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Inleiding 
 
 
Door snelle veranderingen op de arbeidsmarkt op het gebied van onder andere digitalisering 
wordt een steeds groter beroep gedaan op werkenden om zich te blijven ontwikkelen in 
veelal onvoorziene en wisselende omstandigheden in het werk (Lang & Bliese, 2009). De 
samensmelting van talloze ontwikkelingen op het gebied van ICT (artificiële intelligentie, 
big data etc.) beïnvloeden het werk van afgestudeerden in het hoger beroeps- en weten-
schappelijk onderwijs. Zij zullen adaptief (van Huffelen-de Boer, M., Van Sas, J., & Endedijk, 
2019) en zelfsturend (Nieuwenhuis et al., 2017) moeten zijn en multidisciplinair kunnen  
samenwerken (Gulikers & Oonk, 2019a) om ook in de toekomst het werk goed uit te kunnen 
blijven voeren in deze digitale transformatie.  

De afgelopen jaren zijn er in het hoger onderwijs leeromgevingen ontstaan op het snijvlak 
van onderwijs en werkveld (hybride leeromgevingen) om studenten beter voor te bereiden 
op wat het werkveld van hen vraagt (Bakker & Akkerman, 2014;  Bakker et al., 2016; Bouw 
et al., 2020; Zitter et al., 2016). In deze praktijkpublicatie worden vijf ontwerpelementen van 
zulke leeromgevingen toegelicht en wordt er een kijkje in de keuken bij andere hybride 
leeromgevingen gegeven, namelijk: 
 
1. Welke soort opdrachten worden uitgevoerd? 
2. Waar is de leeromgeving?  
3. Welke instrumenten worden er gebruikt? 
4. Wanneer vindt het leren plaats? 
5. Wie zijn er betrokken?  
 
De praktijkvoorbeelden zijn afkomstig uit de volgende leeromgevingen; Smart Solutions 
Semester (Saxion), Digital Society Hub (Hanzehogeschool), T-valley (Enschede), Wijklink 
(Saxion), Knowledge Engineering@Work (Maastricht University), Innovation Space (TU/e), 
Innovation Lab (Fontys), Digital Society School (HvA), Make IT Work (HvA), Codidact (zelf-
standig), HYPElab (Delft en Rijswijk) en OPEN-ICT (Hogeschool Utrecht). 
 
De praktijkvoorbeelden die worden toegelicht in deze publicatie verschillen in de mate 
waarin zij hybride zijn. In onderstaande indeling is af te lezen wat het continuüm is waar 
de leeromgeving zich op kan bewegen. Leeromgevingen kun je schalen op een continuüm 
met als uitersten de schoolcontext of de beroepspraktijk. Bij afstemming functioneert iets 
afzonderlijk van elkaar, maar vindt er afstemming plaats over de inhoud. Bijvoorbeeld 
welke onderwerpen vanuit het werkveld als belangrijk worden geacht om in de opleiding 
te leren. Bij incorporatie neemt een leeromgeving een onderdeel van school of werk over. 

Kijkje in de keuken
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Vanuit het werkveld wordt bijvoorbeeld projectmatig werken met een Agile projectmethode 
overgenomen. Een stage bevat juist onderdelen vanuit school die je in een werkcontext 
toepast. Hier is sprake van incorporatie van het één in het ander. Bij hybridisering wordt  
er zowel door het onderwijs als door het werkveld een leeromgeving gecreëerd die geheel 
nieuw is en van beide contexten elementen in zich draagt die zodanig zijn vormgegeven 
dat er iets nieuws ontstaat. Bijvoorbeeld door aan de Agile projectmethode ook leer-
elementen toe te voegen, waardoor studenten tijd in het project kunnen reserveren om 
bepaalde vaardigheden te leren. Zowel studenten, docenten en medewerkers ontwikkelen 
zich dan.   

 

Continuüm hybride leeromgevingen (geïnspireerd op Zitter, 2021)

1. Welke soort opdrachten worden er uitgevoerd? 
 

 

Opdrachten waaraan gewerkt wordt kenmerken zich door het soort taken en benodigde 
vaardigheden en competenties om deze taken uit te voeren. De opdrachten bevatten 
veelal meerdere elementen uit het overzicht. Zo is een authentieke opdracht tegelijkertijd 
vaak ook innovatief. 

Bij authentieke opdrachten werken studenten samen in groepen aan een vraagstuk  
van een bedrijf. Het gaat dan om een echte vraag van een opdrachtgever, ook dient het 
product of de dienst een bijdrage te leveren aan de praktijk van de opdrachtgever. Dit 
gaat gepaard met de nodige complexiteit. Ook kunnen studenten onderdeel worden van 
het team op de werkvloer en zo meewerken aan een ‘echte’ opdracht. Studenten worden 
dan vaak onderdeel van het team zodat de taken en opdrachten in lijn zijn met hun 
(toekomstige) functie. Een voorbeeld uit de zorg is dat studenten te maken krijgen met 
opdrachten die exemplarisch zijn voor het werk als wijkverpleegkundige. Op deze manier 
krijgen de studenten een duidelijk beeld van hun werk als wijkverpleegkundige. Een andere 
mogelijkheid is om digitaal op een online platform aan authentieke opdrachten te werken. 

Kijkje in de keuken
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Zie praktijkvoorbeeld 1 waar studenten binnen een online platform in een serious game 
aan opdrachten werken, waarin de realiteit van een wijk zo goed mogelijk wordt nagebootst. 

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJK
 
Praktijkvoorbeeld 1: Authentieke en innovatieve opdrachten 
 
WAT: WijkLink is hét digitale platform voor professionals, docenten, studenten en andere 
betrokkenen in de sector zorg en welzijn. Doel van het netwerk is delen van kennis en 
uitwisselen van ervaringen. Het netwerk is gericht op de regio’s Achterhoek, Salland 
en Twente. WijkLink is een informele ontmoetingsplek voor mensen uit het werkveld, 
studenten, alumni, docenten en lectoren. Samen bereik je meer dan alleen, is het  
uitgangspunt. 
WAAR: Saxion Enschede en Deventer 
WIE: Docent 
 
“Studenten zitten in een groep van vijf of zes studenten. Ze vormen een 
wijkteam die gedurende een half jaar intensief met elkaar samenwerken 
en ze krijgen een echte wijk in Enschede dan wel in Deventer, Almelo, 
Hengelo of Zutphen toebedeeld. Waarin zij deels ook worden uitgedaagd 
om actief aan de slag te gaan door erachter te komen wat voor wijk is dit? 
Wat voor problematiek speelt hier? En hoe kunnen wij daarin met onze 
rol als wijkverpleegkundige ook een bijdrage leveren aan het vormen van 
gezond gedrag? Ze krijgen ook fictieve cliënten. Deels is het fictief en deels 
proberen we de wijk in te gaan. Eén van de opdrachten die er in zit, is dat 
zij werken aan een innovatief voorstel. Die komt van een externe opdracht-
gever die wij eigenlijk ook weer binnen proberen te halen via WijkLink, via 
het platform zelf. Zij zijn echt actief als wijkteam binnen het platform.  
Iets van tevoren niet weten om die realiteit van de wijk zo groot mogelijk  
na te bootsen.”
 

Video SOM: Open en toegankelijke leeromgeving - Saxion

Bij innovatieve opdrachten werken studenten aan oplossingen voor een probleem. Bedrijven 
hebben zelf niet altijd de middelen, daarom worden er studenten ingezet om hieraan bij 
te dragen. Een voorbeeld is te vinden bij de RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer), daar 
ontstond het plan om zelfrijdende auto’s te maken om erachter te komen wat de risico’s 
van zelfrijdende auto’s op de weg zijn. De RDW leverde de materialen en de studenten 
ontwikkelden in 20 weken een zelfrijdende auto. De RDW zegt hierover:  

“[…] ondertussen halen wij daar ongelooflijk veel kennis en informatie  
uit, want die studenten met zijn tienen, die kunnen met zijn tienen in die  
20 weken zo verschrikkelijk veel tijd dedicated in dit onderwerp stoppen.  
Dat krijgen wij als RDW nooit georganiseerd. Dat is eigenlijk de drive.” 

Kijkje in de keuken
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Bij onderzoeksopdrachten kun je denken aan een onderzoeksvoorstel of het ophalen en 
analyseren van data. Groepen studenten werken dan vaak met elkaar aan een opdracht 
van een opdrachtgever, waarbij er wordt verwacht dat ze onderzoek doen. In sommige  
gevallen zijn ook de begeleiders vanuit het onderwijs afgestemd op het doen van onder-
zoek, zodat studenten worden begeleid in het kiezen van onderzoek modellen en het 
beschrijven van resultaten. 

Bij het soort vaardigheden en competenties die een student leert, kun je denken aan soft 
skills en hard skills. Veelal voeren studenten taken en opdrachten uit waarvan hard skills 
onderdeel zijn. Studenten werken dan aan competenties die vakinhoudelijk overeenkomen 
met de functie binnen het bedrijf. In de leeromgevingen komen ook de soft skills expliciet 
terug in de taken en opdrachten van de studenten, zoals hoe wordt er gecommuniceerd  
of hoe presenteert iemand zichzelf. Studenten worden in de leeromgevingen vaak zelfver-
zekerder in hun rol als werknemer en weten hoe ze moeten communiceren met collega’s.

 
Praktijkvoorbeeld 2: Welke soort opdrachten worden er uitgevoerd? 

WAT: Hype Lab brengt ‘de winkel van de toekomst’ naar het westen. In Rijswijk en Delft 
ontstaan hi-tech pop-up stores voor retailers. Denk aan VR, robots, interactieve screens 
en geurtechnologie. In deze labs kunnen ondernemers spelenderwijs ontdekken welke 
innovaties waarde kunnen creëren voor hun eigen winkels.
De Delftse en Rijswijkse ondernemers testen de technologieën en inrichting samen 
met medewerkers, studenten en klanten in hun eigen winkel. Zo ervaren zij hoe het is 
om in een ‘winkel van de toekomst’ te werken en welke skills zij daarvoor nodig hebben. 
Het resultaat is dat ondernemingen in de stad gerichter kunnen innoveren. 
WAAR: Delft en Rijswijk 
WIE: Hypelab, docent en student 
 
Docent: 
“Het eerste niveau bestaat uit de hbo’ers onderling waarbij ze in een duo een 
rapport op moeten leveren met deeltaken. Daarnaast hebben ze collectief 
nog een winkelgebied met elkaar. Dus ze hebben de verantwoordelijkheid 
individueel voor hun eigen retailers maar ook voor het collectief. Ze moeten 

samen enquêtes opzetten en enquêtes delen. Ervaringen ophalen.  
Dan moeten ze bijsturen. Dat zie je. Dan komen de perspectieven die ze  
ontwikkelen samen vanuit de brainstormsessies. Die ruimte krijgen ze ook.”

Student: 
“We waren feedback aan het terugkoppelen aan de appontwikkelaars 
waarvan wij merkten dat het niet werkte in de praktijk. We liepen gewoon 
tegen heel veel dingen aan die van tevoren niet zo goed uitgedacht waren. 
Wij wilden daar wat aan doen omdat het niet lekker liep.” 

 

 

Kijkje in de keuken
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https://www.youtube.com/watch?v=3lQyePez3E8
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2. Waar is de leeromgeving? 

 

Leeromgevingen kennen twee ruimtes, de fysieke locatie en het digitale platform. Niet elke 
leeromgeving heeft beide. Als het gaat om de inrichting van de fysieke ruimtes van de leer-
omgeving, dan zijn daar verschillende opties voor. Voor de fysieke ontmoetingsplek kan 
een open workspace zijn gecreëerd, waar opdrachtgevers, studenten en docenten werken, 
elkaar ontmoeten en inspireren. Bijvoorbeeld een ruimte voor instructie en workshops of 
specifieke ruimtes voor samenwerken. Deze ruimtes kunnen voorzien zijn van whiteboards, 
tafels waaraan gewerkt kan worden, beeldschermen en andere attributen om het samen-
werken te bevorderen. Ook kunnen er specifieke labruimtes zijn met technische hulp-
middelen voor het fabriceren van producten.
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Praktijkvoorbeeld 3: Waar is de leeromgeving? 

WAT: De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool  
Groningen waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken aan 
digitale transformatie. Projecten waaraan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld 5G, Online 
Ondernemen, cybersecurity en smart buildings. 
WAAR: Hanzehogeschool Groningen 
WIE: Docent 
  
“De digital society hub is, wat wij dan noemen, een innovatiewerkplaats.  
En dat is een plek waar we samen met onderzoekers, met werkveldpartners 
en met onderwijspartners samenwerken aan projecten teneinde een  
interessante leeromgeving te creëren en te komen tot een plek waar  
innovatie mogelijk is en blijft en op een continue manier aangewakkerd 
wordt. Er wordt geprobeerd een mechanisme neer te zetten waarin alle 
partijen profiteren; onderzoek, werkveld en onderwijs. 
 
Er is een aparte locatie ingericht om te inspireren en om bedrijven, studenten 
en onderzoekers elkaar te laten ontmoeten. Dus het is ook echt gewoon een 
plek waar professionals werken. Dat heeft een belangrijke wisselwerking 
omdat studenten dat zien. Die raken met professionals in gesprek. Daar-
naast ontstaat tussen partners ook wisselwerking. Vorig jaar hadden we  
bijvoorbeeld twee partners die in gesprek raakten. En zo bleek dat ze beiden 
met een Tesla aan het stoeien waren. Dus die konden elkaar heel erg goed 
helpen. We hebben de ruimte ook als zodanig ingericht dat je het samen-
werken zo veel mogelijk stimuleert. Er is bijvoorbeeld geen plek waar je kan 
zitten waar niet ook een whiteboard aanwezig is. Daarnaast zijn er kluizen 
voor het opbergen van dure materialen.”

Digital Society Hub promo video

 
Facts & figures Digital Society Hub 2019/2020 

Kijkje in de keuken
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https://www.youtube.com/watch?v=p3lL4UbLclk
https://www.youtube.com/watch?v=p3lL4UbLclk
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Soms werken studenten vooral op school of de campus, eventueel in combinatie met de 
werkvloer bij de opdrachtgever. Studenten komen dan naar school (of online vanwege  
Corona) voor de lessen en bijeenkomsten, en werken aan de projecten op de werkvloer  
bij de opdrachtgever. In een enkel geval worden studenten eerst een aantal maanden 
intensief opgeleid, waarna de studenten fulltime aan de slag bij de werkgever gaan.  
Zie hiervoor praktijkvoorbeeld 4. 

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJKPraktijkvoorbeeld 4: Combinatie van op school en op de werkvloer
 
WAT: Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond 
mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan 
van start te gaan. Werkzoekenden met een hbo of wo-diploma worden met behulp van 
een online assessment geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat- 
cursisten ontmoeten elkaar vervolgens tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer de 
werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee 
doen in de omscholing tot Software Engineer. 
WAAR: Amsterdam 
WIE: Docent 
 
“Het programma bestaat uit vijf maanden fulltime naar school, van negen 
tot vijf. En daarna zes maanden bij een werkgever aan de slag. Ze beginnen 
dan ook de opleiding op het moment dat ze een intentieverklaring hebben 
van zo’n werkgever, dus het is een opleiding met baangarantie. Als je begint 
weet je zeker dat je aan de bak gaat. Die vijf maanden onderwijs, daar ben 
ik bij betrokken. Dat wil niet zeggen dat we na die vijf maanden niks meer 
doen. Maar dan gaan we er vanuit dat de begeleiding bij de werkgever 
plaatsvindt.”

 

Overzicht van het studieprogramma van Make IT Work 

Soms werken studenten aan een opdracht alleen op de werkvloer bij de opdrachtgever.  
In dit geval is het project waaraan de studenten werken veelal een afstudeeropdracht. 
Door op kantoor, onder de mensen te werken blijft de student in het zicht en gaat het 
communiceren makkelijker. 

Het digitale platform van de leeromgeving is vaak heel belangrijk. Er wordt gebruik gemaakt 
van digitale middelen (zoals een Teams omgeving, Slack of Discord) om met elkaar te 
communiceren en samen te werken. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
communicatiemiddelen die worden gebruikt om te communiceren, zoals Whatsapp en 
email, of om het samenwerkingsproces te ondersteunen, zoals Teams en Slack. Een commu-
nicatiesysteem kan tevens het online platform zijn waarop de opdrachten binnenkomen.  
Zie een toelichting in praktijkvoorbeeld 5. Slack kan worden gebruikt om te communiceren 
en leergroepen samen te stellen. Soms vinden studenten online communiceren lastig, 
omdat het moeizamer gaat dan het offline vragen stellen en schakelen. Hierbij worden  
de signalen van non-verbale communicatie gemist.  

Kijkje in de keuken
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Kijkje in de keuken

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJKPraktijkvoorbeeld 5: Digitaal platform
 
WAT: WijkLink is hét digitale platform voor professionals, docenten, studenten en andere 
betrokkenen in de sector zorg en welzijn. Doel van het netwerk is delen van kennis en 
uitwisselen van ervaringen. Het netwerk is gericht op de regio’s de Achterhoek, Salland 
en Twente. WijkLink is een informele ontmoetingsplek voor mensen uit het werkveld, 
studenten, alumni, docenten en lectoren. Samen bereik je meer dan alleen, is het 
uitgangspunt. 
WAAR: Saxion Enschede en Deventer 
WIE: Docent
 
“Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij via hun pagina een bericht krijgen van 
een bezorgde buurvrouw omdat de buurman heel erg verward gedrag ver-
toont. […] Ze moeten dan binnen no time een voicemail als reactie hierop 
inleveren. Ze krijgen dus een opdracht binnen en moeten snel samen gaan 
overleggen. Binnen korte tijd moeten ze beslissen hoe te handelen en het 
product maken.”  

https://video.saxion.nl/media/SOM%3A%20Open%20en%20toegankelijke%20leeromgeving/1_0yi0zwc7
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3. Welke instrumenten worden gebruikt?
 
 

Om het leerproces te ondersteunen worden gedurende het werken aan de opdracht 
workshops aangeboden waarin studenten belangrijke vaardigheden zoals reflecteren, 
samenwerken en creatief denken oefenen. In reflectieworkshops wordt gereflecteerd 
op voorafgaande gebeurtenissen. In samenwerkingsworkshops wordt gekeken naar de 
verschillende kwaliteiten die studenten bezitten en hoe de groep van elkaars kwaliteiten 
gebruik kan maken. In creativiteit workshops wordt middels verschillende werkvormen 
studenten geleerd het probleem vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Door 
samen te brainstormen komen de groepen namelijk tot meer oplossingsrichtingen.  
 

Kijkje in de keuken
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SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJKPraktijkvoorbeeld 6: Workshop reflecteren
 
WAT: Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond 
mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een 
baan van start te gaan. Werkzoekenden met een hbo of wo-diploma worden met 
behulp van een online assessment geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en 
kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar vervolgens tijdens een werkgeversmarkt. 
Wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als 
cursist mee doen in de omscholing tot Software Engineer.
WAAR: Amsterdam 
WIE: Docent 
 
“En in die eerste week doen we een workshop leren. Dat is een hele  
belangrijke workshop, omdat we in die workshop gaan kijken, past jou 
leervoorkeur bij de manier waarop het wordt aangeboden. [...] Als het niet 
je leervoorkeur is en niet helemaal past bij hoe wij het aanbieden, dan ben 
jij degene die de aanpassing moet doen. [...]Dus dat is een hele belangrijke 
workshop in het begin, waar de cursisten zelf van aangeven dat ze daar 
ook heel erg veel aan hebben. Om echt bewust te worden van ah, zo leer  
ik dus eigenlijk het liefst en het beste. En past dat wel of niet bij hoe het 
aangeboden wordt? Waar zitten dan mijn valkuilen? En hoe kan ik  
mijzelf helpen om niet in die valkuil terecht te komen.” 

Tevens kan het leerproces ondersteund worden door het gebruiken van badges. Veelal zit 
er een studieprogramma achter het behalen van badges. Voor het behalen van een badge 
moet een student bijvoorbeeld een tutorial volgen of informatie opzoeken. In het begin 
worden deze bronnen genoemd, daarna moeten studenten zelf opzoek. Dit systeem is 
bedoeld om het eigen leerproces te stimuleren, maar ook het leren van elkaar. Daarnaast 
worden badges ook ingezet om studenten te stimuleren om met elkaar te communiceren 
en samen te werken. Op die manier leren studenten de organisatie kennen. Zie praktijk-
voorbeeld 7.  

22
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WAT: Codidact 
Razendsnelle ontwikkeling van digitale technologieën maakt dat onze wereld in hoog 
tempo verandert. Codidact is een leer- en werktraject waarin je je kunt ontwikkelen  
tot expert in bijvoorbeeld Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things,  
Blockchain, Virtual Reality en Augmented Reality. In samenwerking met anderen wordt 
geleerd de kracht van deze technologieën te gebruiken om kansrijke veranderingen 
tot stand te brengen. Samen leren én werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven én 
tegelijk een grote mate van zeggenschap over het eigen ontwikkelingstraject. Na de 
basistechnieken en -vaardigheden wordt aan de slag gegaan met zelfgekozen techno-
logieën en skills. 
WAAR: Deventer 
WIE: Projectleider / oprichter 
 
“Als je een badge wilt behalen, bijvoorbeeld een programmeertaal,  
dan kan je ergens op doorklikken en de tutorial volgen die daarbij hoort.  
Je moet ook zelf op zoek naar meer materiaal. Bij iedere badge geven  
we aan in stappen waar je informatie kan vinden. 

Wij gingen ervan uit dat een student ambitieus is. Je moet wat willen en  
het gevoel hebben dat je het kan. Je moet doorzettingsvermogen hebben, 
niemand let op je. Een tweede uitgangspunt was jullie moeten van elkaar 
leren. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leren maar je bent ook verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de hele groep. Na verloop van tijd raken 
ze thuis in die organisatie. […] Je ziet mensen dingen doen waarvan je denkt 
dat zou ik ook willen doen. Dat worden rolmodellen. In het systeem kan je 
zien wat voor badges zij hebben gehaald. Dat kan voor jou een reden zijn  
om dat te doen. Je kan ook zeggen ik wil daar en daar uitkomen. Wie helpt 
mij hoe ik de route kan kiezen. Ik denk dat voor een aantal studenten die 
rolmodellen belangrijk waren.” 

Kijkje in de keuken

https://www.degasfabriek.com/werken-met-nieuwe-technieken
https://www.degasfabriek.com/werken-met-nieuwe-technieken
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4. Wanneer wordt er geleerd? 

Tijdspanne 
Veelal werken studenten een semester lang vier of vijf dagen per week aan het project  
of vraagstuk. Ook andere vormen zijn mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de student twee jaar 
lang, twee dagen in de week naast het reguliere onderwijs aan de opdracht werkt. Soms 
is er sprake van inbedding van het studenten project in een groter project of projectenlijn. 
Deze projecten hebben een duur van twee tot vier jaar, waarbij studenten projecten op 
elkaar voortbouwen. Bij deze grotere projecten doen studenten een stage- of afstudeer-
opdracht, deze hebben een vast begin- en einddatum. Het synchroniseren van de tijdspanne 

Kijkje in de keuken

Voor het monitoren van het leerproces kan een ontwikkelportfolio gebruikt worden. Hierover 
hebben studenten zelf de regie en kunnen zij bewijzen van hun behaalde competenties 
aanleveren. Deze ontwikkelportfolio’s kunnen gebruikt worden in combinatie met coach-
gesprekken. Op deze manier kan de deelnemer zijn of haar portfolio toelichten. Ook kan 
het ontwikkelportfolio aangevuld worden met beoordelingsformulieren. Echter komt 
deze manier van beoordelen vaak niet overeen met de werkelijkheid in het werkveld. 

Ook kunnen studenten gemotiveerd en gestimuleerd worden door coachgesprekken. 
Meestal gebeuren deze gesprekken als coaches of docenten langskomen bij teams of  
studenten, tijdens bijeenkomsten of als studenten aan de bel trekken.
De samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven kan ondersteund worden door 
middel van een samenwerkingscontract. Een samenwerkingscontract kan een intentie-
verklaring bevatten vanuit een bedrijf voor een aanstelling van een functie. Maar het kan 
ook een contract zijn met afspraken over de manier van samenwerken, zoals de tijdstippen 
waarop gewerkt wordt en de locatie van werken. 

Praktijkvoorbeeld 8: Welke instrumenten worden gebruikt? 

WAT: Smart Solutions Semester  
Bij het Smart Solutions Semester werken studenten van verschillende opleidingen  
samen aan complexe vraagstukken van lectoraten en het bedrijfsleven. De oplossing 
voor deze vraagstukken is niet binnen één vakgebied te vinden. Daarom werken de 
studenten in interdisciplinaire projectteams, waarbij vernieuwing, creativiteit en samen-
werking centraal staan. In het Smart Solutions Semester gaan derde- en vierdejaars-
studenten een half jaar lang aan de slag met een uitdagende opdracht. De teams 
bestaan uit zes tot acht studenten van verschillende opleidingen. Zo heeft ieder team 
een unieke mix van ervaring, vaardigheden en talenten.  
WAAR: Saxion Enschede, Deventer en Apeldoorn 
WIE: Docent 
 
“Er wordt een workshop “Ownership” aangeboden waarin studenten leren 
eigenaarschap te nemen voor het probleem en hoe zij op zoek kunnen naar 
mensen buiten de organisatie die hen kunnen helpen, of waar zij andere  
benodigde informatie vandaan kunnen halen. Er wordt een workshop in 
Scrum gegeven, daarnaast stelt de docent veel vragen over afspraken  
die zijn gemaakt en of zaken al zijn gepland.” 

Temporeel

Structurering 
van de opdracht

Structurering 
van het proces

Tijdspanne

Door het bedrijf

Door de onder-
wijsinstelling

Agile

Coaching

Onderzoek 
cyclus

Eerst kennis 
opdoen

Eerst aan de slag
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zijn de reflectie momenten. Bij sommige teams wordt wekelijks of dagelijks gereflecteerd, 
maar in ieder geval na iedere sprint vindt er een review plaats. Hierin wordt gereflecteerd 
op het proces en wordt gezocht naar manieren om efficiënter en effectiever te werken. 
Studenten ervaren dit als een stimulans om snel aan te geven of je ergens mee worstelt  
en van wie je hulp nodig hebt. Ook kan je aangeven van wie je feedback wilt ontvangen. 
Het proces ondersteunt om elkaar beter te begrijpen. 

Daarnaast zijn er coachmomenten met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van 
de student. In ieder geval is er sprake van een tussentijdse en een eindevaluatie. Een voor-
beeld van een tijdsindeling voor studenten is; drie keer acht uur in de week werken aan 
een opdracht, twaalf uur in de week voor hun eigen leerproces, om de week een gesprek 
hebben met de coach en halverwege en aan het eind van het project beoordelings-
momenten. Studenten worden uitgedaagd goed te plannen en hun plan dynamisch  
te houden zodat alle opdrachten voor de deadline worden afgerond. Hierdoor kan de  
ene week zwaarder zijn dan de andere week. 
 

Praktijkvoorbeeld 10: Agile projectmethoden 
WAT: OPEN-ICT 
Vanaf het begin werkt de student voor echte opdrachtgevers aan uitdagende projecten. 
Er wordt veel van de student verwacht, maar daarvoor krijgen de studenten alle ruimte 
om zichzelf te ontwikkelen tot ICT-professional. Studenten bepalen zelf wat ze willen 
leren en hoe ze willen leren en nemen de regie in eigen handen. Vanaf jaar 2 gaan deze  
studenten al aan het werk bij opdrachtgevers. Ze werken daarbij in een gemengd team,  
zelfstandig, aan complexe en uitdagende projecten. 
WAAR: Hogeschool Utrecht 
WIE: Docent 
 
“Daar leggen we ze behoorlijk aan banden. Ze moeten check-ins doen en dat 
registreren, epics maken, user stories maken. Daar zit alles in. Teambuilding 
en personal improvement. En omdat Scrum geen learning stories en research 
stories kent, hebben wij die erin gezet. Ze kunnen learning stories maken om 
te leren, research om iets te onderzoeken en enable stories maken om het op 
te zetten. Het eerste jaar zijn het interne projecten, hetzij gesimuleerd of voor 
school, waarbij daadwerkelijk iets gebouwd wordt. Het tweede tot en met het 

Kijkje in de keuken

van een onderwijsinstelling met dat van het werkveld kan een uitdaging zijn, lees hier meer 
over in praktijkvoorbeeld 9. Soms is er geen sprake van een gefixeerde tijdspanne, in dat 
geval staat de opdracht centraal. Studenten werken dan meestal niet voor een diploma, 
maar voor badges of extra werkervaring voor op hun CV. De badges kennen een bepaalde 
doorlooptijd, maar de studenten kunnen starten en stoppen wanneer ze zelf willen. Als 
studenten vanuit stage of afstuderen voor hun opleiding aan het project deelnemen, dan 
bepaalt de tijdspanne van de opleiding de tijd die de student aan het project werkt. 

Praktijkvoorbeeld 9: Synchronisatie tijdspanne onderwijs en werkveld 

WAT: De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool  
Groningen waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken aan 
digitale transformatie. Projecten waaraan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld 5G, Online 
Ondernemen, cybersecurity en smart buildings. 
WAAR: Hanzehogeschool Groningen 
WIE: Docent 
 
“De stage is getimeboxt, deze duurt een half jaar en heeft een vaste begin en 
einddatum, dat knelt wel eens met het werken met een echte opdrachtgever, 
waar onvoorziene omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat opdrachten 
toch opeens langer duren of pas later starten. Hierdoor kunnen studenten 
vertraging oplopen. We proberen van tevoren niet al teveel vast omkaderd 
neer te zetten. Want er is niets weerbarstiger dan de praktijk. En we werken 
met echte opdrachten. Daar kunnen dingen gebeuren waardoor bijvoorbeeld 
een opdrachtgever gedwongen wordt om een opdracht terug te trekken.” 

Structurering van het proces 
Voor de structurering van het proces wordt vaak gebruik gemaakt van Agile project-
methoden, waarbij in korte “sprints” aan (tussen-) producten of prototypes wordt gewerkt. 
Dit kan bijvoorbeeld in sprints van twee weken, met daarna een oplevermoment voor de 
opdrachtgever. Het aantal keren dat studenten samenkomen verschilt, soms is er sprake 
van een dagelijkse opstart waarin de projecttaken worden besproken en verdeeld, en 
soms is dit een wekelijks moment. Een belangrijk onderdeel van deze manier van werken 
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Praktijkvoorbeeld 11: Wanneer wordt er geleerd?
 
WAT: InnovationLab 
In het Fontys ICT InnovatieLab werken studenten, docenten, onderzoekers en professio-
nals same naan toegepast onderzoek en de ontwikkeling van de ICT oplossingen van 
morgen. Gevestigd in Eindhoven op Strijp-T, in het hart van de Brainport regio, groeit 
het InnovatieLab uit tot een regionale kennis hub waar onderwijs, onderzoek en de 
beroepspraktijk elkaar versterkt en versnelt. 
WAAR: Fontys, Eindhoven 
WIE: Docent en student 
 
Docent: 
“De eerste paar weken is gericht op kennis, daarna fulltime op de opdracht. 
De bedrijfsprojecten sluiten aan bij vakken die studenten doorlopen, voor  
bedrijven is het lastig als dat vak een semester erna niet meer gegeven 
wordt, omdat er dan geen follow-up van hun project is.”
 
Student: 
“De SCRUM-manier van werken helpt tijdens het samenwerken. Na iedere 
sprint is er een review waarin gereflecteerd wordt op het proces en wordt  
gezocht naar manieren om efficiënter en effectiever samen te werken. Daarbij 
stimuleren we elkaar om snel aan te geven als je ergens mee worstelt en van 
wie je hulp nodig hebt, of als je iets gemaakt hebt van wie je feedback wil 
hebben. Belangrijke stukken worden vaker gereviewed. Iedere ochtend in  
de standup wordt aangegeven wie waarmee bezig gaat en of er hulp van 
anderen nodig is.” 

Kijkje in de keuken

vierde jaar gaan ze naar bedrijven toe. Dat doen ze drie keer acht uur in de 
week en die andere twaalf uur hebben ze voor hun eigen learning ernaast.”

Structurering van de opdracht 
In het wetenschappelijk onderwijs wordt veelal een onderzoek cyclus gehanteerd. Deze 
kenmerkt zich door het ontwerpen op basis van beschikbare kennis, testen, data genere-
ren en analyseren en vervolgens op basis daarvan aanpassen. Ook kan er minder op het 
proces gestuurd worden, doordat studenten een innovatieve opdracht krijgen die moet 
beginnen met een stukje onderzoek en uiteindelijk moet uitmonden in een prototype 
of financieel plan waarbij altijd drie aspecten moeten worden meegenomen: desirability, 
feasability en viability. 

Bij hogescholen zijn er in ieder geval twee soorten aanpakken: 1) eerst kennis opdoen en 
dan aan de slag met het project, 2) direct aan de slag met het project, van daaruit bepalen 
welke kennis nodig is en daarvoor tijd inruimen gedurende het proces. Soms bouwt het 
project voort op eerdere projecten en hebben de studenten tijd nodig om de informatie 
uit die projecten tot zich te nemen. 
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Kijkje in de keuken

5. Wie zijn er betrokken?  
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Hij helpt de student bij het initiële contact met collega’s die nodig zijn om de opdracht 
te voltooien, hij fungeert als eerste aanspreekpunt, schetst een beeld voor de student van 
waar het met de opdracht naar toe moet en is beschikbaar om mee te denken. Veelal ziet 
het werkveld het als taak om hun eigen netwerk voor de studenten te ontsluiten, door te 
verwijzen naar experts of naar anderen die de studenten van een breder perspectief kunnen 
voorzien. De manier van begeleiding kan verschillen per project. Bij technisch intensieve 
projecten neemt het werkveld meer de inhoudelijke begeleiding op zich. Bij minder tech-
nisch intensieve projecten vervult het werkveld de rol van opdrachtgever en is dan aanwezig 
bij de tweewekelijkse opleveringen. Hij stuurt af en toe bij op de eisen die hij stelt aan de 
uitkomsten.

Praktijkvoorbeeld 12: Mentorrol 

WAT: Digital Society School 
Een diverse groep van designers, ontwikkelaars en onderzoekers die de maatschappij 
van morgen vormgeven door digitale technologie. Zij onderzoeken de impact van 
technologie op de maatschappij, ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om de 
digitale transformatie te begeleiden en geven deze kennis en vaardigheden door aan 
een nieuwe generatie van professionals.  
WAAR: Hogeschool van Amsterdam 
WIE: Werkveld 
 
“We are not facilitators. We are difficultators because we just question  
everything. We just really go. But that forces you to also understand why we 
do things and why we are thinking like this. So take a step back sometimes, 
it’s annoying. But it is necessary, I think, because we we all are growing up in 
a certain system and we have very clear structures that we are not aware of. 
It is very easy to fall into these structures.”

Rollen voor de docent 
Docenten kunnen verschillende rollen aannemen in een hybride leeromgeving. In de 
meeste gevallen is de docent een begeleider van het leerproces waarlangs het product 
gereed komt, vaak in combinatie met de ontwikkeling van de student(en). In sommige 
gevallen is de docent ook deskundig op het vakgebied en begeleid dan op inhoud.  

Kijkje in de keuken

In een hybride leeromgeving is in ieder geval een student, docent en lid vanuit het werk-
veld betrokken. Studenten kunnen om verschillende redenen deelnemen aan de leerom-
geving. Bijvoorbeeld doordat zij studeren bij een hogeschool of universiteit, of medewerker 
zijn bij een bedrijf en voor professionele groei en werkervaring deelnemen. In beide gevallen 
is er een docent van een onderwijsinstelling verbonden aan de leeromgeving. Ook is er 
minimaal één lid van het werkveld verbonden. 

Rollen werkveld  
Indien een hybride leeromgeving fungeert als omscholingstraject wordt het werkveld als 
werkgever betrokken. Een manier om studenten te koppelen is door voorafgaand aan de 
start van de opleiding een matching plaats te laten vinden tussen potentiële studenten en 
werkgevers tijdens een werkgeversmarkt. Als de gesprekken positief zijn, kunnen er intentie-
verklaringen worden opgesteld en getekend. Vervolgens wordt een nadere kennismakings-
gesprek gepland met studenten en experts binnen het bedrijf. Om de zoveel weken word 
de voortgang van de student besproken, waarbij bedrijven de informatie die de studenten 
in de vakken aangereikt krijgen verder uitdiepen tijdens het proces. Opvallend is dat het 
werkveld vrijwel nooit een bepalende rol speelt in de beoordeling van de student. Zij geven 
wel hun mening of input, maar worden formeel nauwelijks betrokken.  
 
In de rol van opdrachtgever wordt de opdracht goed uitgelegd aan de student(-en). Bijvoor-
beeld door middel van een pitch, waarna studenten zichzelf voor de opdracht kunnen 
opgeven. Daarna volgt meer uitleg over de opdracht en fungeert het contact als eerste aan-
spreekpunt binnen het bedrijf. In de eerste weken worden vaak verhelderingsvragen beant-
woord. Tijdens oplevermomenten gedurende het project is er tijd om bij te sturen en aan te 
geven of producten aan de verwachting voldoen. De oplevermomenten kunnen verschillen: 
van iedere drie weken een oplevermoment tot enkel een midterm en eind oplevering. Soms 
wordt de opdrachtgever bewust op de achtergrond geplaatst om het creatief proces van  
de groep niet te verstoren. Hierdoor is de groep vrij om te denken en met out-of-the-box 
oplossingen te komen, zonder teveel sturing van de opdrachtgever vooraf. 
 
In de meeste gevallen vervult het werkveld een rol als begeleider van de opdracht. Daar-
naast begeleiden zij soms ook de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Bijvoorbeeld 
doordat het werkveld de rol van mentor aanneemt en de studenten steeds weer reflectieve 
vragen stelt. Hierdoor worden studenten uitgedaagd om verder te denken (zie praktijkvoor-
beeld 12). De werkveldbegeleider kan studenten motiveren om snel aan de bel te trekken 
als ze ergens tegen aan lopen, of als iets hen niet lukt. Daarnaast geeft het werkveld tips 
in het gebruik van tools en software waarmee professionals prototypes maken. Hiermee 
worden de studenten dus ook op de beroepstaken gecoacht door het werkveld. Soms is 
de begeleider vanuit het werkveld ook een sparringpartner voor de opdracht.  
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dat studenten problemen in de groep eerst zelf proberen op te lossen en laten hen dat 
ook doen. Pas als de samenwerking niet meer functioneert en de groep om hulp vraagt, 
bieden docenten handreikingen aan om het probleem bespreekbaar te maken en bege-
leiden ze studenten in dat proces. Hierbij proberen ze de afhankelijkheid zo klein mogelijk 
te houden en enkel tools aan te reiken om het als groep zelf op te lossen. 

Bij universiteiten monitort de begeleider vaker of processen in het werkveld het leerproces 
van de student niet verstoren. Op dat soort momenten neemt de begeleider het over van de 
student en wordt bijvoorbeeld de opdracht aangepast. Bij hogescholen wordt de student 
vaker gecoacht in het omgaan met dit soort situaties en wordt de verantwoordelijkheid en 
de activiteit voor het uit de situatie komen bij de student gelegd. Ook kan de student worden  
begeleid in het omgaan met tegenslagen. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever niet reageert, 
als de belangen van twee opdrachtgevers te ver uit elkaar gaan lopen of als de techniek op 
zich laat wachten terwijl de projecttijd bijna voorbij is. Deze begeleiding bestaat dan voor-
namelijk uit het accepteren van de situatie en vervolgens middels het stellen van vragen op 
zoek gaan naar mogelijkheden om wel vooruitgang te boeken. 

De persoonlijke ontwikkeling van een student kan op verschillende manieren begeleidt 
worden. Bijvoorbeeld door te helpen met het opstellen van leerdoelen of door feedback  
te geven. Dit kan plaatsvinden in workshops of coachgesprekken. Coachgesprekken zijn 
bedoeld als supervisie: waar loop je tegenaan, wat vind je lastig en hoe heb je dat aangepakt? 
Niet alle studenten komen uit het onderwijs, sommige studenten komen uit het werkveld 
en gaan na jaren weer leren. Hierbij kunnen coaches ondersteunen. In de meeste gevallen 
is de docent ook beoordelaar van de student. De docent heeft dan een rol als assessor. 
 
Rollen voor de student 
Studenten zijn in alle gevallen de lerenden. Studenten stellen doelen en reflecteren hierop. 
Soms is er sprake van een projectstructuur waarin reflectie is ingebed in de manier van 
werken. In andere gevallen is er minimaal halverwege de periode sprake van een feedback 
moment, in veel gevallen vaker, soms wekelijks dan wel tweewekelijks. De student is ook 
opdrachtnemer, want in de meeste gevallen kiest de student zelf het project waaraan hij 
wil werken. Dit kan om verschillende redenen soms een tweede keus zijn. In de rol van 
opdrachtnemer overleggen studenten geregeld met de opdrachtgever over voortgang en 
(tussen-)producten, ze bereiden dit voor en geven onderbouwde alternatieven. Ze leren 
inspelen op de behoeften en ideeën van de opdrachtgever. Vaak wordt op een min of 
meer agile manier gewerkt binnen het project en vervullen studenten verschillende rollen. 
Rollen kunnen SCRUM-master, tracker, product-owner of communicatie verantwoordelijke 
zijn. Soms werken studenten individueel in bestaande team en soms werken studenten in 
teams met andere studenten of trainees. 

Kijkje in de keuken

Een manier waarop een docent het proces en de inhoud begeleidt is door veel vragen  
aan studenten te stellen. Zoals over de opdracht, de uitwerking en de activiteiten die  
studenten plannen om de opdracht uit te voeren. Wanneer studenten een opdrachtgever 
bijvoorbeeld niet kunnen bereiken, kan de docent vragen: “Hoe gaan we het oplossen?”, 
“Hoe kan het ook?”, ”Wat kun je wel doen zonder opdrachtgever?”. Daarnaast reikt de docent 
documenten aan die de studenten kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de opdracht. 
Een andere mogelijkheid is dat het proces door een docent wordt begeleid en de opdracht 
inhoudelijk wordt gemonitord door onderzoekers. Er wordt dan gecoacht op zowel soft 
skills, het proces en hard skills.

Praktijkvoorbeeld 13: Begeleiding van het proces en de inhoud
 
WAT: De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool  
Groningen waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken  
aan digitale transformatie. Projecten waaraan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld 5G,  
Online Ondernemen, cybersecurity en smart buildings. 
WAAR: Hanzehogeschool Groningen 
WIE: coördinator/docent 
 
“Die laten we begeleiden door een docent/onderzoeker die dan ook in zijn 
interessegebied machine learning heeft zitten, zodat daar een goede wissel-
werking ontstaat. Dat de partijen elkaar versterken. Voorheen gebeurde het 
wel dat studenten ten aanzien van stage gecoacht werden door willekeurig 
aangewezen docenten. Er ontstonden wel interessant situaties, maar nooit 
echt een lerend mechanisme in de organisatie.” 

Naast het inhoudelijk en procesmatig begeleiden, ondersteunen docenten ook het proces 
van samenwerking. Bijvoorbeeld door studenten een opdracht mee te geven waar ze zelf-
standig in het team aan kunnen werken, zoals: benoem je sterke kanten en je valkuilen. 
Op deze manier helpt de docent studenten om hun toegevoegde waarde voor het team 
duidelijk te maken en tegelijkertijd over zichzelf na te denken. Daarnaast spoort de docent 
aan om naar andere teams te kijken en te reflecteren op het eigen team. Tijdens de  
opdracht dwingt de docent studenten om buiten hun comfortzone te treden en daarmee 
het leren te stimuleren. Docenten van een hybride leeromgeving zien over het algemeen 
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6. Verdieping: Hoe stimuleer je adaptief vermogen, zelf
sturend leervermogen en multidisciplinair samenwerken?

Kijkje in de keuken

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJKPraktijkvoorbeeld 14: Wie is er betrokken? 

WAT: Make IT Work 
Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond  
mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een 
baan van start te gaan. Werkzoekenden met een hbo of wo-diploma worden met  
behulp van een online assessment geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en 
kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar vervolgens tijdens een werkgeversmarkt.  
Wanneer de werkgever en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat  
als cursist mee doen in de omscholing tot Software Engineer. 
WAAR: Amsterdam 
WIE: Studenten  
 
“Tijdens het project wordt er gewerkt via SCRUM. Studenten werken in de  
rol van Scrum master (facilitator), product owner en senior. Senior is niet  
altijd aanwezig want iedereen begint als junior, maar er is altijd wel iemand 
die net iets meer weet. Die is dan senior. Studenten worden ingezet op allerlei 
IT projecten in teams waar ‘handen’ nodig zijn. Iedereen heeft dezelfde basis-
kennis. Op grond van de taken die er liggen, worden de taken verdeeld. 
Vervolgens moet je als je vastloopt weten met wie je kunt overleggen en wie 
er beschikbaar is. Tijdens het retrospectieve onderdeel in het scrum proces 
wordt er gereflecteerd op de rol die je aanneemt in het proces, op wat je doet 
en hoe je dat aanpakt. Je krijgt dan feedback van je collega’s en moet je  
gedrag aanpassen.” 
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dal- en piekmomenten versterkt flexibiliteit. Hierbij ondersteun je studenten door samen 
de planning te bekijken en de activiteiten te beoordelen. 

Studenten gedragen zich proactief wanneer zij initiatief tonen, wat hun adaptief vermogen 
verbeterd. Dit wordt gestimuleerd door studenten zelf contact op te laten nemen met op-
drachtgevers of experts en hulp te vragen aan elkaar of begeleiders. Ook het formuleren van 
tussendoelen en activiteiten om een volgende stap te nemen bevordert proactief gedrag.

Praktijkvoorbeeld 15: Adaptief vermogen  
WAT: KE@Work 
KE@Work is een honours programma van de bachelor opleiding Data Science and  
Artificial Intelligence. Dit programma leert studenten een mix van Artificiële Intelligentie, 
Data Science, Computer Science en Applied Mathematics. Studenten werken in een 
organisatie voor 2 dagen per week, gedurende 2 jaar. Zij gaan bezig met een AI en/of 
Data Science gerelateerd vraagstuk onder de begeleiding van iemand vanuit het werk-
veld en iemand vanuit het onderwijs.  
WAAR: Maastricht University 
WIE: Hoogleraar, werkveld & student 
 
Student: 
“Ik werk bij een zorgbedrijf die het overzicht houdt voor verschillende klinie-
ken en het inplannen van afspraken doet. Dat plannen gebeurt nu met de 
hand, door bijvoorbeeld excel bestanden en een agenda te vergelijken. 
Dat is heel arbeidsintensief. Het idee is dat ik een soort decision support 
system maak, die suggesties doet wanneer je iets kan inplannen. Bij mijn 
bedrijf |beginnen we elke dag met een standup ’s ochtends. Dan vertelt  
iedereen wat ze gister hebben gedaan en wat ze vandaag gaan doen. 
Door mijn ervaring bij dit bedrijf geef ik presentaties met meer zelfvertrou-
wen en ben ik gemotiveerder geworden naar andere modules. Ik weet beter 
wat ik kan en wil leren en kijk meer vooruit naar wat het voor mij betekent 
in de toekomst. Ik voel mij steeds meer ervaren in nieuwe situaties. Hoe 
zoek je nou contact met die persoon waarvan je eigenlijk bepaalde kennis 
nodig hebt? Het zijn allemaal dingen die je nooit hebt gedaan, en dan is 
dat allemaal heel spannend. De eerste keer, maar daarna, dan heb je  
die ervaring wel.”

Kijkje in de keuken

De digitale transformatie vraagt van medewerkers dat zij nieuwe technologie kunnen  
benutten en om kunnen gaan met veranderingen, zoals een andere werkomgeving of een 
nieuw bedrijfsmodel. De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van deze 
transformatie vragen dat mensen zich snel aanpassen en bijleren. De digitale transformatie 
brengt uitdagingen met zich mee die niet langer door één persoon binnen één functie 
kunnen worden opgelost. Dit vraagt van medewerkers dat zij multidisciplinair kunnen 
samenwerken. Afgestudeerden in het hoger onderwijs zijn dan ook aantrekkelijker voor 
bedrijven als zij adaptief en zelfsturend zijn en multidisciplinair kunnen samenwerken.
 
Adaptief vermogen
Wat is het?  
Omgaan met de turbulente omgeving op de arbeidsmarkt vraagt van werkenden dat zij 
een adaptief vermogen hebben (Park & Park, 2019; van Huffelen-de Boer, Van Sas & Endedijk, 
2019). Adaptief vermogen is de wil en bereidheid om proactief mogelijkheden te onder-
zoeken. Ook het vermogen tot flexibel uitvoeren van adaptief gedrag in veranderende 
omstandigheden is belangrijk. Zoals uitblinken in problemen oplossen en controle over 
onzekerheid, stress en crisissituaties. Dit wordt veerkracht genoemd (Park & Park, 2019).

Hoe kun je het bevorderen?  
Om het adaptief vermogen van studenten te bevorderen is het belangrijk dat zij worden 
uitgedaagd om activiteiten te ondernemen die zich buiten hun comfortzone bevinden. 
Dit kan bijvoorbeeld door studenten uit te dagen om presentaties in het werkveld te geven 
om te vertellen over eigen en andermans werk. Ook door te stimuleren dat studenten deel-
nemen aan vergaderingen bij de opdrachtgever of contact opnemen met mensen uit het 
werkveld. Hierdoor worden zij veerkrachtiger. Naast deze planbare situaties kunnen onvoor-
ziene situaties gecreëerd worden. Zoals veranderende eisen van de opdrachtgever, vertraging 
in de levering, of pittige feedback vanuit het werkveld. Studenten kunnen hiervan schrikken 
en soms even bevriezen. Maar door de hulp van een begeleider veren studenten weer terug 
en komen zij in actie. Bijvoorbeeld door als begeleider goed door te vragen en studenten  
te coachen in verwachtingen. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: Hoe gaan we het 
oplossen? Hoe kan het ook? Wat kun je wel doen zonder je opdrachtgever? 

Het adaptief vermogen van studenten kan ook versterkt worden door flexibiliteit. Studenten 
leren flexibel omgaan met omstandigheden en soms tegengestelde belangen door te 
moeten handelen tussen die verschillende belangen. Dit kunnen studenten bijvoorbeeld 
ontwikkelen door een opdracht waarbij er meerdere opdrachtgevers zijn vanuit verschillende 
disciplines, die allemaal net iets andere verwachtingen hebben. De docent kan gedoseerd 
en onder begeleiding de studenten coachen in het omgaan met die verschillende verwach-
tingen. Ook coachen in het hebben van een open houding en het kunnen omgaan met 
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Zelfsturend leervermogen 
Wat is het? 
Snelle veranderingen op de arbeidsmarkt zorgen voor de noodzaak dat werkenden zich 
blijven ontwikkelen en zelfsturend kunnen leren (Lang & Bliese, 2009, Nieuwenhuis, Hoeve, 
Nijman, & Van Vlokhoven, 2017). Zelfsturend leervermogen is een doorlopend proces van 
handelingen gericht op het bereiken van zelfbewuste doelen, gekozen op basis van een 
eigen visie (Harms, 2010; Luken, 2008).

Hoe kun je het bevorderen? 
Het zelfsturend leervermogen van studenten wordt versterkt door als docent of coach  
te faciliteren dat studenten hun eigen leerproces kunnen bijsturen. Een manier is door 
studenten te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen in het opstellen en behalen 
van doelen. Deze doelen zijn gericht op kennis, vaardigheden of mentale balans. Door  
te vragen wat studenten willen leren en hoe hun omgeving kan helpen dit te bereiken, 
creëer je voor studenten overzicht. Een ander moment waarop er feedback gegeven kan 
worden, zijn stand-ups, retrospectiebijeenkomsten en ontwikkelgesprekken. Voorbeeld 
vragen zijn: waar loop je tegenaan, wat vind je lastig en hoe heb je dat aangepakt? 

Studenten kunnen via verschillende strategieën hun activiteiten bepalen:  
1) Het vinden van informatie op internet  
2) Vragenstellen aan peers  
3) Een docent of werkveldbegeleider vragen 
 
Voor het zelfsturend leervermogen is het belangrijk dat studenten hun voortgang bijhouden. 
Dit kan met behulp van materialen die de voortgang zichtbaar maken, zoals ontwikkelport-
folio’s, beoordelingsformulieren, badges of agile projectmethoden. Ontwikkelportfolio’s 
kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van een student zichtbaar te maken. Hierin 
nemen studenten een leerplan op, waarin zij persoonlijke doelen beschrijven. Beoordelings-
formulieren worden gebruikt om de verwachtingen voor een beoordelingsmoment in te 
zien, waardoor studenten hun leerproces kunnen bijstellen. De beoordelingsformulieren 
hebben de potentie om de aansluiting bij de beroepspraktijk te vergroten, maar dit is  
in de praktijk niet altijd het geval. Zelden speelt het werkveld een bepalende rol in de 
beoordeling van de student. Lees meer over het inzetten van beoordelingsformulieren 
in de praktijk in praktijkvoorbeeld 16. Ook badges kunnen het leerproces ondersteunen 
en stimuleren. Voor studenten ontstaat overzicht door te zien welke badges er behaald 
kunnen worden en wat daarvoor gedaan moet worden. Badges kunnen verdiend worden 
door bijvoorbeeld video’s te kijken of informatie eigen te maken. Wanneer een student kan 
inzien welke badges een andere student heeft gehaald, kan dat een reden zijn om zelf 
ook die badge te willen halen. Met Agile projectmethoden worden de activiteiten voor 

Kijkje in de keuken

Hoogleraar: 
“Studenten bezitten veel theoretische kennis en expertise, maar missen  
de skills om dit goed in te zetten in het bedrijfsleven. De studenten groeien 
enorm tijdens de periode op diverse fronten. Ze volgen veel gemotiveerder 
lessen. Er ontstaat inzicht dat de waarde van een vak niet wordt bepaald 
doordat een vak gehaald is, maar door wat zij weten.  
Ook worden zij zelfbewuster. Studenten praten met elkaar over het soort 
bedrijven waar zij werken en weten beter wat zij willen na het traject.  
Zo kan je bij een grote multinational werken, maar als jij wil dat dat jouw 
software direct in productie gaat, dan is die kans groter bij kleinere bedrijven. 
Wat je vroeger veel had, is dat mensen pas aan het eind van hun studie 
gaan nadenken over wat voor soort werk ze willen doen. Nu zijn ze daar al 
in een veel jonger stadium mee bezig en weten ze dus veel beter wat voor 
keuze ze gaan maken en waar in de opleiding.”

Werkveld: 
“KE@work studenten worden voornamelijk ingezet op vraagstukken waar 
men niet aan toekomt, maar eigenlijk wel een antwoord op zou willen 
hebben. De verwachting is dàt er resultaten zijn, niet per se dat er positieve 
resultaten zijn. Ook het functioneren van een student is heel belangrijk, 
omdat bij een tweejarig traject het niet makkelijk is om te managen hoe 
het gaat lopen. De student moet veel vaardigheden opdoen en aantonen. 
Zoals zelfmanagement en het communiceren en samenwerken met ver-
schillende disciplines en mensen. Ook het coördineren van zo’n opdracht 
tussen de universiteit en de praktijk behoort daartoe.

Een voorbeeld is haar planningsopdracht. Intussen is ze geschoven naar 
een punt dat als ze zaken probeert uit te werken dat ze niet alleen naar mij 
toe komt over hoe het mogelijk kan. Maar ook aan een van de developers 
vraagt wat een geadviseerde opbouw zou kunnen zijn. Ze is in staat om 
langzamerhand inhoudelijke vragen te stellen aan verschillende mensen 
over hoe zaken werken. Niet alleen is ze hun op de hoogte aan het houden 
over hoe de opdracht loopt, maar ze is ook veel vragen aan het stellen over 
hoe hun plannen. En wat ze eigenlijk realistisch vinden om mee te nemen 
in de opdracht en wat ze zelf zouden weglaten. Studenten krijgen steeds 
minder moeite met zich aanpassen aan veranderingen op de werkvloer.  
Zij stellen zich flexibel op in de omgang met collega’s en bijvoorbeeld de 
verandering van kantoor naar thuiswerken.” 
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vakjargon wat de begeleiding binnen- en buitenschool optimaliseert. Er is een checklist 
ontwikkeld voor stagebegeleiders, opleidingsbegeleiders en stagiaires. Het beoordelings-
formulier helpt bij de monitoren van de voortgang middels reflectie. 

Vragen voor  
de begeleider

Feedbacktips voor  
de begeleider

Zelfregie Verhoogt de 
schriftelijke feed-
back de zelfregie 
van de stagiare in 
het schrijven van 
een reflectieverslag?

• Geef suggesties om aspecten nader uit  
te werken maar wees hierin niet dwingend

• Geef leessuggesties (boeken, documenten, 
websites) zodat de stagiaire zichzelf gaat 
oriënteren op het onderwerp van reflectie

• Stimuleer het zelfvertrouwen van de stagiaire 
zodat hij zich eigenaar voelt in zijn leerproces 
en de daaruit volgende leerpunten.  
De stagiaire schrijft het verslag voor  
zijn eigen ontwikkeling

• Na het schrijven: Stimuleer de stagiaire  
om ergens initiatief in te nemen. Op  
die manier kan de stagiaire regie nemen  
in waar hij zich in wil ontwikkelen

Tabel 1 Checklist stagiares

“We bieden elk jaar diverse workshops aan rondom inhoudelijke thema’s 
zoals reflecteren en professionalisering. Maar via deze face-to-face of online 
workshop bereiken we per keer slechts tientallen stagebegeleiders. Middels 
co creatie met stagebegeleiders uit het werkveld, supervisors binnen de  
opleiding en studenten wilden we een leeromgeving ontwikkelen waarbij de 
kennis en expertise van al deze stakeholders benut werd. We wilden leren 
hoe stagebegeleiders onze stagiaires begeleiden in het kritisch reflecteren 
en we wilden de stagebegeleiders meenemen in de terminologie en methode 
van kritisch reflecteren zoals wij onze studenten aanbieden in de opleiding. 
Voor het werkveld zorgde het beoordelingsformulier voor een bewustwording 
in manieren om reflectie te bevorderen. Niet alleen bij de studenten die zij 
begeleiden, maar ook als methode voor hun medewerkers. 
 
Tijdens het ontwikkelen van het leermateriaal namen we de tijd om het 
probleem te analyseren en samen te werken aan een oplossing. Dat geeft 

Kijkje in de keuken

studenten transparanter. In korte “sprints” wordt aan producten of prototypes gewerkt, 
bestaande uit dagelijkse of wekelijkse opstartbijeenkomsten met aandacht voor zelf-
sturing. Meestal worden sprints van twee weken gehanteerd, waarna een oplever- en  
reflectiemoment (retrospectie) volgt.  

Ook de contactmomenten kunnen gebruikt worden om de voortgang bij te houden. Een 
moment voor het werkveld om feedback op de inhoud en het proces te geven zijn (tussen-
tijdse) beoordelingsmomenten. Hierin worden doelen geëvalueerd en stellen docenten 
vragen over de opdracht, de uitwerking en de activiteiten die studenten plannen. Door 
vragen te stellen wordt de verantwoordelijkheid bij de student gelegd. Daarnaast kunnen 
workshops ingezet worden als reflectie op ervaringen om het zelfsturend leervermogen te 
bevorderen. Bijvoorbeeld door middel van het geven van tips en tops. Studenten groeien 
hier gedurende de periode in. Dit uit zich bijvoorbeeld in goed voorbereid zijn op verga-
deringen met het werkveld en daaraan voorafgaand stukken toesturen van behoorlijke 
kwaliteit. Door het inrichten van een hybride leeromgeving op een bovenstaande manier, 
worden studenten beter in het plannen van activiteiten en kunnen zij beter inschatten 
hoeveel tijd het kost om iets te leren of te produceren.

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJKPraktijkvoorbeeld 16: Zelfsturend leervermogen bevorderen |  
Voortgang monitoren 
WAT: Social Work 
In een tweejarig ontwikkel en onderzoeksproces is in co creatie met het werkveld,  
studenten en docenten een online leeromgeving ontwikkeld om het kritische reflecte-
ren van studenten te versterken. De online leeromgeving en bijbehorende materialen, 
zoals beoordelingsformulieren, kunnen als voorbeeld dienen hoe opleidingen in co 
creatie met het werkveld en studenten kunnen samenwerken aan een inhoudelijke 
beroepscompetentie. 
WAAR: Saxion Enschede 
WIE: Docent en onderzoeker 
 
Een voorbeeld van een (formatief) beoordelingsformulier dat uit een co creatie tussen 
opleiding en het werkveld is ontwikkeld is de checklist ‘Dialogisch feedbackproces’ van 
Engelbertink & Woudt- Mittendorff (2022). De checklist is in co creatie met studenten 
social work, docenten en het werkveld ontwikkeld zodat er gewerkt is aan gezamenlijk 
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Wanneer studenten naast elkaar leren kennen ook gebruik maken van elkaars expertise en 
van elkaar leren, spreek je over coördinatie. Taken worden in overleg met de gehele groep 
verdeeld, bijvoorbeeld met “dot-voting”. Met dot-voting stemmen deelnemers naar eigen 
inzicht op voorkeursoplossingen. Werkzaamheden worden daarna vaak in koppels uit-
gevoerd. Multidisciplinair samenwerken kan goed plaatsvinden in ruimtes met een open 
karakter waar studenten, onderzoekers en werknemers van verschillende opdrachtgevers 
elkaar ontmoeten en inspireren. Dit worden open workspaces genoemd. Het is een plek 
waar niet alleen studenten werken, maar ook professionals. Dat heeft een wisselwerking 
op elkaar. De inzet van digitale middelen, zoals Teams en Slack) helpt om snel te commu-
niceren en studenten verder te helpen. Een digitale tool die het samenwerkingsproces 
ondersteunt, is een online KANBAN bord, hierop worden taken bijgehouden. Studenten 
raken beter op elkaar ingespeeld, waardoor zij elkaar gaan aanvullen.

Kijkje in de keuken

veel energie bij de betrokkenen. De studenten voelden zich gehoord en hun 
inbreng was heel aanvullend op wat de stagebegeleiders en supervisors 
aangaven. Het thema feedback geven en ontvangen heeft vanwege de 
inbreng van het werkveld en de studenten een grotere plek ingenomen 
dan eerder was verwacht.”  

Multidisciplinair samenwerken 
Wat is het?  
Snelle veranderingen leiden tot complexe vraagstukken die onmogelijk door één persoon 
kunnen worden aangepakt. Hiervoor is multidisciplinair samenwerken vereist (Admiraal  
et al., 2019; Gulikers & Oonk, 2019). Multidisciplinair samenwerken is een samenwerking 
waarbij meerdere disciplines nodig zijn om een gezamenlijk doel te bereiken, of waarbij 
de student met experts vanuit andere disciplines samenwerkt om tot een resultaat te  
komen (Aalsma, 2011; Admiraal, 2019).

Hoe kun je het bevorderen?  
Multidisciplinair samenwerken verschilt in de mate waarin er tussen de groepsleden wordt 
samengewerkt. Dit wordt onderscheiden door identificatie, coördinatie, reflectie en transfor-
matie. In een hybride leeromgeving waar studenten elkaar leren kennen op expertise, skills 
en persoonlijkheid, is er sprake van identificatie. Dit doen zij door kennisdeling en uitwisse-
ling van persoonlijke kwaliteiten en ervaringen, zodat taken kunnen worden verdeeld. Voor 
het slagen van multidisciplinair samenwerken spelen sociale vaardigheden een mediërende 
rol. Het is belangrijk om erachter te komen waar studenten goed in zijn, zodat zij op hun 
kracht kunnen worden ingezet. Zowel qua hard skills als in hun eigenschappen. Kennis-
makingsactiviteiten kunnen helpen om elkaars expertise in beeld te krijgen. Zoals het indivi-
dueel benoemen van sterke en zwakke kanten en hoe deze in te zetten zijn. Regelmatige 
reflectie op de samenwerking en het bespreekbaar maken van onderliggende irritaties 
zijn belangrijk voor een goede samenwerking. Een goede taakverdeling bevordert multi-
disciplinair samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van projectrollen. 
Studenten kunnen projectrollen vervullen als SCRUM-master, product-owner of een andere 
rol. Waar met SCRUM (Agile-projectmethode) wordt gewerkt, zijn deze rollen leidend in  
de taakverdeling. De teambuilding wordt versterkt door deze manier van werken. 

Ja 
dat heb 

ik eigenlijk 
ook ...

Ik ben goed 
in programmeren, 
maar niet zo goed 
in communiceren 

wat we nu aan het 
doen zijn.

Communiceren 
over onze plannen met 

de zelfrijdende auto en het 
afstemmen met het bedrijf  

past wel bij mij. Maar het 
schrijven van een 

businessplan 
niet echt.

Ik kan 
een businessplan  
schrijven, dat heb 
 ik vaker gedaan.

Multidisciplinair samenwerken: identificatie
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Tot slot kan multidisciplinair samenwerken bestaan uit een intensieve samenwerking, 
waarin er iets wordt uitgevoerd met verschillende disciplines. Dit heet transformatie.  
Een voorbeeld van transformatie is de “zelfrijdende auto”, die in hoofdstuk 1 aan bod 
kwam. Om zo’n zelfrijdende auto te realiseren moeten technici nauw met elkaar samen-
werken en versmelten hun capaciteiten, waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan 
die zij vanuit hun eigen discipline niet hadden kunnen bereiken. Om dit te bereiken is 
het belangrijk dat de opdracht bestaat uit een vraagstuk waar alle disciplines voor nodig 
zijn. Daarnaast is begeleiding van docenten in multidisciplinair samenwerken belangrijk, 
voornamelijk wanneer studenten uit verschillende domeinen samenwerken en elkaars 
taal moeten leren begrijpen. Docenten kunnen Agile projectmethoden faciliteren waarin 
door check-ins, User Stories en retrospectie het vormen van een gemeenschappelijk taal 
wordt ondersteund. Een User Story is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte 
van de eindgebruiker. Deze rol vraagt andere competenties van de docent. Zoals tools om 
een groep studenten te kunnen coachen en weten hoe te handelen als bijvoorbeeld de 
groepsdynamiek niet werkt. Aandacht hiervoor op studiedagen of het houden van inter-
visie onder collega’s kan uitkomst bieden. 

Kijkje in de keuken

Een andere vorm van multidisciplinair samenwerken is het discussiëren met elkaar tot  
er een compromis is bereikt. Hierbij worden de verschillende perspectieven afgewogen. 
Dit wordt reflectie genoemd. Ook het werkveld kan deze vorm van multidisciplinaire samen-
werking ondersteunen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van het stellen van vragen. Voor 
het werkveld is het stellen van vragen vaak een teken van professionaliteit. Wanneer dit ook 
wordt uitgedragen in de groep verhoogt dit de psychologische veiligheid van studenten.

TO DO DOING DONE
Ik ga

vandaag beginnen 
met het programmeren 

van de artificiële 
intelligentie, zodat de 

auto overstekende 
voetgangers 

herkent.

Ik zal contact 
opnemen met onze 
opdrachtgever om 

de functionele eisen 
door te nemen

Zijn de taken 
duidelijk voor 

iedereen?

We zullen 
keuzes moeten maken, 
want het gaat ons nooit 

lukken om alle aspecten erin 
te verwerken. Volgens mij is 

het belangrijkste dat de 
groeven van de banden 

de juiste dikte 
hebben.

Vergeten 
jullie niet om ook 
aan de chips voor 

de wegherkenning 
te denken?

Maar juist 
de aansluiting 

van de elektroden 
gaat bepalen hoe 

de auto straks 
presteert.

SALES MONTEUR ELEKTRICIEN IT SPECIALIST

Multidisciplinair samenwerken: coördinatie

Multidisciplinair samenwerken: reflectie

Multidisciplinair samenwerken: transformatie
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Werkveld: “Studenten komen in een flow terecht. Er komt energie uit de 
groep. Eerst waren het individuen die een opdracht deden en je merkt dat 
het een groep gaat worden. Dat ze elkaar aanvullen. Er was een akkevietje 
bij twee mensen die wat aan het ontwikkelen waren. Dat is toen met elkaar 
besproken van hey, ik heb jou wel nodig om verder te kunnen. De kennis die 
ze van elkaar nodig hadden of onderdelen die ze samen moesten ontwik-
kelen. Ik merk het in de energie van de groep. Dat gaat de goede kant op. 
Daarin denk ik dat het gegroeid is.”

Afsluiting
Om het adaptief vermogen, zelfsturend leervermogen en multidisciplinair samenwerken 
in hybride leeromgevingen te bevorderen zijn een aantal elementen belangrijk. Zo is het 
noodzakelijk dat er verschillende stakeholders betrokken zijn, namelijk het werkveld, 
docenten en studenten. Daarnaast moeten er meerdere disciplines betrokken zijn. Deze 
stakeholders zorgen voor verschillen in culturen, perspectieven en mentale modellen. Ook 
is het belangrijk dat studenten werken met onvoorspelbare situaties en taken (Wicked 
problems; Veltman et al., 2019). Door de verantwoordelijkheid bij de studenten te leggen, 
worden zij gemotiveerd om buiten hun comfortzone treden. Zij moeten zich constant 
aanpassen en zelf leerdoelen formuleren om opdrachten te voltooien. Taken met een 
zekere mate van complexiteit en onzekerheid vragen om samenwerking tussen verschil
lende disciplines (Wicked Problems; Veltman et al., 2019). Het open karakter van deze 
opdrachten, waarbij de oplossingsrichting zelf gezocht moet worden vraagt een flexibele 
houding. Hiervoor is voldoende tijd om te leren en het bepalen van de juiste leerdoelen  
en leeractiviteiten belangrijk. 
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Praktijkvoorbeeld 17: Multidisciplinair samenwerken 
WAT: OPEN-ICT 
Vanaf het begin werkt de student voor echte opdrachtgevers aan uitdagende projecten. 
Er wordt veel van de student verwacht, maar daarvoor krijgen de studenten alle ruimte 
om zichzelf te ontwikkelen tot ICT-professional. Studenten bepalen zelf wat ze willen 
leren en hoe ze willen leren en nemen de regie in eigen handen. Vanaf jaar 2 gaan deze 
studenten al aan het werk bij onze opdrachtgevers. Ze werken daarbij in een gemengd 
team, zelfstandig, aan complexe en uitdagende projecten. 
WAAR: Hogeschool Utrecht
WIE: Coach, student en werkveld

Coach: “Het eerste jaar zijn het interne projecten waarbij studenten daad-
werkelijk iets bouwen, hetzij gesimuleerd of voor school. Het tweede tot en 
met het vierde jaar gaan studenten naar bedrijven toe. Dat doen ze drie keer 
acht uur in de week en die andere twaalf uur hebben ze voor hun eigen ont-
wikkeling. Daarnaast hebben we gildes om technieken van elkaar te leren. 
Een gilde houdt in dat bijvoorbeeld een stel front-end developers bij elkaar 
komen en kennis gaan delen, volgens het meester-gezel principe. Dat 
bestaat uit zowel eerste, tweede als vierdejaars studenten.” 

Student: “Momenteel zit ik bij AFAS. Daar loop ik stage om een stuk soft-
ware te schrijven. We schrijven een tool die content genereert voor demo 
omgevingen die medewerkers gebruiken in sales pitches. Daar hebben ze 
nu een onhandig excel formulier voor. Wat wij doen is dat ze met een druk 
op de knop een hele demo omgeving kunnen vullen met data. Voor het 
bedrijf is dit een heel belangrijke tool, die veel geld gaat opleveren. Iedere 
ochtend zitten we met onze groep om 9 uur bij elkaar. Dan hebben we de 
check-in. Iedereen vertelt wat hij de vorige dag heeft gedaan en wat hij 
vandaag gaat doen. Om de twee dagen zit mijn stagebegeleider er ook bij. 
We proberen zoveel mogelijk online te zijn gedurende de dag om elkaar 
up-to-date te houden en te helpen. Onze sprints zijn om de twee weken, 
vervolgens hebben we een demo. In een demo laten we zien wat we in die 
twee weken allemaal hebben uitgevoerd. Dat is met de opdrachtgever van 
AFAS en de mensen waarvoor de app interessant is. We presenteren wat  
we hebben gedaan en wat onze planning is voor de week erop.”

SCHOOL AFSTEMMING INCORPORATIE HYBRIDISERING INCORPORATIE AFSTEMMING BEROEPSPRAKTIJK
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Wat kan je als onderwijsinstelling doen om het adaptief vermogen, zelfsturend 
leervermogen en multidisciplinair samenwerken te stimuleren?
1.  Zoek naar samenwerking met het werkveld om samen op maatschappelijke thema’s, 

gerelateerd aan de digitale transformatie, studenten leermogelijkheden te bieden waar-
mee zij deze competenties kunnen ontwikkelen. 

2. Professionaliseer begeleiders in specifieke competenties die nodig zijn om grensganger 
te zijn (schakelen tussen praktijk- en onderwijscontext). Bied hiervoor intervisie mogelijk-
heden.  

Ter afsluiting

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van docenten, studenten 
en werkveldpartners van hybride leeromgevingen uit het hoger onderwijs in Nederland  
en door de betrokkenheid en inzet van de leden van het werkpakket Samenwerking  
Onderwijs en bedrijfsleven. Dank allen. 
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Tabel 2 Het bevorderen van adaptief vermogen, zelfsturend leervermogen en multi-
disciplinair samenwerken

Wat is 
nodig?

Waar bestaat 
het uit?

Hoe bevorder je dit als docent  
of begeleider?

Benutten  
van nieuwe 
technologie, 
werkom-
gevingen 
en bedrijfs-
modellen

Adaptief 
vermogen

Veerkracht Laat studenten activiteiten ondernemen 
buiten de comfortzone; Creëer onvoor-
ziene situaties 

Flexibiliteit Coach op handelen tussen verschillende 
belangen; Coach op een open houding; 
Coach op het inplannen van werkzaam-
heden

Proactief  
gedrag 

Stimuleer een actieve houding richting 
het werkveld, experts en medestudent-
en; Ondersteun bij het formuleren van 
tussendoelen en activiteiten

Zelfsturend 
leer-
vermogen

Identificeren 
van leerdoelen

Creëer overzicht in leerwensen en  
mogelijkheden

Bepalen van 
activiteiten

Bied verschillende informatiebronnen 
en kanalen aan

Monitoren van 
de voortgang

Gebruik methodes als ontwikkel-
portfolio’s; Beoordelingsformulieren; 
Badges; Agile projectmethoden;  
Beoordelingsmomenten

Multi-
disciplinair 
samen-
werken

Uitwisseling van 
kwaliteiten en 
ervaringen

Faciliteer kennisdeling en uitwisseling 
van persoonlijke kwaliteiten en  
ervaringen; Organiseer kennis-
makingsactiviteiten

Gebruik  
maken van 
elkaars  
expertise

Stimuleer een goed overdachte  
taak verdeling; Werk samen in een 
geschikte ruimte; Gebruik digitale 
communicatie middelen 

Discussiëren  
tot aan een 
compromis

Faciliteer het stellen van vragen;  
Betrek het werkveld

Intensieve 
samenwerking 
tussen  
verschillende 
disciplines

Formuleer een vraagstuk waar  
alle disciplines voor nodig zijn;  
Heb aandacht voor groepcoaching;  
Hanteer Agile projectmethoden
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Bijlage 1

 
Gebaseerd op ervaringen van:

Casus 1 | Smart Solutions Semester 
WAT: Bij het Saxion Smart Solutions Semester werken studenten van verschillende 
opleidingen samen aan complexe vraagstukken van lectoraten en het bedrijfsleven.  
De oplossing voor deze vraagstukken is niet binnen één vakgebied te vinden. Daarom 
werken de studenten in interdisciplinaire projectteams, waarbij vernieuwing, creativiteit  
en samenwerking centraal staan. In het Smart Solutions Semester gaan derde- en vierde-
jaarsstudenten een half jaar lang aan de slag met een uitdagende opdracht. De teams 
bestaan uit zes tot acht studenten van verschillende opleidingen. Zo heeft ieder team  
een unieke mix van ervaring, vaardigheden en talenten.  
WAAR: Saxion Enschede, Deventer en Apeldoorn 

Casus 2 | Digital Society Hub 
WAT: De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen 
waar studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven & overheid werken aan digitale trans-
formatie. Projecten waaraan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld 5G, Online Ondernemen, 
cybersecurity en smart buildings. 
WAAR: Hanzehogeschool Groningen 

Casus 3 | Tvalley 
WAT: T-vally is een platform voor slimme engineers die werken aan uitdagende innovatieve 
projecten op het gebied van robotica en mechatronica. Zij verbinden hoger onderwijs en het 
bedrijfsleven met een gezamenlijk R&D programma. Samen ontdekken en kansen creëren, 
nieuwe technologie en innovaties verkennen en opkomend talent in de praktijk trainen. 
WAAR: Enschede 

Casus 4 | Wijklink 
WAT: WijkLink is hét digitale platform voor professionals, docenten, studenten en andere 
betrokkenen in de sector zorg en welzijn. Doel van het netwerk is delen van kennis en 
uitwisselen van ervaringen. Het netwerk is gericht op de regio’s de Achterhoek, Salland en 
Twente. WijkLink is een informele ontmoetingsplek voor mensen uit het werkveld, student-
en, alumni, docenten en lectoren. Samen bereik je meer dan alleen, is het uitgangspunt. 
WAAR: Saxion Enschede en Deventer 
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Casus 10 | Codidact 
WAT: Codidact 
Razendsnelle ontwikkeling van digitale technologieën maakt dat onze wereld in hoog 
tempo verandert. Codidact is een leer- en werktraject waarin je je kunt ontwikkelen tot 
expert in bijvoorbeeld Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things, Block-
chain, Virtual Reality en Augmented Reality. In samenwerking met anderen leer jij de kracht 
van deze technologieën te gebruiken om kansrijke veranderingen tot stand te brengen. 
Samen leren én werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven én tegelijk een grote mate 
van zeggenschap over jouw eigen ontwikkelingstraject. Na de basistechnieken en -vaardig-
heden ga je aan de slag met zelfgekozen technologieën en skills. 
WAAR: Deventer 

Casus 11 | HYPElab 
WAT: Hype Lab brengt ‘de winkel van de toekomst’ naar het westen. In Rijswijk en Delft 
onstaan hi-tech pop-up store voor retailers. Denk aan VR, robots, interactieve screens en 
zelfs geurtechnologie. In deze labs kunnen ondernemers spelenderwijs ontdekken welke 
innovaties waarde kunnen creëren voor hun eigen winkels.
De Delftse en Rijswijkse ondernemers testen de technologieën en inrichting samen met 
medewerkers, studenten en klanten in hun eigen winkel. Zo ervaren zij hoe het is om in 
een ‘winkel van de toekomst’ te werken en welke skills zij daarvoor nodig hebben. Het 
resultaat is dat ondernemingen in de stad gerichter kunnen innoveren. 
WAAR: Delft en Rijswijk 

Casus 12 | OPENICT 
WAT: Vanaf het begin werkt de student voor echte opdrachtgevers aan uitdagende projecten. 
Er wordt veel van de student verwacht, maar daarvoor krijgen de studenten alle ruimte 
om zichzelf te ontwikkelen tot ICT-professional. Studenten bepalen zelf wat ze willen leren 
en hoe ze willen leren en nemen de regie in eigen handen. Vanaf jaar 2 gaan deze studenten 
al aan het werk bij onze opdrachtgevers. Ze werken daarbij in een gemengd team, zelf-
standig, aan complexe en uitdagende projecten. 
WAAR: Hogeschool Utrecht

Verdiepingshoofdstuk: Praktijkvoorbeeld Social Work Saxion
WIE: Social Work
WAT: In een tweejarig ontwikkel en onderzoeksproces is in cocreatie met het werkveld,  
studenten en docenten een online leeromgeving ontwikkeld om het kritische reflecteren 
van studenten te versterken. De online leeromgeving kan als voorbeeld dienen hoe  
opleidingen in cocreatie met het werkveld en studenten kunnen samenwerken aan  
een inhoudelijke beroepscompetentie.
WAAR: Saxion Enschede, Deventer en Apeldoorn

Kijkje in de keuken

Casus 5 | Knowledge Engineering@Work 
WAT: KE@Work is een honours programma van de bachelor opleiding Data Science and 
Artificial Intelligence. Dit programma leert studenten een mix van Artificiële Intelligentie, 
Data Science, Computer Science en Applied Mathematics. Studenten werken in een  
organisatie voor 2 dagen per week, gedurende 2 jaar. Zij gaan bezig met een AI en/of Data 
Science gerelateerd vraagstuk onder de begeleiding van iemand vanuit het werkveld en 
iemand vanuit het onderwijs.  
WAAR: Maastricht University

Casus 6 | Innovation Space 
WAT: TU/e Innovation Space is het centrum van expertise voor challenge-based learning en 
ondernemerschap van studenten, een learning hub voor onderwijsinnovatie en een open 
community waar studenten, onderzoekers, de industrie en sociale organisaties hun kennis 
kunnen uitwisselen en verantwoorde oplossingen ontwikkelen voor real world-challenges. 
WAAR: Eindhoven University of Technology 

Casus 7 | Innovation Lab 
WAT: In het Fontys ICT InnovatieLab werken studenten, docenten, onderzoekers en profes-
sionals same naan toegepast onderzoek en de ontwikkeling van de ICT oplossingen van 
morgen. Gevestigd in Eindhoven op Strijp-T, in het hart van de Brainport regio, groeit het 
InnovatieLab uit tot een regionale kennis hub waar onderwijs, onderzoek en de beroeps-
praktijk elkaar versterkt en versnelt. 
WAAR: Fontys, Eindhoven 

Casus 8 | Digital Society School 
WAT: Een diverse groep van designers, ontwikkelaars en onderzoekers die de maatschappij 
van morgen vormgeven door digitale technologie. Zij onderzoeken de impact van techno-
logie op de maatschappij, ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om de digitale 
transformatie te begeleiden en geven deze kennis en vaardigheden door aan een nieuwe 
generatie van professionals.  
WAAR: Hogeschool van Amsterdam 

Casus 9 | Make IT Work 
WAT: Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond  
mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan 
van start te gaan. Werkzoekenden met een hbo of wo-diploma worden met behulp van 
een online assessment geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten 
ontmoeten elkaar vervolgens tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer de werkgever en de 
kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing 
tot Software Engineer. 
WAAR: Amsterdam
 

https://www.degasfabriek.com/werken-met-nieuwe-technieken
https://www.degasfabriek.com/werken-met-nieuwe-technieken
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