicatieberoep?  

Om vast te stellen of de student de juiste attitude, interesse, 

competenties en talenten heeft  kan een assessment van 

maximaal een dagdeel worden ingezet. Dit assessment geeft 

een beeld van de geschiktheid van een student voor de 

functies waar de opleiding communicatie voor opleidt. Dit 

assessment vindt plaats op basis van een vooraf ingeleverd 

portfolio. 

Doelstelling van de opdracht 

Het in een zo vroeg mogelijk stadium vast stellen of de 

student gekozen heeft voor de opleiding die het beste bij hem 

past. Hierdoor kan studievertraging worden voorkomen en het 

rendement voor de opleiding worden vergroot. 

Stappenplan 

Oriëntatiefase 

Opstellen plan van aanpak (februari 2012) 

Onderzoeksfase (maart – september 2012) 

Deskresearch / fieldresearch 

• Op welk(e) moment(en) willen we het assessment 

inzetten? 

• Welke vormen kan het assessment hebben? 

• Welke vorm is het meest geschikt voor onze opleiding? 

• Op welke manier past het assessment in onze opleiding?  

• Aan welke eisen moet het assessment voldoen om de 

geschiktheid van een student te testen? 

• Wat wordt er momenteel gedaan om de geschiktheid van 

een communicatie student voor de opleiding te toetsen? 

• Wat doen andere opleidingen om de geschiktheid van een 

student te toetsen? 

• Hoe denkt het beroepenveld over de geschiktheid van 

een communicatie student? 

Adviesfase (september 2012 – december 2012) 

Handleiding opstellen voor het afnemen van een assessment. 

Implementatiefase 

 

Begroting 

Zie excelbestand (NB niet toegevoegd) 
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Bijlage 6: Vragenlijst collega’s deeltijd periode 
1 jaar 1 

Inleiding 

In jaar 1 deeltijd is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ten 

eerste is de deeltijd in vakken en punten geharmoniseerd met 

de voltijd. Dit heeft consequenties gehad voor de indeling van 

de uren op de woensdagavond, het aantal aangeboden 

vakken en de status van de praktijkopdracht. 

Ten tweede wordt na periode 2 een assessment afgenomen, 

waarin de beroepsproducten (voorheen de praktijkopdracht) 

mede centraal staan. De handleiding rond de 

beroepsproducten is uitgedeeld aan het begin van periode 1, 

zal nog gebruikt gaan worden in periode 2, waarbij tevens een 

intensiever programma op de maandagavond zal worden 

aangeboden.  

Met onderstaande vragenlijst, wil ik de eerste periode 

analyseren. Dit doe ik mede voor mijn Master, waarin ik een 

kritische analyse moet schrijven over het proces van het 

doorvoeren van deze vernieuwing in het onderwijs. In dit geval 

gaat het vooral om de implementatie van bovenstaande 

veranderingen. Jullie mening en informatie geeft voor mij de 

input voor dit geheel, maar ook voor mijn stuk voor het 

Innovatiefonds, waarin het assessmentdeel moet worden 

onderbouwd.  

Kortom, ik wil jullie dringend vragen, onderstaande vragenlijst, 

kort en krachtig, liefst digitaal, in te vullen en uiterlijk 26 

november aan mij te retourneren. Alvast bedankt voor je tijd 

en moeite! 

 

A. Algemene ervaring docenten  

1. Welke verwachtingen had je en zijn die 

verwachtingen uitgekomen of niet? 

 

 

 

 

 

2. Heb je het gevoel dat je voldoende tijd hebt 

gehad om je les te geven of niet? 

 

 

 

 

 

 

3. Heb je het voorgenomen programma kunnen 

uitvoeren of ben je tegen belemmerningen 

aangelopen? 

 

 

 

 

 

4. Heb je voldoende nakijktijd gehad voor 

opdrachten en toetsen, inclusief het 

beroepsproduct? Licht kort toe. 
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5. In hoeverre is de handleiding bruikbaar, heb je 

nog aanpassingen, die snel moeten worden 

doorgevoerd? 

 

 

 

 

 

 

 

B. Analyse van docenten met betrekking tot de 

nieuwe situatie 

1. Geef 2 tops 

 

 

 

2. Geef 2 tips 

 

 

 

3. Welke gewenste verbeteringen wil je geven 

binnen het nieuwe kader, liefst met 

argumenten. 

 

 

 

 

4. Welke gewenste verbeteringen wil je geven 

buiten het bestaande kader, eveneens met 

argumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de 

studenten. Gaan ze het halen? Hebben ze meer 

moeite met de hoeveelheid of niet? Etc 

 

 

 

 

 

 

6. Waar is meer of minder aandacht voor? 

 

 

 

 

 

7. Zijn er voor de volgende periode aanpassingen 

nodig, die wellicht nog te realiseren zijn? 
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C. Reacties studenten (door docenten 

waargenomen)  

1. Op het programma 

 

 

 

2. Op de workload 

 

 

 

3. Op het slb-programma 

 

 

 

4. Op het beroepsproduct 

 

 

 

 

5. Op het feit dat zij in de werkpraktijk een case 

moeten vinden 

 

 

 

D. Tot slot…. Heb je nog andere suggesties dan waar 

hierboven naar gevraagd? 

Ja/nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: in deze vragenlijst zijn ook vragen gesteld ten aanzien 

van de harmonisatie. De antwoorden hierop bleken in de 

latere versie niet van belang, omdat deze verandering als 

voldongen feit is geaccepteerd. De antwoorden worden wel 

meegenomen naar het management voor het programma van 

volgend jaar. 

De belangrijkste bevindingen zijn in de paper meegenomen. 
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Bijlage 7: 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) 

Topdown verhaal, vanuit het ministerie eisen aan deeltijd, 

overlegd met werkveld (in casu de instituutsdirecteuren) 

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. 

Ook deeltijdstudent moet 240 punten behalen in 4 jaar en een 

P in twee jaar, anders BSA.  

Vrijstellingen worden alleen nog verleend op basis van bewijs 

en via examencommissie. 

Contacttijd voltijd en deeltijd verschilt nogal, toch harmonisatie 

vereist. 

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.  

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. 

Overheid staat slechts garant voor beperkt aantal 

deeltijdopleidingen (speerpunten) en laat de rest aan de markt 

over. 

Claire en Monica krijgen basisdocumenten van Menno. 

Bij de lerarenopleiding Engels is men al langer bezig dan de 

notitie aanbeveelt.  

Tevredenheidonderzoeken deeltijd zijn mede aanleiding voor 

veranderingen. 

Bij Engels is de tevredenheid nu zeer achteruit gegaan (na 

invoering harmonisatie). 

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. 

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.  

De Instituutsdirecteuren maken hier eigen keuzes in hoe de 

harmonisatie deeltijd/voltijd moet worden ingevuld.  

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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Bijlage 8: Persoonlijke stijl van veranderen 
(verkorte versie) 

Rapportage Kleurentest, 31-12-2011  

Persoonlijk resultaat kleurentest  

Je score op de kleur rood is 30  

Als rode veranderaar ben je geneigd in 

veranderingsprocessen in eerste instantie de 'zachte' 

aspecten van een organisatie aan te pakken. Je stelt de 

talenten en ambities van de medewerkers van de betreffende 

organisatie centraal. Rode veranderaars streven er naar een 

optimale 'fit' tussen organisatie en medewerkers tot stand te 

brengen. Extrinsieke motivatie, zoals het belonen en straffen 

van medewerkers, speelt daarbij een belangrijke rol. De rode 

veranderaar stuurt op veranderingen in gedrag, sfeer, mate 

van welbevinden en motivatie.  

Je score op de kleur wit is 27  

Als witte veranderaar ga je uit van de zelforganiserende 

vermogens van mensen en hun organisaties. De witte 

veranderaar richt zich daarbij op het herkennen van patronen, 

het stimuleren van betekenisgeving en het wegnemen van 

blokkades. De voorspelbaarheid van witte veranderingen is 

beperkt. Maar de witte veranderaar hecht weinig waarde aan 

voorspelbaarheid. Het doel, dat vooraf nauwelijks wordt 

omschreven, wordt stap voor stap benaderd.  

Je score op de kleur groen is 25  

Als groene veranderaar ben je geneigd de verandering primair 

als een leerproces te zien. De kans is groot dat je het 

belangrijk vindt om mensen te motiveren met elkaar en van 

elkaar te willen leren teneinde permanent lerende groepen te 

krijgen. De groene veranderaar is beperkt in het managen van 

de verandering. Het faciliteren van feedback en leermomenten 

spelen een belangrijke rol. Denken en doen wordt als het 

ware gekoppeld. De uitkomst laat zich in dit denken moeilijk 

voorspellen, gezien de afhankelijkheid van de mate en de 

aard van mensen.  

Leren veranderen  

Het kleurendenken wordt uitgebreid beschreven in het boek 

"Leren Veranderen, handboek voor de veranderkundige", van 

Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006). Het boek is 

geschreven voor iedereen die verantwoordelijkheid neemt 

voor het (helpen) sturen van veranderingen. Het geeft 

inzichten, methoden en instrumenten om op een professionele 

manier veranderingstrajecten te ontwerpen en uit te voeren.  

Het kleurendenken helpt bij de volgende aspecten:  

Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te 

praten en beslissen over veranderen zonder 'scholenstrijd'.  

Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, 

vraagstukken, vooral als het complex is.  

Strategie: een situationele keus voor een kansrijke 'kleur' voor 

een veranderaanpak. Wat past bij het vraagstuk, bij 

deorganisatie?  

Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, 

competenties, en beperkingen.  

  

Figuur 6: Persoonlijk resultaat kleurentest 
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Bijlage 9: COMPETENTIES MLI in 
LEERARRANGEMENT 3: INITIEREN EN 
BEGELEIDEN VAN VERNIEUWINGEN EN 
REFLECTIE 

1. Interpersoonlijke competentie 

De Master Leren & Innoveren heeft oog voor zijn eigen rol (en 

die van anderen) in de onderwijsinstelling 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.  

 

In dit leerarrangement was mijn leerdoel om mijn eigen 

vernieuwing, zoals beschreven in LA2, kritisch te analyseren 

op resultaat en handelswijze. Wanneer ik naar de indicatoren 

kijk, kan ik constateren dat ik op alle indicatoren een bewuste 

vooruitgang heb geboekt. Ik heb altijd gedacht dat de 

interpersoonlijke competentie goed was ontwikkeld. Te 

ontdekken dat dit niet het geval is, was het grootste leerpunt. 

Ik communiceer wel over onderwijs(-ontwikkeling), laat 

merken dat ik dit heel belangrijk vind, herken daarbij wel 

communicatiepatronen, maar zet pas sinds kort 

gesprekstechnieken bewust in. Ik merk dat dit een positief 

effect heb. Niet in de laatste plaats heb ik dit weer herontdekt 

na het voorbereiden van het college over adviesvaardigheden 

voor mijn medestudenten.  

Indicator 2 levert geen noemenswaardige problemen op, 

omdat ik al vroegtijdig betrokken ben geweest bij de opzet van 

het leernetwerk, relaties onderhoud met stakeholders en dit 

op een doelmatige wijze doe.  

Indicator 3 is po het gebied van initiatief nemen geen 

probleem, als ook het rekening houden met belangen van 

diverse stakeholders. Ik heb ook in dit geval gezien dat ik in 

staat ben om voldongen feiten te accepteren en vanuit dat 

referentiekader te denken en te handelen. Ik merk dat 

anderen dit soms lastiger vinden en langer blijven hangen in 

het ja maar-principe. Ik weeg belangen altijd kritisch af, soms 

ben ik te kritisch of denk ik te ver vooruit. Dat merk ik aan 

reacties van gesprekspartners. Langzaam lukt het mij om dan 

terug te schakelen, daarbij de argumenten wel te onthouden 

en later in te zetten.  

Indicator 4 bevat voor mij een valkuil. Ik ben soms erg 

ondubbelzinnig en houd daarbij niet altijd rekening met de 

politiekgevoeligheid van een onderwerp. Omdat ik steeds 

betere argumenten heb vanuit de literatuur, moet ik leren om 

dit genuanceerd te brengen. Ik merk dat meer kennis ook 

betekent dat er een gevaar is dat de frustratie groeit en dat ik 

teveel emotie en betrokkenheid voel als ik mijn argumenten 
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gebruik om mijn visie en keuzes te geven. Nog een belangrijk 

aandachtspunt dus voor de nabije toekomst! 

Voor indicator 5 heb ik in dit leerarrangement een groot 

leerpunt bereikt. Hoewel ik makkelijk schakel tussen 

verschillende rollen binnen de onderwijsinstelling, merk ik dat 

ik minder flexibel ben geworden in het loslaten van eigen 

ideeën en meer mijn overtuiging over onderwijsontwikkelingen 

wil delen en anderen wil overtuigen van mijn expertise. Verder 

ben ik er achter gekomen dat onderwijsontwikkeling een 

aparte discipline is, die nog erg weinig voorkomt bij de 

opleiding, terwijl wel veel beroeps- en vakkennis aanwezig is. 

Ik moet nog om leren gaan met dit aspect. Ik vond het erg 

ontluisterend om dit te constateren.  

Indicator 6 is daarom een beetje dubbel: ik wil zelf veel 

veranderen, merk dat ook anderen dit zouden willen, dus die 

signalen wil ik graag opvangen. Wat ik lastig vind is omgaan 

met collega’s die liever alles hetzelfde houden en ook de 

ontwikkelingen in het vak en de maatschappij niet willen 

integreren in hun eigen onderwijs (bijv. gebruik van 

smartphones in de les, flipped classroom, delen van 

informatie). Komende tijd zal ik als leerpunt hebben om hier 

mijn weg in te vinden.  

Indicator 7 is in grote mate aanwezig. De uitdaging is om 

relevante kennis te gebruiken en te delen met collega’s om 

een efficiënte manier. 

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. 

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. 

In deze paper heb ik de competentie met beide indicatoren 

laten zien. Zowel binnen het proces van de totstandkoming 

van deze paper als hetgeen ik er voor gelezen, geëvalueerd 

en beschreven heb. 

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, materiaal-

ontwikkeling, 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. 

Door mijn eigen ontwerp uit LA2 kritisch te analyseren en 

daarbij door docenten gewenste processen te betrekken, 

zoals beschreven in LA1, laat ik zien dat ik in staat ben om 

constructief kritisch te kijken naar de beoogde en 

gerealiseerde kwaliteit van de onderwijsontwikkeling. In dit 

geval heeft het zich beperkt tot de ontwikkelingen binnen de 

HR en laten het nationale en internationale aspect nog 

onderbelicht. In informatie uit blogs volg ik ontwikkelingen wel, 

maar op dit moment was dat niet toepasbaar door het feit dat 

dit een ontwikkeling op micro/nanoniveau betrof. 

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). 

Door het proces van het schrijven van zowel LA2 als LA3 laat 

ik zien dat ik in staat ben om onderwijsontwikkelingen 

doelgericht en met gevoel van verhoudingen te begeleiden. Ik 

heb een regiefunctie vervuld, daarbij meer naar mijzelf 

toegetrokken dat gevraagd, dat heeft geleid tot een redelijk 

verlopende implementatiefase. Door nu al te analyseren, kan 

er lering voor de toekomst uit worden getrokken. Ook uit de 

evaluatie van collega’s en studenten komt dit naar voren. Het 

proces had beter gekund, maar juist doordat te erkennen zijn 

veel weerstanden weg genomen. Daarbij heb ik zeker oog 

gehad voor personeelsbeleid, kwaliteitszorg en inzet van 

middelen. Een voorbeeld hiervan is dat de uitvoering van het 

assessment nog een punt van discussie is, waarbij tijd,geld en 

middelen in een goede verhouding zal moeten blijven.  

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. 

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. 

 

Het belangrijkste punt dat dit illustreert, is de ontwikkeling van 

de flipped-classroom (blended learning). Dit volg ik op de 

voet, omdat het de bedoeling was om dit direct per september 

2012 in te zetten, totdat bleek dat de HR nog helemaal geen 

kaders hiervoor had ontwikkeld. Ik probeer nu met een pro-

acitieve houding en het volgen van de ontwikkelingen op dit 

punt (met name de blog van Wilfred Rubens) de kennis te 

delen met mensen binnen en buiten de opleiding om zo in 

2013 de invoering wel te kunnen laten plaatsvinden. 
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Bijlage 10 Overzicht feedback en peerreview  

Voor mijn eerste product heeft met name Claire feedback 

gegeven in een pdf. Het betrof met name feedback op inhoud, 

omdat Claire bijna hetzelfde onderwerp had. Daardoor was zij 

in staat goede feedback te geven, vraagtekens te plaatsen en 

aanvulling te geven. Zeer waardevol.  

Versie 2: Zelfbeoordeling, gemiddeld 6,8 

Monica: De vragen die ik heb en waar ik graag feedback op 

krijg zijn: 

1. kun je de lijn van de paper volgen? Zo ja, wat vind je goed, 

zo nee, wat zijn dan punten om te veranderen? 

2. Wat vind je van de opbouw van het verhaal? 

3. Mis je belangrijke informatie met name in de toepassing 

 van de modellen? 

4. Wat vind je van het niveau van het kritische element in 

 de analyse? 

5. Welke tips heb je voor me om de kwaliteit van deze paper 

te verhogen? 

NB Het stellen van deze vragen, geeft direct aan waar ik zelf 

nog twijfel. Helaas heb ik weinig directe antwoorden op deze 

vragen gekregen, wat niet wegneemt dat de feedback zeker 

zinvol is geweest. 

Van Jaap: gemiddeld 6,8 

Een prima document waaruit de vernieuwingen duidelijk naar 

voren komen. Verwijzingen binnen het document maken de 

leesbaarheid iets minder prettig. De analyse springt voor mij 

als lezer wat van onderwerp naar onderwerp waarbij ik 

verbanden moet zoeken. Bijvoorbeeld "2.5 populatie" vraag ik 

mij af of dat gaat over een innovatieonderdeel of een 

oplossing van een nog niet gegeven conclusie? Ik mis nog 

wat samenhang en daarom nog geen 10, maar een 7. Bij 

taalgebruik zie ik met regelmaat kreten die is niet direct snap, 

bijvoorbeeld de zin onderaan pagina 11 "Door aan te kunnen 

tonen dat deeltijd=voltijd...". 

Op naar de 10!… 

 

Van Jacqueline: gemiddeld 6 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij je eerste vraag ben blijven 

hangen en je paper ook niet helemaal uitgelezen heb. Ik wist 

van tevoren al dat je dit zou doen, maar er zitten nu zoveel 

verwijzingen in (dus met name in het beginstuk wat ik gelezen 

heb), dat het voor mij niet meer te volgen is. Ook waar je niet 

verwijst, leid je soms iets in wat niet verder toegelicht wordt. 

Bijvoorbeeld: '... context blijkt dus veel groter...' 

Daarnaast leest je tekst soms als een opsomming. 

Ik heb mijn twijfels over hoe jij Hattie hebt toegepast. Dat iets 

veel van de motivatie vraagt van studenten is iets heel anders 

dan dat de motivatie van studenten het leerrendement 

beïnvloedt. Want als die motivatie er niet is, kun je vragen wat 

je wil, maar zal het echt niets meer gaan opleveren. 

Ik weet niet in hoeverre je mijn beoordeling serieus kan 

nemen, omdat ik niet alles heb gelezen, maar ik zou alles op 

een zesje beoordelen. 

Bij een volgende versie zal ik wel iets meer de tijd nemen om 

je stuk te bekijken, maar ik wist dat je vanavond al de 

feedback wilde verzamelen. 

Van Jurgen: gemiddeld 6,4 

Stuk is duidelijk nog niet af met vele halve verwijzingen. Ik heb 

het idee dat de kwaliteit ook grotendeels bepaald wordt door 

de Advisering die nog ontbreekt. Daar zou je met jouw 

ervaring op dat gebied een grote slag kunnen slaan, zeker als 

de verwijzingen (ook naar de bijlagen en wat meer naar de 

literatuur) op orde zijn. 

Doordat je duidelijk maakt dat je een geschiedenis hebt met 

dt=vt, komt het stuk op mij betrouwbaar over. Verder geldt 

hetzelfde als bij ‘Kwaliteit’. 

Ik ben in alle papers die ik totnogtoe gelezen heb voor LA3 

nauwelijks iets innovatiefs tegengekomen. Ik verwacht dat de 

innovativiteit hem ook bij jou in de Advisering gaat zitten. 

Volgens mij zitten er nog wel wat typos is maar geen hele 

ernstige zaken. Er gaat vast nog een keer redactie overheen 

dus dat moet goed komen. 
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Van Bartel:  

“Je werkt aan een ctrilogie over de invoering dt: Zin in leren, 

uitdagend ontwerpen en initiëren en begeleiden. Deze ballast 

is een kans, maar ook de bedreiging voor een helder stuk.” 

“Er is zoveel, dat het lastig is hoofd- en bijzaken te scheiden. 

Ik mis nog informatie over de ervaringen van docenten en 

studenten met het nieuwe curriculum.” 

“Is het een innovatie? Dat zou een reflectie verdienen. “  

“Let op Hattie (navolgbaarheid; zie feedback Jacqueline).”  

“Ik mis nog respect voor de lezer.” 

“Wat wel: Veel informatie, zicht op hogere/abstractere 

niveaus.” 

Advies: herschrijven. 

Feedback aan Marko op 4 november 2012:  

Beste Marko, 

Bijgaand het document met mijn feedback. 

Het valt uiteen in: bronvermeldingen die naar mijn mening 

ontbreken of specificiëring daarvan. 

Meerwaarde aangeven van sommige beweringen. (Verder of 

meer onderbouwen) 

Navolgbaarheid van de volgorde, conclusies en adviezen 

Kleine taal/type of opmaakfoutjes.  

Je bent wel consequent in het gebruik van bepaalde bronnen 

en geeft dat ook duidelijk aan. 

Ik licht het graag mondeling toe, misschien kom je verder met 

een aantal rechtstreekse vragen en/of discussie over het door 

jou op geschrevene. Als je vragen hebt, dan hoor ik graag. 

Feedback aan Claire voor productbespreking 27-11: 

Kwaliteit: 6-7, het verhaal is niet altijd navolgbaar en vraagt 

van de lezer die wat verder af staat veel inlevingsvermogen. 

Hier kan nog een slag gemaakt worden. Sommige onderdelen 

lopen niet logisch in elkaar over of lijken er echt “ingeplakt” 

omdat het een verplicht onderdeel is (zoals Hattie). Het 

waarom dingen nu gaan zoals ze gaan, wordt nog 

onvoldoende onderbouwd (zoals de samenstelling van de 

teams bv). 

Betrouwbaarheid: 7-8, de bronnen die je gebruikt worden 

goed aangegeven en op de jusite plaats gebruikt. Vraag die ik 

nog wel heb is of collegiale consultatie echt iets is van het 

onderwijs of dat dit ook elders wordt toegepast en of je daar 

dan van kunt leren. 

Innovativiteit: 6, er is meer uit te halen. Je hebt soms als een 

echte beschouwer geschreven en ik mis dan de vergelijking 

met bijvoorbeeld de situatie voor die tijd of stappen die 

kunnen worden genomen om dit te verbeteren. Maar 

misschien komt dat in de advisering nog aan de orde.  

Taalgebruik: 6, naast dat er nog wat typefouten in deze fase 

zitten, kloppen soms de zinnen niet of is de overgang heel erg 

abrupt. Aan de andere kant is het juist heel compact in een 

redelijk prettig leesbare stijl. De verwijzingen zijn logisch 

verwerkt in de tekst. Het tijdsgebruik van werkwoorden is 

soms verwarrend of niet logisch.  

Feedback aan Jurgen voor paper op 27-11 

• Kwaliteit: 6-7 (ruim voldoende) 

• Betrouwbaarheid 7-8 (goed) 

• Innovativiteit 5-6 (voldoende) 

• Correct taalgebruik 6-7 (ruim voldoende) 

• Gemiddeld cijfer: 6,5 

Kwaliteit: de navolgbaarheid kan nog worden verbeterd. 

Hierdoor zal de kracht van de argumenten toenemen. 

De betrouwbaarheid is in orde, door de vele verwijzingen naar 

gebruikte literatuur. Aandachtspunt is wel dat de koppeling 

tussen literatuur en eigen praktijk kan worden versterkt. 

Innovativiteit: Er wordt naar mijn mening te weinig gebruik 

gemaakt van de innovatieve kracht van een ELO in het 

algemeen, de (gemiste) kansen van het management om 

gebruik te maken van de kennis die in huis is om ELO meer 
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inhoud te geven. De nadruk ligt te veel op het niet meenemen 

van de docent in het traject. 

Taalgebruik: Er lijkt de neiging te bestaan om het heel 

compact te zeggen. Hierdoor ontstaan onnodige ingewikkelde 

zinnen en te harde overgangen, waardoor de navolgbaarheid 

in het geding komt.  

Totaal: De verbeterslag zou vooral kunnen bestaan uit de 

koppeling van literatuur en eigen praktijk en dan vooral in te 

gaan op hoe je dit alsnog tot een succes zou kunnen maken. 

Daarbij de rol van de directie bijvoorbeeld richting HR 

Services meenemen om meer te doen met de kracht van de 

mensen die er werken en voorop lopen in de digitale 

ontwikkelingen. 

Zie verder de opmerkingen in het document zelf. 

Feedback aan Jaap voor bespreking op 18-12 (telefonisch) 

Ha Jaap, ik heb mijn feedback in het document gezet. Als ik er 

nu punten(rubric) aan zou moeten geven kom ik op 19 punten.  

We moeten het er dinsdag maar even over hebben tijdens het 

telefoongesprek. Let vooral op de uitleg van de context voor 

buitenstaanders. Je valt soms erg met de deur in huis. Ook 

mis ik vaak het waarom het zo is. Ik heb geprobeerd dit in het 

document aan te geven, maar ik loop er bijna het hele stuk 

tegenaan. Kortom, je kunt nog een slag maken waardoor met 

name de onderbouwing zal moeten verbeteren. Succes! Gr. 

Monica 

Feedback van Jaap voor bespreking op 18-12 (telefonisch) 

De feedback bestond uit gedetailleerde opmerkingen in mijn 

versie 3 en een pdf met punten volgens de rubric (45 punten 

zonder zelfreflectie en advisering). Op basis van deze 

feedback en puntentelling ben ik weer opnieuw begonnen 

uiteraard met al bestaande documenten, maar vanuit een 

nieuwe invalshoek, waarbij de harmonisatie als voldongen feit 

werd genomen en gefocust werd op de invoering van het 

individuele assessment.  

De feedback heeft enorm geholpen bij mijn gedachtegang en 

het maken van keuzes.  
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Bijlage 11: College Adviseren (in 
onderwijssituaties) 20 november 2012  

Alle begeleidende materialen zijn te vinden op mijn blog: 

http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/11/10/materiaal
-voor-het-college-over-advisering-van-20-november-
aanstaande/ en 

http://monicaheikoop.wordpress.com/2012/11/17/geen-tijd-
of-zin-om-te-lezen-bekijk-dan-de-korte-filmpjes-over-
communicatiestijlen/ 

In het kader van Master Leren en Innoveren, 

Leerarrangement 3: initiëren en begeleiden van 

onderwijsinnovaties 

Dit college staat adviseren centraal. En dan vooral de rol van 

adviseur in een 1 op 1 gesprek. In eigen situaties, die je zelf 

gaat ondervinden in een rollenspel.  

Hieronder vind je in grote lijnen het programma én de 

voorbereidingsopdrachten. Die vervangen de opdrachten 

zoals vermeld in het oorspronkelijke programma, maar 

hangen daar wel mee samen. Deze opdrachten zijn essentieel 

voor het goed laten verlopen van de gesprekken in de 

oefensituaties en wat je er uiteindelijk van kunt leren.  

Het college zal worden verzorgd door Monica, samen met 

Karen de Jager, communicatieadviseur met veel ervaring in 

organisaties met weerstand of bureaucratie. 

Plenaire leerdoelen: 

• Het (vooraf) kennis nemen van de theorie achter de 

communicatie rondom veranderingen/vernieuwingen. 

(Teune (2008), Weggeman (2007), Fullan (2007) , de 

Caluwé 2006)) 

• Het bewust worden van wat het met mensen doet als er 

veranderingen/vernieuwingen worden doorgevoerd, welke 

fases er zijn in het proces en wat de invloed kan zijn op 

het proces..  

• Het inzicht geven in de eigen mogelijkheden om op een 

effectieve manier advies binnen de organisatie te geven, 

daarbij is het uitgangspunt het 1 op 1 gesprek met een 

belanghebbende (leidinggevende, projectleider, manager, 

directeur, teamleider). Zie ook literatuurlijst voor tips over 

adviseren in het algemeen. 

• Het ervaren van de invloed die de adviseur zelf kan 

uitoefenen om een effectief adviesgesprek te voeren met 

vooral aandacht voor weerstand en LSD technieken. 

Voorbereidingsopdrachten: 

Doe de kleurentest van de Caluwé op internet. Een artikel 

over staat de kleurentheorie op de blog.  

Doe de test omtrent de communicatiestijlen via GITP. Vul hem 

ook in voor de gesprekspartner die je in gedachten hebt. Meer 

informatie in de samenvatting van “waarom begrijp je me 

niet?” van Brigitte Heldeweg, Gert van Grunsven en Manon 

Désar (2009) op de blog. 

Inventariseer voor jezelf welke ervaringen (actief en passief) 

je hebt met adviseren in onderwijssituaties. 

Reflecteer op de uitkomsten van de twee testen en betrek 

hierbij je ervaringen met het geven van advies bij 

veranderingen/vernieuwingen in jouw organisatie en het 

verschil/overeenkomsten in kleur en communicatiestijl tussen 

jou en de persoon aan wie je het advies gaat geven.  

Formuleer je individuele leerdoelen voor dit college op basis 

van de reflectie. 

Beschrijf kort een onderwerp waarover je advies wil 

uitbrengen of hebt uitgebracht in jouw organisatie op het 

gebied van onderwijsvernieuwing/interventie (gekoppeld aan 

de paper, maar niet verplicht). Maximaal 0,5 A4.  

 Geef eveneens een korte omschrijving van de persoon 

(zowel eigenschappen als positie in de organisatie) of situatie 

waarin het advies gegeven is/gaat worden. Doe dit op zo’n 

manier dat een tegenspeler dit snel kan oppakken. Max. 0,5 

A4. 
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Neem daarin uiteraard je leerdoelen mee. Denk dan aan 

bijvoorbeeld je valkuil waarin je terecht kunt komen of juist 

een sterke kant waar je gebruik van wil maken in het gesprek. 

Voorbereidingsopdracht 6, 7 en 8 worden vooraf gemaild aan 

m.p.heikoop@gmail.com, en deze moeten uiterlijk 

maandagavond 19-11 22.00 uur binnen zijn. 

Het college op 20 november:  

We starten met een korte plenaire sessie, met daarin een 

aantal aardige en verrassende opwarmers. Daarna worden in 

oplopende moeilijkheidsgraad 3x een rollenspel gedaan, 

waarbij iedereen een keer de rol van adviseur gaat 

ondervinden. De andere rollen zijn die van tegenspeler (van 

de situatie die de adviseur heeft ingebracht) en die van 

observant om feedback terug te kunnen geven. 

Deze sessies zullen in twee groepen plaatsvinden met elk een 

begeleider. Zo kan iedereen optimaal aan bod komen en komt 

in de diverse situaties ook de onderliggende theorie aan bod 

van Luisteren, Samenvatten, Doorvragen en handelen bij 

weerstand in een adviesgesprek.  

Planning: 

16-18 uur inleiding en twee ronden gesprekken met feedback 

en terugkoppeling naar de theorie. 

18-18.30 uur pauze 

18.30-19.30 uur laatste ronde gesprekken en plenaire 

afronding en terugkoppeling. 

Literatuur: 

Caluwé, L. de , & Vermaak, H. (2006). Leren veranderen. Een 
handboek voor de veranderkundige. Deventer: Kluwer (en/of 
het artikel op de blog). 

Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change 
(4e druk). London: Taylor and Francis Ltd. 

Heldeweg, B., Grunsven, G. van & Désar, M. (2009). Waarom 
begrijp je me niet? .Culemborg: Van Duuren Management. 

Teune, P, de Boer, D. & de Laat, C. (2008). Werken aan 
Onderwijsvernieuwing (1e druk). Utrecht/Zutphen: 
ThiemeMeulenhoff.  

Weggeman, M. (2007). Leidinggeven aan professionals? Niet 
doen! Schiedam: Scriptum Management.  

Literatuur over adviseren: 

Block, P. (2010). Feilloos adviseren. Den Haag: Academic 

Service. 

David, A. & Pelt, T. van (2010). Adviseren. Amsterdam: 

Pearson Benelux BV 

 Grit, R. & Gerritsma, M (2012). Competent Adviseren. 
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Evaluatie van het college 

Op 27 november is het college geëvalueerd met Bartel en 

Jeroen. Voor Jeroen en Bartel was het een nieuwe ervaring 

om ook zelf eens een rol te kunnen spelen. Vooral nuttig 

werden de vreemde ogen gevonden (Karen) en daarom is het 

voorstel dit volgend jaar opnieuw op te nemen. Met wellicht 

nog meer focus op de vaardigheden en een nog concretere 

(voorbereidings)opdracht waarmee men aan de slag kan.  

Studenten zijn zich absoluut meer bewust geworden van hun 

mogelijkheden en valkuilen, waar ze in een adviesgesprek 

gebruik van kunnen maken. Het bleek dat een goede 

voorbereiding meer effect had op het eindresultaat bij de 
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student, omdat die zich meer bewust was van wat hij/zij wilde 

leren. Door volgend jaar meer tijd en aandacht te geven aan 

dit aspect, kan het effect nog hoger zijn bij de studenten.  

Voor mij heeft het geven van het college tot het inzicht geleid 

dat onderwijsmensen niet of nauwelijks adviseren aan 

teamleiders, managers en directeuren. Omdat ik mij zelf in 

een omgeving bevindt binnen mijn opleiding met veel 

adviseurservaring en context in het curriculum, kon ik dit niet 

helemaal goed inschatten. Volgend jaar zal ik hier zeker meer 

aandacht aan besteden.  

NB: wellicht een idee om het boek van Block op de 

aanbevolen literatuurlijst te zetten? 

 


