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Voorwoord 

 

Tijdens de stafconferentie in mei 1998  presenteerde de Stuurgroep Implementatie Basismodules (SIB) 

een eerste aanzet voor een Didactisch Concept, dat zou moeten gaan dienen als leidraad voor de 

onderwijsvernieuwing, waarmee de we op de CAH Dronten inmiddels waren begonnen. 

 

De reacties waren destijds bemoedigend, maar het Didactisch Concept was nog niet “af”. Eén van de 

taken van de SIB dit afgelopen jaar was, om dat Didactisch Concept verder te laten groeien tot een 

consistent en toegankelijk geheel. 

 

Dat bleek eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het heeft nog veel gesprekken en een tweedaagse sessie “op 

de hei” gekost om bijgaande aangepaste versie van het Didactisch Concept te produceren. Grote delen 

van de eerste aanzet zijn gehandhaafd. De aanpassingen zijn te vinden in hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk is 

tegelijk een samenvatting en een aanpassing van de hoofdstukken 4 en 5 van de eerste versie. Er is 

geprobeerd om de gedachten zoveel mogelijk in compacte schema’s te vatten, die gemakkelijk te 

presenteren zijn maar wel een compleet beeld geven. 
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Naar een Drieslag Didactiek 

 

 

1. INLEIDING 

 

Het onderwijs op de CAH is de afgelopen jaren het onderwerp van veel gesprekken geweest. Landelijke 

SHAO-initiatieven, aanbevelingen van de visitatiecommissie en interne ontwikkelingen leidden tot een 

herbezinning op ons onderwijsconcept. 

Deze herbezinning heeft de nodige emoties doen oplaaien: er zijn stevige discussies geweest over de 

noodzaak van onderwijskundige vernieuwing, over de wijze waarop deze vernieuwing vorm zou moeten 

krijgen, over de plaats van vakken en docenten in een nieuwe onderwijsopzet, over de kwaliteit van het 

onderwijs en last but not least over de studeerbaarheid en de aantrekkelijkheid van vernieuwd onderwijs.  

Na de fase van beeldvorming en discussie bracht de door de onderwijscommissie geschreven notitie 

"Opzet, Overzicht en Organisatie van Onderwijs" (de OOOO-notitie)  de nodige structuur in de ideeën. 

Met de notitie werd het kader aangegeven voor de  onderwijsontwikkeling die de komende jaren moet 

worden gerealiseerd.  

De OOOO-notitie diende tevens als startpunt voor een volgende fase, waarin gewerkt moet worden aan 

de ontwikkeling van nieuwe modules en waarin de eerste nieuwe modules ook al moeten worden 

geïmplementeerd. Deze fase is momenteel in volle gang en kost veel energie. Het is een fase waarin 

opvattingen over lesinhouden en didactische methoden ter discussie staan, waarin docenten merken dat 

ze niet meer als individu, maar als lid van een team verantwoordelijkheid dragen voor ontwikkeling en 

uitvoering van een stuk onderwijs.  

Men is daar op een loyale wijze mee bezig, en vaak zelfs -na de aanvankelijke scepsis- enthousiast. 

Maar dat neemt niet weg dat er twijfels blijven. Die twijfels zijn ook begrijpelijk. Iedereen voelt zich 

persoonlijk verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en naar de mening van velen is nog niet 

onomstotelijk bewezen dat de nieuwe aanpak kwaliteit garandeert. Er zijn vragen over het didactisch 

concept dat achter de hele vernieuwing ligt: "waar gaan we nu eigenlijk naar toe en waarom ?"  Zolang 

deze kernvragen nog niet voor iedereen bevredigend zijn beantwoord, zal de twijfel ook blijven.  

 

Deze notitie beoogt nog eens op een rij te zetten wat de achtergronden zijn achter de vernieuwing die ook 

op de CAH zijn intrede doet. Daarmee is de notitie een aanvulling op datgene wat al eerder in 

stafconferenties, gesprekken over de onderwijsvernieuwing, in de visitatierapporten en de reacties daarop 

binnen de CAH en op andere manieren naar voren is gebracht. Met andere woorden: het zou onjuist zijn 

om te stellen -maar het gebeurt nu en dan wel- dat de onderwijsvernieuwing die nu gaande is, niet stoelt 

op een consistente visie. Terecht wordt echter opgemerkt dat een notitie als deze feitelijk al eerder had 

moeten worden uitgebracht. Dat geconstateerd hebbend, is het nu van belang de gekozen route te 

vervolgen, in het belang van de studenten, de studeerbaarheid, de docenten en het onderwijs aan de 

CAH. 

 

 

2.  ONDERWIJSVERNIEUWING, WAAROM ? 

 

Velen hebben zich de afgelopen periode afgevraagd waarom de ingezette onderwijsvernieuwing eigenlijk 

nodig is. De vraag is legitiem, het antwoord is helder. Maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen 

in het (hoger agrarisch) onderwijs en ontwikkelingen binnen de CAH laten zien dat er geen ontkomen 

aan is: willen we geloofwaardig blijven als onderwijsinstelling, dan moeten we aanhaken bij deze 

ontwikkelingen. 
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2.1. De algemeen maatschappelijke context 

 

In de huidige maatschappij geldt de uitdrukking "kennis is macht" steeds minder. Kennis veroudert snel.  

 

Wie in een baan goed wil functioneren, komt er niet meer met kennis alleen. Zeker zo belangrijk is, dat 

mensen in staat zijn op elk gewenst moment nieuwe kennis aan te boren en zelfstandig op zoek gaan. Dat 

is overigens niet echt nieuw, maar wordt wel steeds duidelijker merkbaar.  

Vanuit werkgeverszijde is er op dit moment vooral vraag naar goed gekwalificeerde, breed inzetbare 

medewerkers. Van mensen die een baan zoeken wordt verwacht dat ze zelfstandig zijn en zichzelf 

kunnen sturen. Ze moeten flexibel zijn en in voortdurend veranderende bedrijven in diverse functies 

passen. De bij een nieuwe functie passende kennis en vaardigheden moet men zich zelfstandig eigen 

kunnen maken. 

Dit geldt in de algemene maatschappelijke context, maar zeker ook in de context van de landbouw en de 

agribusiness. Verschuivingen die in dit werkveld optreden en die hun weerslag hebben op kwaliteiten die 

van werknemers c.q. ondernemers worden gevraagd doen zich bijvoorbeeld voor op het gebied van 

grondgebruik, technologie, managementstijlen en bedrijfsorganisatie. 

 

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. Het hierna volgende citaat uit "Onderwijskunde Hoger 

Onderwijs" 1 geeft dat goed weer: 

 

"Idealiter levert het hoger onderwijs afgestudeerden af die tot activiteiten-op-niveau in staat zijn: die 

kritisch kunnen reflecteren op hun vakgebied en hun beroep: die in staat zijn bij te dragen aan verdere 

ontwikkeling van dat vakgebied, respectievelijk dat beroep; die kunnen bijdragen aan en het initiatief 

kunnen nemen tot economische, maatschappelijke, wetenschappelijke en beroepsgerichte innovaties. 

Daartoe is het niet alleen nodig dat studenten zich een bepaald vakgebied eigen maken of een groot scala 

aan vaardigheden verwerven. Studenten moeten ook in staat zijn de verworven kennis en vaardigheden in 

hoge mate zelfstandig aan te spreken en in te zetten, en zij moeten bereid en in staat zijn zich verder te 

ontwikkelen. Cognitieve ontwikkeling en zelfstandigheidontwikkeling dienen in het hoger onderwijs 

daarom hand in hand te gaan. 

Ook in een ander opzicht dient er in het hoger onderwijs sprake te zijn van meer dan louter cognitieve 

ontwikkeling. Tijdens hun studie moeten studenten leren weloverwogen keuzen te maken, voor een door 

henzelf gewenst doel te gaan staan, anderen te enthousiasmeren, open te staan voor de ideeën en 

stimulansen van anderen, de eigen grenzen te bewaken enzovoorts. Het zijn kwaliteiten waarvan 

verwacht mag worden dat afgestudeerden in het hoger onderwijs die in hun beroep manifesteren. Het 

hoger onderwijs heeft dus zowel een scholings- als een vormingsaspect. Beide aspecten dienen tijdens de 

studieloopbaan van studenten evenwichtig en zoveel mogelijk geïntegreerd aan bod te komen".  

 

In het bovenstaande is feitelijk de missie van het hoger beroepsonderwijs in onze veranderende 

maatschappij neergelegd. Wie deze missie serieus neemt, zal constateren dat docentgestuurd onderwijs 

met een overwegend cognitieve component niet de meest passende aanpak is. Het alternatief: meer 

studentgestuurd onderwijs met ruim aandacht voor de hierboven genoemde vaardigheids- en 

houdingsaspecten en met als een van de hoofddoelstellingen: het ontwikkelen van het transfervermogen 

van de student. 

 

Piet Delhoofen stelt in zijn boek "De student centraal"2 dat er drie fundamentele bezwaren zijn tegen 

docentgecentreerd onderwijs. Ten eerste houdt dergelijk onderwijs er naar zijn zeggen geen rekening 

mee dat leren een zelfgestuurd proces is. Onderzoek heeft uitgewezen dat studenten meer leerwinst 

behalen als zij actief met de leerstof omgaan.  

                                              
    1 G. ten Dam in:  Onderwijskunde Hoger Onderwijs, blz. 2, 3 

    2 Zie literatuuropgave 
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Op de tweede plaats meent Delhoofen dat docentgecentreerd onderwijs niet de meest efficiënte methode 

is voor overdracht van kennis; de docent is niet langer de enige informatiedrager. Er kan steeds meer en 

gemakkelijker gebruik gemaakt worden van nieuwe technologieën die op elk gewenst moment de meest 

actuele informatie vanuit de hele wereld kunnen leveren. 

 

Een derde bezwaar tegen docentgecentreerd onderwijs is, dat het uitgaat van een homogeniteit in leerstijl 

bij studenten. Veel studenten hebben echter een leerstijl die juist niet optimaal floreert in traditionele 

lessituaties, omdat deze zich met name richt op de denkers, om de terminologie van Kolb te gebruiken. 

De andere leerstijltypes zoals bijvoorbeeld Kolb die onderscheidt, nl. de dromers, de doeners en de 

beslissers, kunnen in andere dan traditionele docentgestuurde lessen, vaak beter tot hun recht komen. Het 

werken aan taken, het organiseren van het eigen leerproces, het creatief nadenken over oplossingen en 

het zelfstandig zoeken naar bronnen van kennis en informatie kunnen een uitdaging vormen voor 

studenten met uiteenlopende manieren van leren en werken. Daarop moet vernieuwend onderwijs 

inspelen. 

 

 

2.2.  De context van het HAO 

 

De resultaten van een in 1995 gehouden arbeidsmarktonderzoek3 onder afgestudeerden in het HAO 

sluiten bij het bovenstaande aan. De meerderheid van deze afgestudeerden vindt een baan in loondienst. 

De meest voorkomende beroepsactiviteiten zijn het verzorgen van voorlichting en advies, en com-

merciële activiteiten.  Meer dan een derde van de afgestudeerden heeft een leidinggevende functie. 

De respondenten van het onderzoek geven aan, vanuit hun beroepsmatig functioneren grote waarde te 

hechten aan aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten in de beroepsopleiding. Daarbij moet 

gedacht worden aan training in contactuele vaardigheden, plannen, coördineren, presenteren, 

probleemoplossen, teamwork, onderhandelen, conflicten oplossen en dergelijke, en qua houdingsaspecten 

aan zelfstandigheid, initiatieven nemen, zorgvuldigheid, zelfdiscipline en flexibiliteit.  

Aan kennis en inzicht wordt -zo blijkt uit het onderzoek- iets minder waarde gehecht. De respondenten 

geven echter wel aan dat ze kennis en inzicht op het gebied van recente ontwikkelingen in het vakgebied 

als belangrijk ervaren. 

De deelrapporten die medio 1997 zijn uitgebracht in het kader van het project "Kern en Profiel"4  geven, 

mede op basis het eerder genoemde onderzoek, een gedetailleerde omschrijving van kerntaken van 

afgestudeerde HAO-ers en de daaruit voortvloeiende kernkwalificaties die het HAO moet bieden.  

Belangrijke trefwoorden in de beschrijving van kerntaken van HAO-ers zijn: managen, 

ondernemerschap, verkoop, voorlichting/advies, kwaliteitszorg, beleid en interne c.q. externe 

communicatie.  De uitdaging van het project "Kern en Profiel" is, om de van door onderzoek verkregen 

gegevens omtrent de arbeidsmarkt te vertalen naar onderwijseindtermen.  

De genoemde deelrapporten Kern en Profiel benoemen daartoe al een aantal onderwijskundige 

uitgangspunten, die ten dienste staan van het verwerven van een aantal "kritische beroepsvaardigheden". 

Genoemd worden: 

 

- het ontwikkelen van normen en waarden 

 door studenten via zelfreflectie te leren bepalen wat hun individuele kwaliteiten zijn, welke 

zwakke punten dienen te worden verbeterd en welke sterke punten moeten worden uitgebouwd. 

Daarnaast moeten studenten zicht krijgen op normen en waarden die aan hun handelen ten 

grondslag liggen. Er wordt dus gewerkt met/aan de attitude van studenten. Aandacht hiervoor leidt 

ertoe dat verantwoord en betrouwbaar functioneren in het toekomstig beroep gewaarborgd 

                                              
    3 Gimbrère, M.C. en H.R.M. Smulders, De arbeidsmarkt van het HAO. Wageningen, 1997 

    4 Zie literatuuropgave 
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worden.  

 

- het stap voor stap opbouwen van vaardigheden 

 door gedurende de hele opleiding te oefenen met kritische beroepsvaardigheden die te maken 

hebben met de kerntaken van HAO-ers, aanvankelijk in eenvoudige situaties onder vrij intensieve 

begeleiding, later in complexere situaties onder afnemende begeleiding. 

 

- het  multidisciplinair werken 

 door studenten regelmatig te laten werken aan opdrachten of praktijkproblemen die vragen om een 

geïntegreerde aanpak van vakken en waarin zowel kennis- als vaardigheidsaspecten een rol 

spelen. 

 

- het systematisch leren aanpakken van problemen 

 door studenten via PGO, cases, taakgericht groepswerk, projecten, stages opdrachten e.d. te leren 

hoe oplossingen voor praktijkproblemen dienen te worden gezocht.  

 

- het stimuleren van innovatief denken 

 door de studenten te laten werken aan eigentijdse, open problemen waarvoor ze praktisch 

bruikbare oplossingen moeten bedenken en door hen nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied te 

laten analyseren. 

 

- het integreren van algemene beroepsvaardigheden in de meer specifieke beroepsvaardigheden 

 door studenten binnen projecten en andere onderwijsvormen keer op keer en in steeds weer nieuwe 

situaties te laten oefenen met ABV en hen feed back te geven op de manier waarop zij deze 

vaardigheden hanteren. 

 

- het laten bestuderen van een representatieve set onderwerpen in verschillende               

  werkomgevingen 

 door studenten via exemplarisch onderwijs ( want door de veelheid van werksituaties is het niet 

meer mogelijk alle relevante vakkennis in de opleiding aan te bieden)  kennis te laten opdoen van 

relevante vakgebieden en praktijksituaties. Daarbij moet een belangrijk aandachtspunt zijn dat 

studenten leren zelf kennis up to date te houden, nieuwe informatie te zoeken, zich in nieuwe 

werksituaties te redden.  

 

- het oefenen van managementvaardigheden 

 door studenten te confronteren met de theoretische en de praktische kant van het "manager zijn" in 

projecten en andere vormen van onderwijs waar managementvaardigheden een rol spelen. 

Daarnaast moeten studenten een visie op ondernemerschap leren ontwikkelen, door bijvoorbeeld te 

werken aan het opzetten van een ondernemingsplan en door het formuleren van adviezen voor 

ondernemers. 

 

2.3 De context van de CAH 

 

Ook in de inleiding van de OOOO-notitie wordt gewag gemaakt van belangrijke veranderingen die 

herbezinning op het onderwijs aan de CAH wenselijk maakten. De genoemde veranderingen hebben voor 

een deel betrekking op de interne organisatie van de CAH en de politiek-economische noodzaak om 

efficiënter en effectiever te werken; anderzijds wordt bijvoorbeeld ook gerefereerd aan veranderingen in 

het werkveld, in de "social demand" van studenten. 

 

Als dynamische organisatie staat de CAH stil bij dergelijke veranderingen om te bezien hoe hierop het 

best kan worden ingespeeld. Het pedagogisch referentiekader daarbij is in de OOOO-notitie als volgt 
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verwoord5 : 

 

"Op de Drieslag werken studenten en personeel samen in een hogeschoolgemeenschap. De CAH is een 

open hogeschool met een maatschappelijke taak en is een loyale en kritische gesprekspartner in de 

agrarische wereld. Het onderwijs is de kernactiviteit van die  

schoolgemeenschap en daarmee is ook de voornaamste doelstelling en reden van bestaan van die 

gemeenschap gegeven: jonge mensen in staat stellen te leren over landbouw & platteland en de 

agribusiness, en duurzame en rechtvaardige ontwikkelingen in die gebieden. Onze studenten krijgen de 

gelegenheid zichzelf breed te ontwikkelen en zich te richten op een functie als leidinggevende of 

deskundige in het agrarische werkveld. De hogeschoolgemeenschap is een studiehuis, waarin de leden 

werken en wonen (een "studiethuis"). Het is een bijzonder huis: docenten en overig personeel werken 

vanuit christelijke levensidealen aan onderwijs, landbouw en schoolgemeenschap. Studenten zijn 

uitgenodigd om op het levensbeschouwelijke vlak een inbreng te hebben in onderwijs, projecten en 

andere activiteiten." 

 

3. ONDERWIJSONTWIKKELING  OP DE CAH  

 

Bij het spreken over "onderwijsvernieuwing" moet niet de indruk gewekt worden dat op een zeker 

moment een bestaande aanpak pardoes overboord gezet wordt ten gunste van een nieuwe benadering, die 

op veranderde inzichten gebaseerd is. Dat zou geen recht doen aan waardevolle elementen die in de 

bestaande aanpak ongetwijfeld aanwezig zijn. Vernieuwing in dit verband is feitelijk een continu proces, 

waarbij keer op keer bezien wordt of methodieken aan aanpassing toe zijn. In dat proces zitten wel 

stroomversnellingen, waarin gewenst geachte aanpassingen een dusdanige omvang hebben dat ze tot een 

flinke ommezwaai leiden. In zo'n fase van stroomversnelling bevinden we ons op dit moment. 

Hoe zag het onderwijs aan de CAH eruit in de jaren voorafgaand aan deze stroomversnelling ? Tot ver in 

de jaren '80 was het heel duidelijk docentgestuurd en georganiseerd per vak / discipline. Uiteraard waren 

er de practica en de stages om de verbinding met de praktische toepassing van het geleerde te leggen, 

maar er was weinig sprake van koppeling van vakken. Elke docent was nagenoeg autonoom in het 

bepalen van de leerstof, de didactische aanpak, de wijze van toetsen en dergelijke. Dat alles leverde een 

traditioneel beeld op, waarbij de docent voor de klas stond en de studenten het aangebodene consu-

meerden. 

 

Belangrijke veranderingen die een nieuw tijdperk inluidden, waren de invoering van het modulair 

onderwijs, van examenweken, van onderwijsprojecten en van integratiemodules. Daarnaast onderging 

het vierde jaar van de opleidingen een aantal wijzigingen. 

Enkele gevolgen van deze vernieuwingen waren dat studenten meer verantwoordelijkheid kregen voor 

hun eigen studie en werkplanning en dat er veel meer aandacht kwam voor de training in algemene 

beroepsvaardigheden, vooral via de integratiemodules en  projecten.  

In 1995 verscheen de nota "Aandacht voor ontwerpen", waarin een analyse werd gegeven van enkele 

problemen die, ondanks de hierboven geschetste ontwikkelingen, nog steeds niet echt opgelost waren. 

Enerzijds lag er het probleem dat het onderwijs op de CAH te versnipperd was gebleven. Er werden nog 

steeds te veel kleine modules aangeboden die onderling vaak geen samenhang hadden. Een ander in die 

nota geschetst probleem was dat er in het onderwijs op de CAH te weinig aandacht werd besteed aan het 

ontwikkelen van creativiteit en visie bij studenten. 

De nota "Aandacht voor ontwerpen" vormde eigenlijk het begin voor de ontwikkeling waar we nu 

middenin zitten. Begrippen als "ontwerpen", "leren leren"  en het DESIGN model werden 

geïntroduceerd. Er werden experimentele ontwerpmodules ontwikkeld. 

De onderwijscommissie, daarin (ook) gestuurd door landelijke discussies over Kern & Profiel, 

studeerbaarheid en door de conclusies van de visitatiecommissies bracht de al genoemde OOOO-notitie 

uit.  

                                              
    5 Notitie Opzet, Overzicht en Organisatie van Onderwijs, blz. 5 
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De kernboodschap van deze notitie: aansluitend bij uiteenlopende ontwikkelingen in maatschappij, 

werkveld en onderwijs moet de CAH toe naar een systeem met 2 grote modules per onderwijsperiode van 

plm. 7 weken en moet het onderwijs extensiever en meer studentgestuurd worden. De modules zijn 

themagericht en integreren een aantal vakgebieden. Docenten uit de verschillende vakgebieden werken 

samen bij de ontwikkeling en bij de uitvoering van de modules. Studenten werken in groepen aan 

opdrachten en dragen daarin een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de resultaten 

daarvan. Daarmee is het voornamelijk docentgestuurde onderwijs, waarbij elke docent zijn/haar eigen 

vak onafhankelijk vormgaf, verleden tijd geworden. Het is overigens niet zo dat de basisvakken in de 

nieuwe opzet niet meer belangrijk zijn; ze worden echter niet meer in aparte blokken aangeboden, maar 

geïntegreerd in een groter geheel. In deze ontwikkeling wordt vakdidactiek als zodanig een minder 

zwaarwegend thema. Elk vak staat in een grotere context die een meer algemene didactiek kent, 

aangepast aan de fase waarin de student zich bevindt en aan de leerdoelen die aan een student gesteld 

worden: de didactiek in het eerste jaar is anders dan die in een latere studiefase.  

Het kan echter niet de bedoeling zijn met het badwater ook het kind weg te gooien. Met andere woorden: 

waardevolle dingen uit het verleden moeten behouden blijven c.q. gebruikt worden in de nieuwe aanpak. 

Bij alle vernieuwingen moet er aandacht blijven voor specifieke bekwaamheden van de individuele 

docent; niet alle docenten zullen zich even prettig voelen in een rol van coach of tutor. In goed overleg 

moet ernaar gestreefd worden, docenten ruimte te geven om bepaalde rollen meer of juist minder te laten 

vervullen dan andere rollen en er moet veel aandacht besteed worden aan het verder trainen van docenten 

die zich in de nieuwe rollen moeten bekwamen.  

Bij dit alles moet ook zorg besteed worden aan een gedragscode voor studenten. De indruk zou 

gemakkelijk kunnen ontstaan dat studentgericht onderwijs een stuk vrijblijvendheid voor studenten met 

zich meebrengt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is het van belang dat studenten goed weten wat 

hun verantwoordelijkheden zijn, wat docenten van hen verwachten waar het gaat om het nakomen van 

afspraken en hoe wordt omgegaan met zaken als fraude, “meeliften”, toetsing, herkansing en dergelijke. 

Een duidelijke gedragscode zal op korte termijn worden uitgewerkt en worden opgenomen in de 

studentenstatuten en wordt opgenomen in de studenteninformatie. Het is verder nodig om studenten die 

moeite hebben met het dragen van dergelijke verantwoordelijkheden op een dusdanige manier te 

begeleiden dat ze dit leren. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat het uitdrukkelijke streven is te werken aan een verantwoorde mix 

van leer- en werkvormen, waarin onderwijsvormen die in het verleden hun waarde bewezen hebben 

worden gekoppeld aan nieuwe vormen zoals PGO en projectonderwijs. Zodoende  wordt gewerkt aan 

optimalisering van het onderwijs, rekening houdend met de spelers en met het werkveld.
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4. HET  CAH ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST : EEN DRIESLAG-DIDACTIEK 

 

In de notitie van de PBV van april 1996 werd het begrip : "Drieslag Didactiek" voor het eerst 

geïntroduceerd. Omdat de huidige onderwijsvernieuwing aansluit bij ideeën die in die notitie naar voren 

werden gebracht, kan het begrip  "Drieslag Didactiek" ook bij de formulering van het didactisch concept 

achter de huidige ontwikkelingen gebruikt worden. 

Belangrijk in het nieuwe didactisch concept is dat studenten steeds zelfstandiger worden in het proces 

van kennis opnemen, kennis integreren en kennis toepassen, juist omdat de maatschappij dat vraagt, 

want: "In een tijd waarin de hoeveelheid beschikbare kennis explosief toeneemt en tegelijkertijd steeds 

sneller veroudert ..... neemt de noodzaak dat studenten in hun opleiding hebben geleerd zelfstandig te 

leren en zelfstandig te denken toe...  Wellicht wordt het minder belangrijk om studenten in hun opleiding 

zoveel mogelijk kennis van de vakinhoud te laten verwerven en steeds belangrijker om studenten uit te 

rusten met die denkstrategieën die ze ook na hun opleiding kunnen gebruiken om hun vakkennis bij te 

houden en zelfstandig beslissingen te nemen. Procesgericht onderwijs waarin de leer- en denkactiviteiten 

van studenten centraal staan, lijkt dan ook een gepaste manier om de kwaliteit van leerprocessen in het 

hoger onderwijs te verhogen."  In het voortgezet onderwijs worden leerlingen daar in toenemende mate 

mee geconfronteerd in het studiehuis-model, waarna ze in vervolgonderwijs op die basis verder bouwen.  

 

4.1 Van zelfstandig (samen)werken naar zelfverantwoordelijk leren. 

 

Het bovenstaande betekent feitelijk dat studenten een proces doormaken, waarin ze uiteindelijk komen 

tot zelfverantwoordelijk leren. In dit proces kunnen de volgende stappen worden onderscheiden.: 

• zelfstandig (samen)werken 

• zelfstandig leren 

• zelfverantwoordelijk leren 

 

Bij zelfstandig (samen)werken worden  de leerdoelen, de leer/werkstrategie en de leeractiviteiten door 

de docent bepaald. Ook is de docent degene die feedback geeft en resultaten meet. De studenten voeren, 

hetzij individueel, hetzij in groepsverband, opdrachten uit.  De docent voert de regie in een vrij duidelijk 

op de theorie georiënteerde leeromgeving. De leerdoelen zijn weliswaar in eerste instantie gericht op het 

verwerven van kennis, maar gaandeweg wordt wel een beroep gedaan op vaardigheden als 

samenwerken, taken verdelen, een planning maken en vergaderen. De docent is echter degene die het 

werkproces controleert en waar nodig bijstuurt.  

   

Zelfstandig leren kenmerkt zich door een aanpak waarbij de studenten, hetzij individueel hetzij in 

groepsverband, zelf gaan bepalen welke leerstrategie ze zullen volgen. Ze kiezen een manier van leren 

en nemen zelf regelmatig beslissingen omtrent tijd en plaats van leren. De leerdoelen zijn  duidelijker 

gericht op het oefenen en toepassen van vaardigheden waarover in een eerder stadium instructie werd 

gegeven. Daarnaast wordt aanwezige theoretische kennis verbreed. In deze fase is sprake van een 

“gemengde regie” : docent en student hebben beide invloed op inhoud en verloop van het leerproces. Het 

leerproces wordt meer extern gericht: er wordt geoefend in praktijkgerichte situaties / simulaties.   

 

Zelfverantwoordelijk leren geeft studenten verantwoordelijkheid voor alle componenten van het 

leerproces, van het stellen van doelen tot het meten van resultaten. De docent geeft nog wel aan wat het 

globale einddoel van een module is, maar geeft de verdere regie over aan de studenten. De docent blijft 

echter wel degene die uiteindelijk bepaalt of het resultaat voldoet aan gestelde eisen; immers, de school 

is en blijft verantwoordelijk voor het afgeven van het diploma dat een bepaald niveau garandeert. 

 

 

 

 

4.2 De drie slagen in de Drieslagdidactiek 
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In het voorgaande is uiteengezet dat het onderwijs op de CAH studenten steeds meer moet uitdagen tot 

het nemen van eigen verantwoordelijkheden in het hele leerproces. Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen 

voor de didactiek. In de Drieslag didactiek wordt dat met name zichtbaar in de volgende drie aspecten:  

de leerdoelen, de regie /rolverdeling en de leeromgeving. De keuzes die gemaakt worden met 

betrekking tot deze drie aspecten, bepalen goeddeels de werkvormen die gekozen worden. 

 

4.2.1 Slag 1: De leerdoelen 

 

De leerdoelen in de Drieslagdidactiek richten zich op drie slagen in het leerproces:  het verwerven van 

kennis, het opbouwen van vaardigheden en het ontwikkelen van waarden en normen.  

 

Verwerven van kennis betekent:  een theoretische basis leggen en daarna het (zelfstandig),  verbreden, 

toepassen en integreren van kennis. De theoretische basis zal veelal ontstaan via PGO, colleges en 

zelfstudie. Hierna gaat de student relaties leggen tussen verschillende kennisgebieden  en  wordt de 

koppeling naar de praktijk gemaakt. Dat kan o.a. gedaan worden in projectopdrachten en in 

(gesimuleerde) beroepspraktijksituaties. Het  integreren van kennis zal vaak gebeuren in een 

bedrijfsomgeving,  bijvoorbeeld op basis van  een overeenkomst met een externe opdrachtgever.  

Het opbouwen van vaardigheden , gericht op de beheersing van beroepsgerichte vaardigheden en 

vakvaardigheden, en hoort  in elke module thuis. Ook met betrekking tot het handelen geldt een 

“groeimodel”: in de beginfase van de studie zal het accent liggen op instructie en oefening van 

vaardigheden,  daarna gaat het om toepassen en in de laatste fase van de studie om integreren en 

consolideren. 

Het ontwikkelen van waarden en normen  richt zich op het bewust (leren) omgaan met waarden en 

normen en op het (leren) redeneren en toetsen vanuit waarden en normen. De studenten moeten leren 

“waarderen”. Ze worden uitgedaagd om eigen meningen te vormen en in discussies met anderen deze 

meningen te toetsen, daarbij gebruik makend van consistente argumenten. Tevens leren de studenten de 

meningen van anderen te respecteren. Met dit alles geeft de CAH invulling aan haar missie. Vanaf het 

begin van de opleiding dient aandacht te worden besteed aan het ontwikkelen van waarden en normen in 

alle studie-activiteiten. 

 

Het bovenstaande laat zien, dat er  voor de gegeven leerdoelen een aantal gedragsniveau te 

onderscheiden zijn:  

 

Niveau 0/1 verwerven, weten, inzien : 

Er worden  theorieën en concepten aangereikt, er vindt instructie plaats en studenten worden 

geacht deze theorieën, concepten en instructies op te nemen. Wat op niveau 0/1  wordt 

aangeboden, vormt  de basis  voor het gewenste leergedrag en handelingsrepertoire van 

studenten. 

 

Niveau 2 toepassen: 

Op dit niveau worden studenten aangemoedigd om op basis van het geleerde zelf  voort te 

bouwen en actief met opgedane kennis aan de gang te gaan. Dat betekent: steeds zelfstandiger 

kennis verbreden, steeds vaardiger handelen en steeds genuanceerder reflecteren. Dit alles zal 

vooral gebeuren in georganiseerde oefensituaties, simulatievormen en practica binnen school. 

 

Niveau 3 integreren: 

Hier wordt de stap naar de buitenschoolse praktijk gezet. De student wordt geacht  

(theoriegerichte) deskundigheid en (praktijkgericht) vakmanschap in praktijksituaties te tonen. 

Eigen inzichten en afgewogen oordelen spelen daarbij in toenemende mate een rol. De student 

wordt aangesproken op professioneel niveau in kennis,  handelen en reflecteren. 

 

Bij de formulering van de verschillende leerdoelen kunnen bij elk niveau bepaalde trefwoorden worden 

gebruikt, die inzichtelijk maken wat er van de student wordt verwacht. Deze trefwoorden staan in 
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schema 1 weergegeven.  

 
 Kennis Vaardigheden Waarden 

 

Niveau 0/1 

(Weten/Inzien) 

 

 

 

Oriënteren 

Reproduceren 

Verklaren 

Vergelijken 

 

 

Imiteren 

Demonstreren 

Beproeven 

 

Aannemen 

Onderschrijven 

Openstaan voor 

Gemotiveerd zijn voor 

 

 

Niveau 2 

(Toepassen) 

 

Uitwerken 

Evalueren 

Ontwerpen 

 

Construeren 

Modelleren 

Vaardig gebruiken 

 

 

Verwoorden 

Inleven in standpunt van anderen 

Overtuigen 

Argumenteren 

Waarderen  

 

 

Niveau 3 

(Integreren) 

 

Zelfstandig lering trekken uit 

ervaringen 

Deskundigheid toetsen 

Denkkaders verruimen 

 

Vakmanschap demonstreren 

Vanzelfsprekend bekwaam 

handelen 

 

 

Verdedigen 

Relativeren 

Commentaar geven 

Anderen inspireren  

Bewonderen 

 

Schema 1: Leerdoelen 

 

Het ligt voor de hand dat voor het realiseren van de genoemde leerdoelen  op de verschillende niveaus 

uiteenlopende werkvormen gekozen worden; een werkvorm moet passen bij het leerdoel en het 

veronderstelde gedragsniveau. Schema 2 geeft een handreiking voor de keuze van werkvormen per 

leerdoel / gedragsniveau. Voor achtergrondinformatie over PGO en Project onderwijs: zie bijlage 1 

 
 Kennis 

 

Vaardigheden Waarden 

    

 

Niveau 0/1 

(Weten/Inzien) 

 

PGO, sterk gestuurd 

Oriënterende stage 

Zelfstudie 

College 

 

Oefen-Practicum 

Oriëntatie-Project 

Oriënterende stage 

 

Rollenspel 

Kringgesprek 

    

 

Niveau 2 

(Toepassen) 

 

PGO, lossere sturing 

Themaproject 

Bedrijfsstage 

 

 

Project 

Simulatieproject 

Taakopdracht 

 

Groepsdiscussie 

Stellingenspel 

Interview 

    

 

Niveau 3 

(Integreren) 

 

Beroepsstage 

Consulten 

Zelfstudie 

Teleleren 

Individueel werkstuk 

 

 

Beroepsstage  

Professioneel Project 

Individueel werkstuk 

 

 

Beroepsstage 

Forumdiscussie 

Colloquium 

Schema 2: Passende werkvormen 

 

N.B. De schema’s moeten beschouwd worden als hulpmiddel bij het bepalen van denkrichtingen, en niet 

als dwingend keurslijf. Daarom zijn tussen de kolommen stippellijnen gezet. 
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De vertaalslag naar de CAH modules 

 

Het module-aanbod op de CAH bestaat uit  Basismodules, Opleidingsmodules, Profileringsmodules, 

Functiemodules, Vakmodules en Afstudeermodules. Een belangrijk principe in de Drieslag-didactiek is, 

dat in elke module leerdoelen op het gebied van leren, handelen en reflecteren geformuleerd worden. De 

genoemde soorten modules onderscheiden zich door de verhouding, waarin de respectievelijke leerdoelen 

terugkomen. 

 

Een grove richtlijn is, dat in elke module zo’n 10% van de tijd wordt besteed aan activiteiten die met het 

(leren) reflecteren te maken hebben. Met betrekking tot het leren en  handelen kan gesteld worden dat 

de opleidingsmodules, de profileringsmodules en de vakmodules over het algemeen meer op het leren, 

ofwel op (het verdiepen van ) kennis gericht zullen zijn, terwijl de basismodules, de functiemodules en de 

projectmodules sterker op het handelen gericht zijn.  

 

Het handelen in de basismodules staat in het teken van de algemene beroepsgerichte vaardigheden zoals 

projectmanagement, teamwork, vergaderen, probleemoplossen, onderzoeksmethoden, gesprekstechniek, 

presenteren en schriftelijk rapporteren. Per basismodule komen zeker twee van deze vaardigheden aan 

bod, in een oplopende beheersingsgraad. Voor de overige modules geldt een minder expliciete 

gerichtheid op deze algemene beroepsvaardigheden; de studenten worden geacht deze ABV op een zeker 

moment te beheersen. Handelingsdoelen in modules die later in de opleiding vallen, richten zich meer op 

vaktechnisch c.q. functiegericht handelen. 

 

 

4.2.2 Slag 2: De regie / rolverdeling 

 

De begrippen zelfstandig (samen)werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren (zie ook 4.1) 

hebben te maken met de wijze waarop studenten leren en met de rollen die in dat leerproces zijn 

weggelegd voor docent en student. In de loop van de studie wordt de regie over de leerprocessen steeds 

meer overgedragen van de docent naar de student:  het leerproces verandert van geleid via begeleid  

richting zelfstandig leren, handelen en reflecteren. 

 

De docent zal in eerste instantie nog een duidelijk sturende rol hebben en de richting van de studie 

bepalen. Ook is de docent degene die de voortgang van het studieproces van de studenten in de gaten 

houdt en die, als dat nodig is, waarschuwt en corrigeert. De docent bepaalt verder of de student aan 

bepaalde eisen heeft voldaan.  

 

De studenten hebben in de eerste fase van de studie vooral een volgende rol, maar ze zullen vanaf het 

eerste begin aangemoedigd worden om initiatieven te nemen. Daarmee worden ze voorbereid op een 

steeds groter wordende zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.  

 

De consequentie daarvan is, dat de docent steeds meer terugtreedt. Dat betekent overigens niet dat er 

geen betrokkenheid meer zou zijn bij het leer- / studieproces van de studenten. Het betekent wel dat voor 

de studenten de klassieke, docentgestuurde onderwijssituaties zullen verdwijnen naarmate ze verder 

komen in de opleiding. Het aantal vrijheidsgraden van de studenten wordt steeds groter, de 

verantwoordelijkheid van docenten voor het leren van studenten wordt beperkter. 

 

   

 

In schema 3 wordt aangegeven, welke handelingen bij welke regievoering c.q. rol  gepast zijn. 
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 Regie 

 

Rol student Rol docent  Passende werkvorm 

 

Niveau 1 

 

D: 80%  

S: 20% 

 

 

deelnemer in leersituatie >> 

 

• leert eigen activiteiten plannen 

• leest opdrachten 

• luistert 

• oefent 

• vraagt tijdig hulp 

• werkt alleen of in groepje 

 

Model, voorbeeld 

 

• stelt leerdoelen vast 

• motiveert 

• activeert voorkennis student 

• biedt werkvormen aan 

• maakt planning  

• instrueert 

• demonstreert 

• versterkt gesloten oefeningen 

• verstrekt gesloten opdrachten 

• toetst 

 

  

PGO 

oriënterende stage 

oriënterende opdracht 

oefenpracticum 

zelfstudie 

hoorcollege 

werkcollege 

rollenspel 

kringsgesprek 

 

Niveau 2 

 

D: 50% 

S: 50% 

 

deskundige in opleiding 

 

• concretiseert leerdoelen 

• maakt zelfstandig een 

werkplan 

• verzamelt informatie 

• formuleert opdrachten 

• oefent en past toe 

• rapporteert 

 

 

Coach 

 

• ondersteunt  

• stimuleert 

• schept voorwaarden 

• maakt planning voor eigen werk 

• begeleidt 

• geeft ondersteunende colleges 

• toetst 

 

  

PGO 

groepsproject 

simulaties 

colleges 

bedrijfsstage 

zelfstudie 

presentatie 

interview 

 

Niveau 3 

 

D: 20% 

S: 80% 

 

junior deskundige 

 

• motiveert zichzelf 

• maakt planning voor zichzelf 

• maakt planning voor docent  

• legt verbanden 

• zoekt de diepgang 

• bepaalt standpunten 

• schept voorwaarden 

• geeft medestudenten feed back 

• vult zelfstandig kennis aan 

• rapporteert 

• bewaakt processen 

• stelt eigen beoordelingsnormen 

op 

• toetst / evalueert zichzelf 

• toetst / evalueert 

medestudenten 

 

 

Senior deskundige 

 

• heeft klankbordfunctie 

• reageert op vragen 

• beoordeelt processen 

• velt eindoordeel (handhaving 

wettelijke normen) 

• adviseert 

• geeft college op aanvraag 

  

Beroepsstage 

OLP 

consulten 

zelfstudie 

teleleren 

forum 

colloquium 

Schema 3: Karakteristiek van verschillende rollen en werkvormen, naar aansturing 

                  D = docent 

         S = student
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De vertaalslag naar de CAH modules 

 

Qua regie moet de tendens in de CAH modules zijn, dat er een verschuiving plaatsvindt van geleid, via 

begeleid naar zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren. Dat betekent dat er in de propedeuse  nog vrij 

veel contacttijd is, gemiddeld ongeveer 20 uur per week ( = ca. 10 uur per week per module van 160 

SBU)  “Contacttijd” wil  in dit verband zeggen:  klassikale bijeenkomsten, practica, groepsbesprekingen 

, individueel overleg etc., waarbij steeds een docent betrokken is. Dit aantal contacturen loopt naarmate 

de opleiding vordert terug tot gemiddeld 10 contactuur per week in de Ing2 fase. 

In de propedeuse zullen vrijwel alle modules zich in termen van regie bevinden op niveau 1 en 2,  terwijl 

in de laatste twee studiejaren er geen sprake meer zal zijn van activiteiten met een regie op niveau 1. 

De kennisgerichte modules als de opleidings- en de profileringsmodules bevinden zich over het 

algemeen op niveau 2, terwijl afstudeermodules, waarin de student wordt beschouwd als junior 

deskundige, zich op niveau 3 bevinden. 

 

4.2.3 Slag 3: De leeromgeving 

 

De derde slag van de Drieslagdidactiek heeft betrekking op de leeromgeving, de inbedding van het 

onderwijs. Op de CAH wisselt de student regelmatig van leeromgeving. Vooral in het begin van studie 

worden oriëntaties in de praktijk afgewisseld met  theoretisch gerichte lesactiviteiten, die nog behoorlijk 

ver van de latere beroepspraktijk afstaan. De studie is in de beginfase vooral onderwijs-aanbodgestuurd. 

Later wordt dat anders: steeds meer wordt tijdens de studie de theoretische verdieping gecombineerd met 

het werken aan vragen uit de beroepspraktijk. De leeromgeving wordt dus steeds meer extern gericht. 

De uitersten op de schaal van de leeromgeving zouden  schoolse theorie en bedrijfspraktijk  kunnen zijn. 

Leeromgevingen die zich daartussenin bevinden, zullen vaak als kenmerk hebben dat ze de praktijk 

nabootsen, in projecten, practica  en dergelijke. Ook de schoolbedrijven als leeromgeving bevinden zich 

ergens tussen de beide uitersten op de schaal. 

Ook met betrekking tot de leeromgeving kan een koppeling worden gemaakt naar niveaus en naar 

passende werkvormen. Dat wordt gedaan in schema 4: 
 

  

Leeromgeving 

 

 

Passende werkvormen 

 

Niveau 1 

aanbod 

 

Schoolse theorie: 

wat in school wordt aangeboden bepaalt de 

oriëntatie 

 

 

PGO 

college 

zelfstudie 

gesloten practicum 

werken op schoolbedrijven 

 

Niveau 2 

probleem 

 

Praktijksimulaties: 

Problemen ontleend aan de praktijk bepalen de 

oriëntatie 

 

PGO 

Projecten 

Simulatie 

open practicum 

zelfstudie 

werken op de schoolbedrijven 

 

 

Niveau 3 

vraag 

 

Bedrijfspraktijk: 

vragen uit bedrijf -/ beroepspraktijk bepalen de 

oriëntatie 

 

 

Stage 

Projecten 

Consulten 

Zelfstudie 

overleg met derden 

 

Schema 4; de leeromgeving 
 

De vertaalslag naar de CAH modules 
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In de propedeuse zullen studenten wekelijks gemiddeld zo’n 30 uur van hun werk in school verrichten. 

De overige studieactiviteiten worden voornamelijk thuis en voor een beperkt deel in de praktijk 

gerealiseerd. Gedurende het tweede en derde jaar loopt het aantal uren dat de studenten op school zijn 

terug: ze zijn er ongeveer de helft van de tijd aanwezig, en verrichten overige studieactiviteiten elders, 

d.w.z. thuis tijdens zelfstudie of bijvoorbeeld op de schoolbedrijven of andere, nog vrij direct met school 

verbonden leer-/werkplekken. 

In het laatste studiejaar zijn studenten duidelijk “extern georiënteerd”. Ze werken onder eigen 

verantwoordelijkheid en kiezen steeds meer zelf de plek waar hun leerprocessen optimaal kunnen 

plaatsvinden. De echte praktijk zal in veelal hun leeromgeving zijn. 

 

De studenten zullen ten behoeve van zowel de basis- als de profileringsmodules intensief gebruik maken 

van het open leercentrum op de CAH, inclusief de mediatheek. Voor de opleidingsmodules, in het 

bijzonder voor de opleidingen PT en VH zijn de schoolbedrijven (SB, CVDB, ATF) de belangrijkste 

leeromgevingen. In de vakmodules en afstudeermodules vindt het leren plaats in de bedrijfs-

/beroepspraktijk. 

 

Met betrekking tot de leeromgeving wordt als voorwaarde gesteld, dat ten minste 25% van de 

studiepunten gerealiseerd dient te zijn d.m.v. een stage, dus in een externe leeromgeving. Zowel de 

opleidings- als de  profileringsmodules hebben een relatie met één of meerdere stageperiodes. 

 

 

4.3 Enkele afsluitende opmerkingen m.b.t. de werkvormen 

 

Op de CAH zijn de volgende werkvormen het meest gangbaar (opsomming naar toenemende mate van 

studentsturing) 

 

• Hoorcollege, doceerles (overdracht van kennis) 

• Zelfstudie, literatuurstudie; vaak opgegeven door docent.  

• Practicum: het op microniveau oefenen van speciefieke, goedomschreven (deel)vaardigheden. 

Bepaalde werkcolleges en lessen, veel interactieve werkvormen, gesprekspractica, 

presentaties/colloquia, rollenspelen, interviews en discussiegroepen vallen hier ook onder. 

• Projectmatige werkvormen: het uitvoeren van een grotere opdracht, waarbij langs het stramien van 

planning, uitvoering en evaluatie (TOKIG) wordt gewerkt. De inhoud en de aansturing van niveau 1 

tot niveau 3 gaat steeds meer lijken op het echte projectonderwijs, waarvan de elementaire 

kenmerken zijn samengevat in bijlage 2. Op niveau 1 en 2 is veelal sprake van mini-projecten, 

deelprojecten, grotere taakopdrachten, uitwerken van cases, simulatieprojecten, terwijl projecten in 

niveau 3 zich afspelen in het werkveld. Hoewel PGO als werkvorm apart genoemd kan worden, 

moet niet uit het oog worden verloren dat PGO als zpdanig dient ter voorbereiding op projectmatig 

werken: allerlei vaardigheden die in PGO werkendeweg getraind worden, hebben de studenten nodig 

als ze projecten gaan doen. 

Heel belangrijk is het onderscheid tussen individuele projecten (bijv. werkstukken, onderzoek, 

afstudeeropdracht ) en groepsprojecten. 

• Stage: voor korte of langere periode meewerken in de praktijk / het werkveld. 

 

Vanuit de overtuiging dat het Drieslagconcept de lerende student als uitgangspunt kiest, is het nuttig nog 

een drietal relativerende kanttekeningen te plaatsen m.b.t. de werkvormen die  hiervoor werden 

benoemd: 

 

1. Een student met een heel grote intrinsieke motivatie zal  de (zelfgestelde)  leerdoelen vermoedelijk 

kunnen realiseren, ook als een gekozen werkvorm niet optimaal aansluit bij de leerdoelen en het 

niveau. dat neemt echter niet weg dat er voor verschillende onderwijssituaties  

 

      verschil zal zijn in werkvormen ten aanzien van: 
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• effectiviteit; haalt de gemotiveerde student de doelen? 

• efficiëntie; levert de inspanning van de student voldoende leerrendement op? 

• consistentie; passen de werkvormen bij de leeromgeving waarin de student leert? 

 

2. Heel vaak is een combinatie van werkvormen heel geschikt. Daarmee kan actief worden ingespeeld 

op: 

• verschillen in leerstijl van studenten (en "werkstijl" van docenten) 

• behoefte aan variatie (verandering van spijs doet eten.) 

• specifieke aandacht voor verschillende onderwijsfuncties (taken stellen, motiveren, 

informatie geven, terugkoppeling geven, begeleiden) 

 

3. Niet voor alle gewenste werkvormen zijn op elk moment de benodigde faciliteiten / personen 

beschikbaar: een docent kan maar op één plek tegelijk zijn; een vergaderruimte kan maar door één 

vergadergroep geboekt worden; niet alle dagen wordt er een volledige set "tele-conferencing-

hardware" gehuurd.  Het is een uitdaging om de komende jaren veel aandacht te besteden aan de 

verdere inrichting van het studielandschap op de CAH en aan andere faciliteiten die aan een 

optimalisering van het onderwijs kunnen bijdragen. 

 

 

5. RANDVOORWAARDEN VOOR DE DRIESLAG DIDACTIEK 

 

Aan het succesvol implementeren van de Drieslag Didactiek zijn een aantal duidelijke randvoorwaarden 

verbonden.  Ten eerste moet rekening gehouden worden met de actoren in het geheel: de studenten en de 

docenten. Wat de studenten betreft: er mag niet voorbijgegaan worden dat zij veelal van opleidingen 

afkomstig zijn waar zelfstandig leren (nog) niet zo ingeburgerd is. Dat betekent dat zij in de gelegenheid 

moeten worden gesteld om te wennen aan een onderwijssysteem waarin "alles anders is". Dat betekent 

dat er in de beginfase van de studie veel aandacht moet zijn voor begeleiding, dat de opdrachten een 

duidelijke structuur kennen en dat er t.a.v. de aanpak van de verschillende modules een aantal uniforme 

grondregels zijn m.b.t. eisen die gesteld worden, manieren van terugkoppelen en begeleiden, toetsen en 

dergelijke. De begeleiding moet niet alleen gericht zijn op producten, maar ook nadrukkelijk op 

processen, aanpakgedrag, leerstrategieën en de training in algemene beroepsgerichte vaardigheden. 

Rekening houden met de student betekent in dit verband echter niet dat de start van een programma dat 

toewerkt naar in situatie waarin zelfverantwoordelijk leren maar moet worden uitgesteld. Studenten die 

op een goede wijze begeleid en gestimuleerd worden, zijn zeker in staat tot zelfstandig werken en zullen 

dat hoogstwaarschijnlijk zelfs als zeer motiverend ervaren. Uitgangspunt bij deze laatste uitspraak is, dat 

studenten in principe een opleiding kiezen vanuit een positieve houding ten aanzien van leren. Het gaat 

erom, die positieve houding levend te houden door uitdagend onderwijs te bieden. Bezorg de studenten 

"de kick van het kunnen" ! 

 

Een aantal hele praktische randvoorwaarden die het zelfstandig leren van studenten kunnen bevorderen 

zijn nog, in willekeurige volgorde: 

 

• tijdig beschikbaar zijn van studiemateriaal, boeken, syllabi e.d. 

• aanwezigheid van voldoende rustige werkplekken 

• beschikbaarheid van computers en printers 

• goede planning van begeleiding 

• goede afspraken t.a.v. verwachte tussentijdse resultaten 

• goede roostering  

• voldoende bereikbaarheid / beschikbaarheid van docenten 

• aanwezigheid van adressenbestanden e.d. ten behoeve van stages, werkbezoeken e.d. 

 

 

Ook voor het goed functioneren van docenten in een nieuw soort onderwijs gelden een aantal 
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randvoorwaarden die voorafgaan aan succes. Er moet in de eerste plaats begrip zijn voor diegenen die de 

cultuuromslag, waarvan toch wel sprake is, slechts aarzelend willen en kunnen volgen.  Het is nogal wat 

om de traditionele autonomie die je als docent had, te moeten prijsgeven in ruil voor een bredere en 

gedeelde verantwoordelijkheid. Het is nogal wat om een vakgebied dat je na aan het hart ligt en waarvan 

je vindt dat het waardevol zo niet onmisbaar is, te moeten inpassen in een module die niet meer "van jou" 

is. Docenten moeten de gelegenheid krijgen in het nieuwe onderwijs te groeien. Dus moeten zij actief 

betrokken zijn bij voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van nieuwe onderwijsvormen. 

Tevens moet er een duidelijk herkenbare "instantie" zijn, waar men met vragen, opmerkingen, kritiek e.d. 

terecht kan. 

 

Een heel belangrijke randvoorwaarde is, dat er een goed bijscholingsplan met bijbehorend budget voor 

docenten ligt, zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om zich te bekwamen in neiuwe aspecten 

van zijn/haar rol als docent. Relevante literatuur en andere bronnen van informatie moeten gemakkelijk 

beschikbaar zijn voor docenten.  

  

Onduidelijkheid werkt contraproductief, evenals slechte communicatie. Daarom moeten de kaders van de 

vernieuwing voor iedereen duidelijk zijn en duidelijk gecommuniceerd worden. Afspraken over modules, 

werkwijze, toetsing, beoordeling e.d. moeten bij iedereen bekend zijn.  

Het is ook van belang om docenten de gelegenheid te geven zich goed te informeren over zaken die met 

de onderwijsvernieuwing te maken hebben. 

 

Tenslotte moeten docenten voldoende tijd krijgen: tijd om te wennen, tijd om zich in zaken te verdiepen, 

tijd om aan nieuwe producten te werken en tijd om met collega's ervaringen uit te wisselen.  

Bij dit alles moet men zich terdege realiseren dat het welslagen van een andere onderwijsaanpak dan de 

traditionele voor een flink deel staat of valt met betrokkenheid, enthousiasme, loyaliteit en engagement 

van de docenten. 

De rij van randvoorwaarden die het goed functioneren van docenten in een nieuwe onderwijsaanpak 

moeten waarborgen, is hiermee niet compleet maar geeft in elk geval een indruk van factoren die het al 

dan niet succesvol invoeren van onderwijsvernieuwing, meer specifiek van de Drieslag Didactiek, 

kunnen beïnvloeden. 

 

Om ervoor te zorgen dat aan de randvoorwaarden voldoende aandacht wordt besteed, zal op korte 

termijn een compleet implementatieplan worden gepresenteerd, voor te bereiden door de 

Onderwijscommissie, met daarin : 

➢ Een tijdpad 

➢ De benodigde (aanpassing van) de organisatiestructuur  

➢ Kwaliteitscriteria  

➢ Manieren waarop de betrokkenen op de hoogte worden gehouden van lopende ontwikkelingen 

➢ Budgetten voor implementatie, incl. bijscholing, aanpassing van het gebouw e.d. 

 

 

6. DE ROL VAN DOCENTEN IN VERANDEREND ONDERWIJS. 

 

Zoals hierboven al gesteld werd, verandert de rol van de docent in de nieuwe aanpak nogal. Zodra het 

curriculum meer op kunnen dan op kennen wordt gericht, veranderen de didactische werkvormen. De 

hoofdactiviteiten van docenten zullen meer en meer gaan bestaan uit het ontwerpen en verbeteren van 

uitdagende leertaken en toetsen, het coördineren, het geven en weer loslaten van structuur en het coachen 

van studenten(groepen).  

Dat alles vraagt om andere vaardigheden: het komt niet meer alleen aan op goede vakkennis en een 

vermogen tot goed uitleggen. Belangrijke vaardigheden voor docenten in nieuwe vormen van onderwijs 

zijn bijvoorbeeld: creatief met leerstof kunnen omgaan, goede taken kunnen formuleren, passende 

toetsvormen kunnen ontwikkelen en goede manieren van begeleiding kunnen bedenken. 

Er is niet alleen sprake van andere vaardigheden die gevraagd worden. Ook de rol die docenten spelen 
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bij "leren leren" is anders dan voorheen. Er zijn zelfs meerdere rollen te benoemen. In dat verband noemt 

Piet Delhoofen acht rollen die docenten moeten (leren) spelen, te weten: 

 

• de raadgever, die begeleidt, leerstijlen diagnosticeert en problemen opspoort. 

• de makelaar, die studenten tips geeft m.b.t. het zoeken en vinden van informatie 

• de instructeur, die als vakexpert één van de nuttige bronnen van informatie voor studenten is. 

• de beoordelaar, die op nieuwe manieren evalueert en toetst, in nauwe samenwerking met collega's. 

• de beheerder, die onderwijsmiddelen organiseert en coördineert 

• de organisator, die ondersteuning biedt bij planning, organisatie en coördinatie van uiteenlopende 

zaken die te maken hebben met de voortgang van het leerproces van studenten. 

 

 

• de ontwikkelaar van studieprogramma's, leermiddelen, toetsen e.d. 

• de teamplayer die in samenspraak met collega's ontwerpt, uitvoert en evalueert. 

 

Veel van deze rollen zijn nieuw voor docenten. Niet iedereen zal in staat zijn alle rollen even goed vorm 

te geven en niet iedereen zal aan elke rol evenveel plezier beleven. Gelukkig kunnen taken tot op zekere 

hoogte verdeeld worden, omdat veel werkzaamheden in teamverband worden uitgevoerd. Het is daarbij 

wel te hopen dat de rol van "teamplayer" binnen ieders bereik ligt ! 

Nieuw voor docenten is ook, dat men soms een stukje begeleiding zal moeten geven in vakgebieden die 

niet tot de eigen primaire deskundigheid behoren. Dat vereist flexibiliteit. (Het is overigens niet de 

bedoeling dat docenten elkaars vakken gaan overnemen. Er is nadrukkelijk sprake van begeleiding en er 

wordt doorverwezen zodra dat inhoudelijk gewenst is !) 

 

Kortom: vernieuwende didactiek eist nogal wat van de docenten. Daar moet ook het nodige tegenover 

staan. Eigenschappen om het in dit verband gewenste ook mogelijk te maken zijn: respect voor elkaar 

hebben, in teamverband willen werken , enthousiasme overbrengen op studenten en collega's  en 

uitdagingen durven aangaan. 

 

Docenten hebben bij dit alles recht op goede ondersteuning en stimulans vanuit de organisatie. Er moet 

gezorgd worden voor een adequaat scholingsplan, waardoor docenten die daar behoefte aan 

hebben, gelegenheid krijgen om hun kennis op het gebied van bijvoorbeeld Probleemgestuurd Onderwijs, 

Projectonderwijs, toetsmethoden, coaching van studenten en dergelijke te verbreden. Zonder dergelijke 

ondersteuning ontbreekt het fundament onder het proces van onderwijsvernieuwing en zullen ambitieuze 

plannen daartoe niet optimaal gerealiseerd kunnen worden. 

 

 

7. SLOTWOORD 

 

De bijgestelde notitie die u zojuist gelezen heeft, zal opnieuw aanleiding zijn voor discussie. Dat mag en 

moet zelfs. Dynamisch onderwijs wordt gevoed door kritische meedenkers, door discussie, door 

betrokkenheid op alle niveaus. De Stuurgroep Implementatie Basismodules, verantwoordelijk voor deze 

notitie, hoopt dat iedereen die bij het onderwijs op de CAH betrokken is en die medeverantwoordelijk is 

voor het vormgeven van een inspirerende Drieslag Didactiek, zich ook in de toekomst wil inzetten voor 

datgene waarvoor we als CAH willen staan:  het bieden van kwaliteitsonderwijs dat studenten de basis 

biedt die ze nodig hebben om als professional te kunnen functioneren in een spannend, dynamisch en 

uitdagend werkveld. 

 

April 1999 
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BIJLAGE 1     KENMERKEN VAN PGO 

 

1. Sturing door de zevensprong 

 

De studenten worden gestuurd door de zogenaamde "zevensprong". Deze systematiek geeft het nodige 

houvast bij het terugtreden van de docent. De zevensprong bestaat uit de volgende stappen: 

 

Stap 1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen  

  Om te voorkomen dat studenten een gegeven casus naar eigen inzichten gaan 

interpreteren moet er eenduidigheid komen: in de groep worden moeilijke termen 

besproken en wordt overlegd hoe men de gebruikte termen zal opvatten. 

 

Stap 2. Definieer het probleem 

  Iedereen moet helder hebben waarover de casus gaat en waarover het niet gaat. Men be-

spreekt in de groep welke vragen door de casus worden opgeroepen en wat de onderlinge 

samenhang tussen de vragen is. 

 

Stap 3. Analyseer het probleem 

  In de groep vertelt elk groepslid eigen associaties, ideeën en vooronderstellingen 

(brainstorm) over hoe het probleem / de casus in elkaar zit. 

 

Stap 4. Inventariseer op systematische wijze deelproblemen. 

  De resultaten van de brainstorm worden geordend en kritisch bekeken; er wordt gezocht 

naar verbanden, structuren. 

 

Stap 5. Formuleer leerdoelen en zelfstudieopdrachten. 

  De casus heeft de nodige vragen en deelproblemen opgeroepen. De groep bepaalt welke 

leerdoelen en opdrachten uit de voorgaande stappen voortvloeien. Als de materie niet 

erg complex is, zal elk groepslid dezelfde opdracht gaan uitwerken en worden de 

resultaten na verloop van tijd vergeleken. Bij meer complexe cases (in een later stadium 

van de hoofdfase bijvoorbeeld) kan er een taakverdeling plaatsvinden. 

 

Stap 6. Werk voor de volgende groepsbijeenkomst de opdracht(en) uit. 

  Dit is de leertaak die elke student moet verrichten en die moet leiden tot aanvullende 

kennis. Iedereen zoekt op diverse plaatsen naar informatie en zorgt ervoor dat die 

verzamelde informatie tijdens de volgende groepsbijeenkomst gepresenteerd kan worden 

c.q. ter inzage is. 

 

Stap 7. Rapporteer de resultaten en toets de nieuwe informatie aan het probleem. 

  Elke student brengt verslag uit. De verzamelde informatie wordt in de groepsbijeenkomst 

beoordeeld en men bekijkt wat de nieuwe informatie bijdraagt aan het begrip van de 

casus. Er wordt samengevat, gezocht naar verklaringen en verbanden. Als het nodig is, 

wordt de cyclus nogmaals doorgewerkt, totdat het probleem in de casus is opgelost. 

 

Het is duidelijk dat de studenten hier stappen verder komen: ze zijn zelfstandig met het leren bezig, 

worden steeds losser aangestuurd en ze worden geacht vaardigheden toe te passen die ze in eerdere 

perioden van de studie hadden aangeleerd. 

 

 

2. De rol van de begeleider bij PGO 

 

In veel PGO literatuur wordt gesproken van de tutor, die het groepswerk begeleidt. Dat kan een docent 

zijn, maar op veel hogescholen worden ouderejaars studenten ingezet als tutor. Als hier voer begeleiding 
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wordt gesproken, is daarbij in eerste instantie gedacht aan begeleiding door een docent. 

 

 

De begeleider heeft twee hoofdtaken:  

 

1. toezicht op de uitvoering van het project  

2. toezicht op het groepsproces.  

 

 

Ad 1. Tot deze taak behoren: 

 

 * voorbereiding van module, formuleren van einddoelstelling, schrijven van cases, 

ontwikkelen van richtlijnen voor het PGO-werk 

 * groepen samenstellen  

 *  groepswerk opstarten en kennismaken  

 *  erop toezien dat groepsleden afspraken maken over de werkwijze van de groep en over 

gedragsregels  

 * erop toezien dat goede afspraken worden gemaakt over groepsvergaderingen e.d. 

 *  duidelijkheid scheppen over de eigen rol als begeleider: wat zal de begeleider wel/niet doen 

c.q. tot zijn/haar verantwoordelijkheid rekenen. 

 * erop toezien dat de eerste werkafspraken goed gemaakt worden. Waar nodig zelf inbreng 

geven om de studenten "op gang te helpen". 

 * meedenken over planning en gespreksonderwerpen tijdens groepssessies, zolang dat nodig 

is. 

 * tussentijdse feedback geven op producten en aangeven wanneer de groep aan een volgende 

fasen van werken kan beginnen. 

 * erop toezien dat de groepsbijeenkomsten een goede structuur hebben, met duidelijke 

rolverdeling voor iedereen. 

 * erop toezien dat er steeds nieuwe, concrete afspraken worden gemaakt waarmee de 

individuele groepsleden weer verder kunnen. 

  

Gaandeweg legt de begeleider meer initiatief bij de studenten, die immers in de themamodules al veel 

geoefend hebben met groepswerk e.d. De begeleider grijpt in als de groep dreigt te ontsporen, of dat nu is 

op vakinhoudelijke zaken of in het werkproces. Waar mogelijk worden reparatie-werkzaamheden 

verricht tijdens de begeleidingsbijeenkomsten. Verder is het zinvol een helpdesk in het leven te roepen, 

waar studenten terechtkunnen met vragen. Het beschikbaar stellen van het e-mail adres kan de helpdesk-

functie nog versterken. 

 

Het is noodzakelijk dat de begeleiders zich houden aan een afgesproken gedragscode, waarin 

bijvoorbeeld duidelijkheid is gegeven over de begeleiding (hoe vaak, hoe lang, hoe intensief etc.), de 

weggevers, het houden van spreekuur, de vormen van beoordeling etc. Een uniforme aanpak voorkomt 

dat docenten tegen elkaar worden uitgespeeld en dat studenten het gevoel krijgen ongelijk behandeld of 

zelfs ongelijk beoordeeld te worden.   

 

Ad 2.  Tot deze taak behoren: 

 

 * motiveren, bevorderen van goede werksfeer 

 * zoeken naar evenwicht tussen "studenten het initiatief laten en voorzeggen"6  

 * attent zijn op spanningen in de groep en waar nodig de helpende hand bieden als men het 

niet meer ziet zitten of als er conflicten in de groep zijn. 

                                              
    6 P. Delhoofen, De student centraal, blz. 118 
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 * zorgen dat studenten de vaardigheden die ze eerder hadden opgedaan, opnieuw toepassen en 

bijdragen aan de groei van de studenten in dit opzicht door het geven van goede feedback. 

 

 

3.  Beoordeling en toetsing 

 

Beoordeling van werkzaamheden en processen vindt gaande het project plaats. In de eerste fase van het 

PGO zal de beoordeling worden gedaan door de begeleider maar het is denkbaar dat men in de loop van 

het 3e jaar toegroeit naar vormen van zelfbeoordeling: de docent kan dan ook in dit opzicht steeds verder 

terugtreden.  

 

De (tussentijdse) beoordeling van producten en processen door de docent kan gebeuren op basis van: 

 

* het werkplan dat de groep aan het begin van het project moet maken. Pas als dit document goed is, 

mag de groep verder. 

 

*  de inhoud van het logboek: uit het logboek zal moeten blijken hoe de studenten bezig zijn. De 

docent heeft inzage in het logboek en kan afspraken, processen en (tussen)producten waar over in 

het logboek genotuleerd wordt, beoordelen.  

 

* de werkbladen: groepsproducten die tot stand komen op basis van het groepsoverleg over door de 

individuele studenten vergaarde informatie. De werkbladen vormen a.h.w. tussenrapportages 

waarover in de groep overeenstemming is bereikt. Ze worden later gebruikt als werkmateriaal 

voor de eindrapportage. 

 

* de procesbeschrijving: een document waarmee de groep terugblikt op de procesmatige kanten van 

het project. Zo'n procesbeschrijving kan een basisformat hebben, maar dient in elk geval ruimte te 

geven voor een persoonlijke evaluatie door de groep. Zaken die thuishoren in een evaluerende 

procesbeschrijving zijn bijvoorbeeld: start en planning van het project, afspraken in de groep, 

wijze waarop men met de afspraken omging, beoordeling van de leerdoelen die gesteld waren, in-

vloed van diverse omstandigheden op het werkproces, de samenwerking etc.  

 Bouwstenen voor deze evaluerende procesbeschrijving worden aangedragen tijdens de 

groepsbijeenkomsten gedurende het project: het werkproces moet altijd onderdeel van de agenda 

zijn en opmerking aangaande het werkproces die tijdens de groepsbijeenkomsten worden gemaakt, 

worden opgenomen in het logboek.  

 

De docent observeert en beoordeelt tussentijdse voortgang en groepsprocessen met behulp van 

bovenstaande middelen. Als bepaalde zaken onvoldoende zijn, geeft de docent zo nodig suggesties ter 

verbetering. De tussentijdse beoordelingen zorgen ervoor dat de studenten weten of ze op het juiste spoor 

zitten. Hoe de beoordeling verder geformaliseerd/georganiseerd zou moeten worden, kan door een CAH-

werkgroep op papier worden gezet.  

De eindbeoordeling van een PGO module wordt vaak gedaan op basis van het eindrapport dat door een 

groep wordt geproduceerd. Vaak wordt voor de beoordeling van de studenten gevraagd over het 

eindrapport een presentatie te geven. Na de presentatie vindt vaak een ondervraging plaats, waaruit moet 

blijken dat de verschillende groepsleden de stof beheersen. Op dit stramien zijn uiteraard varianten 

mogelijk. Gedacht kan worden aan een individuele toets met een casus die lijkt op een casus uit het 

project  wordt aangeboden. Van studenten kan dan gevraagd worden vanuit de inmiddels aanwezige 

referentiekaders te reageren op de casus. Ook kan hier weer gedacht worden aan een over-all toets om 

allerlei vakinhouden te toetsen.  

Tenslotte kan de begeleider nog een eindbeoordeling maken van het groepswerk, deels op basis van de 

procesbeschrijvingen, deels op basis van een eigen checklist. Delhoofen geeft een aantal 



Drieslag-didactiek   / CAH Dronten  / april 1999 22 

aandachtspunten die in zo'n checklist een plaats zouden kunnen hebben. 

 

 

 

Grofweg kan het bovenstaande worden samengevat in drie beoordelingsmomenten: 

 

*  de beginpeiling, op basis van het werkplan 

*  de tussenpeiling(en), op basis van het logboek en de werkbladen 

*  de eindpeiling, op basis van de eindrapportage, de presentatie, de procesbeoordeling en  eventueel 

een individuele toets. 

 

De beoordeling vindt plaats op vier aandachtsgebieden, te weten: 

 

* de inhoud (vakkennis) 

* de methodiek ( vaktechnische aanpak om resultaat te bereiken) 

* het groepswerk  

* het projectbeheer 

 

 

Bij "beoordelen" hoort overigens ook nog genoemd te worden het beoordelen van de begeleider. Het is 

altijd zinvol om als begeleider een evaluatie te vragen van het eigen functioneren tijdens het project. 
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BIJLAGE  2 : KENMERKEN VAN PROJECTONDERWIJS (PO) 

 

Enkele opmerkingen vooraf: 

 

Op de CAH werken we al sinds jaar en dag met projecten. Vaak zijn dit projecten van beperkte omvang, 

met een behoorlijke sturing door een docent. Dit soort projecten zijn uitermate nuttig als oefening voor 

het “echte”  projectonderwijs, zoals dat hieronder beschreven wordt. Kleine projecten zullen in de 

praktijk op niveau 1 en 2 gerealiseerd worden. De aanpak in dit soort projecten is bekend Het soort 

projecten waarover het hierna gaat, bevindt zich op niveau 3.  

Het spreekt voor zich dat PGO (achtige) bezigheden, zoals in bijlage 1 kort omschreven, een functie 

hebben waar het gaat om voorbereiding van studenten op het uitvoeren van grote projecten. 

 

1. Projectonderwijs (PO)  in het kort: 

 

Het uitgangspunt voor PO is een "levensecht" probleem, vaak aangedragen door een externe 

opdrachtgever. Voor het oplossen van het probleem moeten kennis, inzicht en vaardigheden worden 

toegepast: alles wat men tot nu toe geleerd heeft, dient als gereedschap bij  het goed uitvoeren van de 

praktijkopdracht. De studenten werken in groepen van 3 tot 6 personen aan de oplossing van het 

probleem, als junior deskundigen en moeten zichzelf aansturen. De nadruk ligt op het groepswerk, terwijl 

bij  PGO de individuele opdracht om te komen tot meer kennis veel nadruk kreeg. Anders dan bij PGO is 

er geen sprake van geconstrueerde cases, vaak opgedeeld in kleinere sub-eenheden. Bij PO gaat het om 

een echte, grote praktijkopdracht, die een beroep doet op aanwezige voorkennis en op alle tot dan toe in 

fictieve situaties aangeleerde vaardigheden. De studenten moeten laten zien dat ze in het werken aan een 

professioneel product kunnen voldoen aan externe kwaliteitseisen.  

 

Dit alles levert een intellectuele uitdaging op, waarbij studenten niet van tevoren weten wat de 

uitkomsten van hun bezigheden zullen zijn. Ook dit in tegenstelling tot PGO, waar de uitkomsten 

feitelijk vastliggen: de docent heeft als het goed is de cases zodanig geconstrueerd, dat de studenten 

uiteindelijk bij een bepaald punt belanden. 

 

Op de CAH Dronten is al een ruime ervaring opgedaan met PO en heeft al de nodige structuring 

plaatsgevonden. Daarom wordt in deze paragraaf nog slechts kort ingegaan op enkele aspecten van deze 

vorm van onderwijs. 

 

 

2. De rol van de docent en de student 

 

De docent geeft als senior deskundige vakinhoudelijke ondersteuning. In deze fase is de begeleiding op 

processen veel minder intensief: hier moet geoogst worden en mag verondersteld worden dat de studenten 

"onbewust bekwaam" zijn geworden in het hanteren van processen die tot het gewenste resultaat kunnen 

leiden. De docent kan de begeleiding vorm geven door in overlegsituaties dilemma's aan te dragen en 

m.b.t. aangedragen oplossingen  verantwoording en specificaties te vragen.  

In PO zijn de studenten in de projectgroep zelf geheel verantwoordelijk voor zaken als aanpak, 

tijdbesteding en budgetgebruik. Ze maken daarbij wel gebruik van voor dit soort onderwijs vastgelegde 

richtlijnen t.a.v. fasering, overleg onderling, met de begeleider en met de opdrachtgever, tussenevaluaties 

en andere protocollaire zaken. Maar welke kennis en vaardigheden worden toegepast om de 

praktijkopdracht tot een goed einde te brengen, wordt in principe vrijgelaten. 
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3.  De beoordeling 

 

In PO speelt de zelfbeoordeling een belangrijke rol. Studenten moeten hun werk voortdurend toetsen aan 

professionele kwaliteitseisen die door het werkveld worden gesteld. Dat proces van zelfbeoordeling (op 

product en op proces) wordt ondersteund door de confrontatie met oordelen van medestudenten en 

begeleider(s). De beoordeling zal vaak een diagnostisch karakter hebben: wat ging goed/fout, waarom, 

hoe kan het anders, e.d. 

Bij de beoordeling zal, evenals dat bij PGO het geval is, naar groepswerk en naar individuele prestaties 

worden gekeken. Omdat PO veel nadrukkelijker dan PGO een groepsactiviteit is, ligt het voor de hand 

dat eerder zal worden gekozen voor een beoordeling van de projectgroep als geheel.  
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