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Versiebeheer 

Versie Datum Bestemd voor Ter Verwerkt 

0.1 20-07-2018 Jan van Iersel Opiniërend en 
feedback 

Nog geen feedback 

0.2 28-08-2018 Jan van Iersel Opiniërend en 
feedback 

Aangepast n.a.v. 
contouren strategisch 
instellingsplan  

0.3 25-09-2018 CvB 
Directeuren 
MR 
Medewerkers, 
studenten, werkveld 

Bespreking in formele 
overlegorganen 
Brede consultatie 
diverse doelgroepen 

Feedback Jan van Iersel 
Feedback aantal experts 
O&O 

0.4 14-12-2018 Portefeuillehouder 
CvB, directeuren en 
aantal eerst 
betrokkenen, 
beleidsmedewerkers 
op andere thema’s  

Feedback in beperkte 
kring 
Afstemming met 
Management / CvB 

Opmerkingen vanuit 
allerlei sessies.  

0.41 17-01-2019 College van Bestuur Bespreking Opmerkingen uit overleg 
onderwijs 

0.42 15-03-2019 College van Bestuur 
HMR 

Bespreking Visualisaties Facetten DBE 
en fasen DBE conform SIP 
Teksten onderzoek / fasen 
DBE aangepast: 3.4; 5.2.3, 
6.5.4, 6.5.7 
H 4: Doelen aangescherpt 
en KPI’s toegevoegd; 
hoofdstuk verplaatst naar 
H7.  
Bijlage met restmateriaal  
verwijderd. 

0.5 26-6-2019 College van Bestuur 
HMR 

Vaststellen Opmerkingen verwerkt 
van HMR Commissie O&O 
m.b.t. zelfregulatie,
waardering werkveld
(5.7.1), verwijzing
hoofdstukken in bijlage 2
Overige vragen zijn
schriftelijk beantwoord.

28-08-2019 College van Bestuur Vaststelling na 
instemming HMR d.d. 9 
juli 2019 

27-08-2019
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1.  Inleiding 
 

Nu NHL Stenden hogeschool een feit is, maken we een volgende stap in de ontwikkeling van 
het beleid van onze hogeschool. Dit onderwijsbeleid maakt deel uit van de 
kernbeleidsdocumenten van de hogeschool. Het onderwijsconcept Design Based Education 

(DBE) is een van de profielkenmerken van NHL Stenden. Dit onderwijsbeleid gaat in op onze 
onderwijsambities en Design Based Education als de manier waarop we deze ambities willen 

realiseren. 

 

Doorontwikkeling onderwijsconcept 

Dit beleid betreft een doorontwikkeling van het onderwijsconcept DBE als onderdeel van het 
fusiedocument en in 2017 verschenen als aparte publicatie (Geitz, G en C.G.F. Sinia, 2017).  

De eerste ervaringen met de ontwikkeling en uitvoering van DBE hebben we daarbij benut.  
Verder hebben we aansluiting gezocht met parallelle beleidsprocessen zoals het Strategisch 

Instellingsplan, onderzoeksbeleid, beleid internationalisering, et cetera. Dit betekent ook dat 
we in dit onderwijsbeleid geregeld verwijzen naar ander beleid van NHL Stenden. Tenslotte 
zijn de landelijke kwaliteitsafspraken geïntegreerd in dit beleid. 

 

Consultatie 

Een eerste versie van dit onderwijsbeleid is besproken in diverse gremia. Tevens hebben we 

feedback ontvangen van een aantal docenten, studenten, lectoren, onderwijskundigen, etc.  

Op basis daarvan hebben we de teksten aangescherpt en aangepast. Al met al 

beleidsontwikkeling in de geest van DBE. Een proces dat ook niet ophoudt nadat dit beleid is 
vastgesteld.  

 

Doel onderwijsbeleid 
De komende jaren staan in het teken van de implementatie van Design Based Education in alle 

opleidingen. Dit beleid geeft aan waar we als hogeschool voor staan, welke richting we op 
willen en wat wij van al onze opleidingen verwachten als het gaat om de doorvertaling van dit 

beleid. Daarmee dient dit beleid in eerste instantie als een kompas voor opleidingen. Tevens 
dient dit beleid als verantwoordingsdocument bij de InstellingsToets Kwaliteitszorg (ITK). Voor 
diverse doelgroepen worden aanvullende communicatiemiddelen en handreikingen 

ontwikkeld.  

 

Opbouw document 

We geven eerst een korte indruk van onze maatschappelijke omgeving, de rol die wij als 

hogeschool willen spelen en onze strategische ambities op het gebied van onderwijs. 
Vervolgens gaan we dieper in op ons onderwijsconcept Design Based Education (DBE) en hoe 
we vanuit DBE willen voldoen aan geldende accreditatie-eisen en aankijken tegen de kwaliteit 

van het onderwijs. We sluiten aan met beelden over het transitieproces richting DBE en  

onze onderwijsambities voor 2024. In de bijlagen is achtergrondinformatie te vinden over de 
externe kwaliteitskaders, laten we zien hoe DBE zich verhoudt tot de kwaliteitsafspraken en 
zijn alle ontwerpkaders DBE te vinden.  

 

Evaluatie beleid 

Dit beleid geldt voor een periode van zes jaar: van 2019 tot en met 2024. Mede gegeven de 

snelle veranderingen in onze omgeving en het ambitieniveau van dit plan zullen we de 
uitvoering jaarlijks op basis van de R-rapportages evalueren en waar nodig aanvullen en 

bijstellen.   
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2. Onze maatschappelijke omgeving 
 

In dit hoofdstuk schetsen we kort de context van onze hogeschool zoals beschreven in ons 
Strategisch Instellingsplan 2019-2024.  

 

Regionaal, landelijk en internationaal doen zich verreikende demografische, economische, 

sociale, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen voor. Mondiale vraagstukken 
zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, schoon water, armoede en ongelijkheid vragen om 

nieuwe manieren van samenwerken en samenleven. Kennis veroudert en vernieuwt snel en 
technologische vernieuwing is in veel gevallen bepalend voor de wereld waarin wij leven. 
Bestaande beroepen verdwijnen, nieuwe komen op. Innovatie is een permanent proces waar 
vele partijen in diverse vormen van co-creatie bij betrokken zijn.  

 
Er wordt steeds vaker samengewerkt over landsgrenzen heen, waardoor organisaties (en dus 
ook werknemers) meer afhankelijk worden van elkaar. Ze zijn steeds minder gebonden aan een 

specifiek (eigen) land of regio. Werknemers krijgen in toenemende mate te maken met een 
interculturele werkomgeving, ook als ze binnen de grenzen van hun eigen land of regio blijven. 
 
In zo’n dynamische werkelijkheid is het permanent ontwikkelen van nieuwe kennis van groot 

belang. Minstens zo belangrijk is het kunnen mobiliseren en slim toepassen van kennis, ideeën 
en technieken. Innovatie is essentieel voor organisaties om positie te behouden of te creëren in 

snel veranderende marktomstandigheden. Organisaties vragen daarbij om een ander type 
professional; professionals die beschikken over onderzoekend en probleemoplossend 
vermogen in een onzekere, complexe en permanent veranderende context. Wendbare 

professionals die zich blijven ontwikkelen (leven lang leren). 

 
Deze ontwikkelingen gaan gepaard met vaak regio-specifieke uitdagingen. Zo heeft Noord-

Nederland te maken met een relatief ijle economische infrastructuur, in combinatie met 
bevolkingskrimp. Regio’s in Azië, zoals Bangkok (Thailand), Bali (Indonesië) en Qatar 
daarentegen hebben juist te maken met sterke groei (bevolking, toerisme, economisch), 

waarbij het vraagstuk is hoe hier duurzaam invulling aan te geven. Zuid-Afrika heeft als regio te 

maken met sociaaleconomische ongelijkheid. Wat deze verschillende regio’s met elkaar 

verbindt, is dat ze elk vanuit hun eigen perspectief te maken hebben met het vraagstuk hoe de 
regio vitaal, leefbaar te krijgen en te houden. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor ons onderwijs en onderzoek. In het volgende 

hoofdstuk gaan we nader in op de rol die NHL Stenden wil vervullen.  
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3. NHL Stenden hogeschool 
 

Nadat we in hoofdstuk 2 de maatschappelijke context hebben geschetst, beschrijven we 
hieronder welke rol wij als hogeschool willen spelen vanuit onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We gaan in op onze missie, visie en waarden, ons specifieke profiel, ons 

onderwijsaanbod en de verbinding onderwijs en onderzoek. We baseren ons daarbij op het 
Strategische Instellingsplan 2019-2024 In de volgende hoofdstukken gaan we dieper op ons 

onderwijsbeleid in.  

 

3.1. Missie, visie en waarden 
NHL Stenden Hogeschool is een jonge internationale multicampus hogeschool die op 1 
september 2018 is ontstaan na een fusie. De missie van de nieuwe hogeschool luidt: ‘Werken 

aan wereldwijze innovatie’. We willen door middel van hoogwaardig onderwijs en onderzoek 
een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten en aan de 

maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin we actief zijn. Dit vanuit de overtuiging 
dat ‘Onderwijs en onderzoek de dragers zijn van persoonlijke ontwikkeling en 
maatschappelijke vooruitgang.  

Belangrijke kernwaarden voor ons zijn: verbindend, ondernemend en vindingrijk. 

3.2. Profiel NHL Stenden 
We willen hoogwaardig onderwijs en onderzoek en hoogwaardige voorzieningen realiseren 
door drie profielkenmerken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:  

 Design Based Education als onderwijsconcept; 

 Een stevig inhoudelijk profiel rond drie maatschappelijke vraagstukken (zwaartepunten): 
o Vital Regions,  
o Smart Sustainable Industries,  
o Service Economy, 

 In een geïnternationaliseerde multicampus. 
 

3.3. Ons onderwijsaanbod 
We zijn een brede hogeschool met meer dan 100 opleidingen in alle sectoren op diverse 
niveaus (Associate Degree, Bachelor, Master) en in diverse vormen (voltijd, deeltijd, duaal).  
We willen een toegankelijke hogeschool zijn en een doorlopende lijn bieden van Ad-Bachelor-
Master. Op basis van behoeften uit de (regionale) markt en in lijn met de eigen ambities wordt 

het portfolio verder uitgebreid. We werken daarbij samen met (inter)nationale partners in de 
onderwijsketen zoals VO-scholen, ROC’s, collega HBO-instellingen en universiteiten. 

 
Verwante en samenhangende opleidingen, lectoraten, kenniscentra/leerbedrijven en uitvoering 
van contractactiviteiten zijn zoveel mogelijk met elkaar verbonden in een van de 14 academies. 
We verzorgen onderwijs op 8 locaties in Noord-Nederland en 4 internationale locaties in Afrika, 
het Midden-Oosten en Azië) die verschillen qua context, onderwijsaanbod, aantal studenten en 
identiteit. De ambitie is om het aanbod op de diverse (internationale) locaties uit te breiden.  
 

3.4. Onderzoek en onderwijs  
Onderzoek is naast onderwijs een hoofdactiviteit van de hogeschool. We kiezen voor het 

ontwikkelen van een onderzoeksconcept Design Based Research om richting te geven aan de 
verdere ontwikkeling van onderzoek binnen onze hogeschool. Dit concept sluit tevens naadloos 
aan bij Design Based Education. Ons onderzoek richt zich op kennisontwikkeling, onderwijs en 

innovaties. Gevat in de volgende onderzoeksvisie:  

https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen
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Exploring to create a better world: developing knowledge for real-life innovations and 

supporting our students to develop themselves into skilled, innovative and service oriented 
professionals. (Dienst O&O, 2019) 
Via de zwaartepunten geven we inhoudelijke focus aan ons onderzoek. De zwaartepunten 

geven bovendien richting aan de ontwikkeling van ons onderwijsportfolio, in het bijzonder de 
masters. (NHL Stenden, 2019) 

 

Bij NHL Stenden versterken onderwijs en onderzoek elkaar, er is sprake van symbiose. Dit is een 
essentieel element van ons onderwijsconcept DBE en onderzoeksconcept DBR. Door een goede 
verbinding tussen onderwijs en onderzoek te realiseren willen we bijdragen aan duurzame 
waardecreatie en kennisontwikkeling in de regio’s waarbinnen we actief zijn. Ateliers spelen 
een belangrijke rol in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. Via de 

onderzoekseenheden kunnen waardevolle praktijkopdrachten ingebracht worden in ateliers. 
Ook doen we onderzoek naar de effecten van ons onderwijsconcept. Zie verder het Strategisch 

Onderzoeksbeleid en Notitie Zwaartepuntenbeleid NHL Stenden.  

 

3.5. Onderwijsdoelen Strategisch Instellingsplan 2019-2024 
De onderstaande doelen uit het instellingsplan (NHL Stenden, 2019) zijn het meest relevant 

voor ons onderwijsbeleid.  

 

Algemeen 

 In 2025 behoren we volgens de rankings van de Keuzegids Hbo (nog steeds) tot de drie beste van 
de grote hogescholen in Nederland.  

 Iedere student kan een doorlopende leerlijn van Associate Degree (AD) tot en met een 
professionele master binnen de hogeschool volgen. Een substantieel deel van de afgestudeerden 
van een AD stroomt door naar een bacheloropleiding van de hogeschool.  Een substantieel deel 
van de bachelor-afgestudeerden stroomt door naar een masteropleiding van de hogeschool. 

 We worden landelijk en internationaal herkend en erkend als expert op onze drie kenmerken; 
Design Based Education, zwaartepunten en multicampus en hebben hiermee aantoonbare 
aantrekkingskracht op studenten en maatschappelijke omgeving.  

Design Based Education 

 Elke opleiding voert het onderwijsconcept Design Based Education aantoonbaar succesvol uit. 

 Blended learning: elke opleiding en elke vestiging hebben in het onderwijs aantoonbaar een 
evenwichtige blend van kleinschalig face-to-face onderwijs en plaats- en tijdonafhankelijk 
onderwijs tot stand gebracht. 

 Elke academie beschikt in de vorm van deels gemeenschappelijke curricula over ten minste twee 
crossovers tussen opleidingen met een andere academie. 

 Flexibel onderwijs is integraal onderdeel van ons portfolio.  
Zwaartepunten 

 De zwaartepunten geven inhoudelijke focus aan de doorontwikkeling van ons onderwijs- en 
onderzoeksportfolio. 

Multicampus 

 Elke internationale campussite is uitgebreid met tenminste een bacheloropleiding, een 
masteropleiding en twee tot drie Grand Tour minoren. 

 We beschikken over een internationale accreditatie / keurmerk voor de internationale 
opleidingen. 
 

In de volgende hoofdstukken beschrijven we hoe we deze ambities willen realiseren, onder 

andere door middel van ons onderwijsconcept Design Based Education.  
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4. Ons onderwijsconcept: Design Based Education 
 

De ontwikkeling van het onderwijsconcept is een rijpingsproces geweest waarbij gebruik is 
gemaakt van bronnen uit diverse disciplines en voorbeelden van andere hogescholen en 
universiteiten. In en na het fusieproces zijn de stakeholders ook op veel momenten 

geconsulteerd, zodat we kunnen zeggen dat we een goed fundament hebben gelegd om op 
voort te bouwen. Om onze onderwijsambities te realiseren, hebben we gekozen voor een 

nieuw en aantrekkelijk onderwijsconcept voor studenten, medewerkers en organisaties: 
Design Based Education. Met DBE willen we anticiperen op de veranderende wereld en de 
uitdagingen om ons heen. Het past bij onze wens om de regio’s waarin wij werken met nieuwe 

ideeën en onderzoek vooruit te helpen. Hieronder geven we de fundamenten en facetten van 
ons onderwijsconcept weer.  

 

4.1. Fundament Design Based Education 
Het nieuwe onderwijsconcept is een doorontwikkeling van de bestaande concepten van beide 
hogescholen (Probleemgestuurd Onderwijs en Competentiegericht Onderwijs), aangevuld met 
vernieuwende elementen om tot een uniek en toekomstbestendig concept te komen1.  

 

Design Based Education is gebaseerd op sociaal-constructivistisch, contextueel, zelfregulerend 

en samenwerkend leren. Het gaat uit van empathie voor de student, de docent en de 
omgeving. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming beschouwen wij als belangrijke 

functies van ons onderwijs (Biesta, 2012). 

 

De actuele (complexe) vraag uit de praktijk en de leervraag van de student vormen het 

vertrekpunt voor leren en samenwerken. Door intensieve samenwerking tussen student, 

docent, werkveld en onderzoekers (co-creatie) in ateliers en een onderzoekende aanpak 
gebaseerd op Design Thinking ontstaat een uitdagende leeromgeving waarbinnen rekening 
gehouden wordt met (inter)nationale ontwikkelingen. 

 

De leeromgeving is gericht op het ontwikkelen van een stevige kennisbasis en op de 

vaardigheid van transfer van kennis naar nog onbekende situaties. Het leerproces richt zich 
dan ook op het aanpassingsvermogen van de student en de ontwikkeling van een eigen 

professionele identiteit en heeft daarmee voor de student een duurzaam effect. De interactie 
tussen docent, student en werkveld staat centraal, waarbij een goede afstemming binnen de 
leeromgeving en percepties in belangrijke mate deze relatie beïnvloeden. 

 

Design Based Education kenmerkt zich door iteratieve processen waarbij stappen worden 

herhaald om tot aanpassing en verbetering te komen. Belangrijk hierbij is de methodische 
interactie met de praktijk, het daadwerkelijk testen en teruggeven van oplossingen en 
denkrichtingen aan het werkveld, waarin ontwerpen tot stand komen.  

 

Design Based Education past in een sociaal-constructivistische2 visie op leren, en past bij 
enkele wetenschappelijk onderbouwde inzichten m.b.t. effectief leren: 

• Leren is een sociale activiteit; we construeren betekenis via interactie. 
• Ons brein functioneert beter als we het zoveel mogelijk activeren; als we er actief mee 

aan de slag zijn (“leren is een werkwoord”). 

                                                           
1 Geitz, G. & C.G.F. Sinia (Januari 2018). Hoe NHL en Stenden hun onderwijsconcepten fuseren. Science Guide. 
2 Zie verder bijlage 1 voor achtergrondinformatie over de onderliggende visies 

https://www.scienceguide.nl/2016/12/de-trialoog-van-het-onderwijs/
https://www.scienceguide.nl/2016/12/de-trialoog-van-het-onderwijs/
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• Leren gebeurt effectiever als het contextrijk gebeurt, vanuit een actueel vraagstuk en 
aansluitend op waar de lerende staat in zijn/haar ontwikkeling. 

• Authentieke vraagstukken en leeromgevingen bevorderen de transfer (toepassen van 
het geleerde in een nieuwe situatie). 

• Leren vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de lerende bij het leerproces 
creëert motivatie. 

• Creativiteit wordt bevorderd door divergent denken. 

• Actieve betrokkenheid (learner-agency, zelfregulering) en geloof in eigen kunnen (self-
efficacy) zijn belangrijke factoren voor duurzaam leren en studiesucces.  
 

De combinatie van deze ingrediënten maakt het onderwijsconcept uniek. We definiëren 
Design Based Education als:  

 

Design based education is a teaching and learning approach that empowers the learning 

process of all stakeholders in (higher) education: a trialogical process between students, 
professional field and lecturers. Actual and complex issues are faced via iterative processes in 

order to bridge the gap between a current situation and an intended situation.  

Characteristics of the non-linear, iterative DBE processes are empathizing, defining, ideating, 

applying, testing, evaluating and improving in order to bridge this gap. The methodological 

trialogical interaction between students, professional field and lecturers is domain specific. The 
DBE teaching and learning approach adds value to the learning of students, professional field 

and lecturers in terms of gaining multidisciplinary knowledge, developing metacognitive skills 
and by creating social value (Geitz, 2017). 

 

4.2. Design Based Education – 5 facetten  
 

Op basis van deze visies, onze overtuigingen en ambities zijn 

we voor ons onderwijsconcept Design Based Education 

gekomen tot vijf belangrijke en samenhangende facetten die 
elkaar versterken, te weten: 

1. Multidisciplinaire samenwerking 
2. Internationaal en intercultureel  
3. Design Thinking 

4. Persoonlijk leiderschap 

5. Duurzaam onderwijs 

 

De afbeelding hiernaast illustreert dat de facetten elkaar 
overlappen en duurzaam onderwijs als het ware het hart 
vormt van ons onderwijs. Een nadere uitwerking van de 
facetten staat in de volgende paragrafen.  
 

  Figuur 1: Vijf facetten Design Based Education 
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4.2.1. Facet 1: Multidisciplinaire samenwerking 
 

De student staat open voor inzichten vanuit andere disciplines en heeft respect voor andere 
perspectieven. Hij werkt constructief samen aan het vinden van oplossingen voor complexe 
real-life vraagstukken. 

 

We willen innovatieve, kritische professionals opleiden die over de grenzen van de eigen 

discipline heen samenwerken en oplossingen vinden voor vraagstukken uit de beroepspraktijk; 
ondernemende vakmensen die vanuit een breed (internationaal) perspectief een bijdrage 
leveren aan de veranderopgave van de regio/wereld. Door een brede (vakoverstijgende) basis 
te combineren met specialisatie en profilering verwachten we dat studenten later meer kansen 
hebben op de arbeidsmarkt (T-shaped professional). 

 

Innovaties ontstaan vaak op het snijvlak van disciplines. Daarom vinden we het belangrijk dat 
er samenwerking plaats vindt tussen opleidingen, docenten en studenten (cross-over). Onder 
multidisciplinaire samenwerking wordt de co-creatie verstaan tussen studenten, docenten, 
onderzoekers en werkveld uit diverse disciplines die plaatsvindt in ateliers. Diversiteit in een 
team is belangrijk om te scoren. De combinatie multidisciplinaire teams en werken volgens de 

fasen van Design Thinking is een krachtige combinatie.  

 

Actuele vraagstukken vormen daarbij de trigger voor leren. We anticiperen op de 
veranderende vraag vanuit het werkveld en houden rekening met nationale en internationale 

ontwikkelingen. We willen een broedplaats zijn voor innovatie. Het werken aan real-life 
vraagstukken leidt tot een andere dynamiek en is motiverend. Het leren vindt daarmee plaats 

in een relevante context (contextueel leren) en leidt tot resultaten die van waarde zijn voor 
het werkveld en/of de maatschappij.  

 

 
Figuur 2: Co-creatie 

We zetten maximaal in op actieve participatie en co-creatie. Iedere opleiding werkt nauw 
samen met het werkveld waarvoor ze opleidt en legt de verbinding met praktijkgericht 
onderzoek. Door samenwerking met onze omgeving wordt een rijke en extended learning 
environment gecreëerd. We streven naar duurzame samenwerking, partnerships, waarbij de 
partners oog hebben voor het leerproces en niet alleen voor het resultaat. Daardoor ontstaat 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van professionals. 
Co-creatie kent verschillende verschijningsvormen. Leren op de werkplek, projecten of stages 
en praktijkopdrachten in ateliers binnen of buiten de hogeschool. Onder een atelier wordt een 
(fysieke) werkomgeving verstaan die activerend en samenwerkend leren in co-creatie faciliteert 
en uitlokt (affordance).   
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4.2.2. Facet 2: Internationaal en intercultureel 
 

De student ontwikkelt zich tot wereldwijze burger en voelt zich thuis in een internationale 
context. 

 

Werknemers krijgen in toenemende mate te maken met een internationale en interculturele 
werkomgeving, ook als ze binnen de grenzen van hun eigen land of regio blijven. Daarom 

willen wij professionals opleiden die thuis zijn in de regio én vertrouwd zijn met de 
internationale en interculturele dimensies van hun beroepspraktijk. Professionals die zich 
ontwikkelen tot (zelf)bewuste, global citizens en de wereld aankunnen. Die over internationale 
en interculturele competenties beschikken, kunnen samenwerken en omgevingssensitief zijn. 
Die vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk kunnen kijken en een verbinding 

kunnen leggen tussen het regionale en internationale. 

 

Onze missie is ‘Werken aan wereldwijze innovatie’. Via onze internationale multi-campus 
omgeving bieden we studenten een internationale en interculturele context. Met ons 
onderwijs en onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van 
studenten en aan de maatschappelijke vooruitgang van de regio’s waarin we actief zijn. 

Daarbij houden we rekening met de internationale en interculturele context van een locatie en 

werken we op basis van gelijkwaardigheid. 

 

We vinden het belangrijk dat al onze studenten de internationale en interculturele 

competenties verwerven die nodig zijn voor een succesvolle carrière in hun branche 
(kwalificatie). We zijn er van overtuigd dat internationale en/of interculturele ervaringen van 

meerwaarde zijn voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. De 
internationale oriëntatie draagt bij aan de eigen profilering, 

maar draagt ook bij aan wederzijds begrip en inclusief denken. 

 

In onze internationale leeromgeving willen we recht doen aan 

de verschillen tussen studenten en inclusief werken. We bieden 
mogelijkheden om in aanraking te komen met een breed scala 

aan tradities, culturen, praktijken, waarden en normen 
(socialisatie). De diversiteit en in het verlengde de 
multidisciplinariteit zijn een verrijking van onze leeromgeving en 

biedt ons mogelijkheden tot grensverleggende innovaties. We 

willen kennis benutten die is ontwikkeld in verschillende delen 

van de wereld.  

 

De komende jaren zetten we stevig in op de internationalisering van ons onderwijs en 
onderzoek. We zijn ervan overtuigd dat dit ook leidt tot een verhoging van de kwaliteit. De 
wijze waarop internationalisering ingebed wordt in de opleiding kan variëren. Een en ander 
heeft sterk te maken met de beroepscontext en de beginsituatie van een opleiding en met de 
studentpopulatie. In paragraaf 6.5.5. gaan we nader in op de 
internationaliseringsmogelijkheden.  
 
 
 
 
 

Figuur 3: Wereldwijs en inclusief 
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4.2.3. Facet 3: Design Thinking 
 

De student ontwikkelt zich tot een vindingrijke professional die op iteratieve wijze real-life 
vraagstukken onderzoekt om daarmee tot betekenisvolle en innovatieve oplossingen te komen.  

 

We willen professionals opleiden die in staat zijn samen met anderen oplossingen te vinden 
voor complexe problemen; die omgevings- en mensgericht zijn en die de juiste vragen weten 

te stellen. Mensen die ‘out of the box’ kunnen denken en durven te experimenteren. Die 
samen met betrokkenen en op basis van onderzoek met verrassende invalshoeken en 
oplossingsrichtingen komen. Die proactief en trendsettend zijn in hun benadering. 

 

Design thinking is een inspiratiebron voor de manier waarop we onze leer- en werkomgeving 

inrichten. Belangrijke kenmerken zijn: omgevings- en mensgericht, engagement, iteratieve 

cyclus met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out of the box denken en 
prototyping (Rauth, 2010). Het onderzoeken van complexe vraagstukken en het ontwerpen 
van oplossingen vindt plaats in iteratieve cycli. Ontwerpen is zowel een proces als een 
mindset. Het vraagt flexibiliteit en veerkracht als de oplossingsrichting van tevoren niet 
vaststaat en vertrouwen in anderen en het proces om te blijven geloven in een waardevol 

resultaat. Het gedachtegoed en de iteratieve aanpak van Design Thinking passen goed bij het 

werken aan complexe problemen en creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of 
diensten zoals we dat in ons onderwijs willen.  

 

Geïnspireerd op Design Thinking hebben we 6 fasen van 
DBE gedefinieerd die passen bij onze visie op onderwijs en 

onze educatieve context. Binnen alle zes fasen streven we 
naar synergie tussen leren, ontwerpen en onderzoeken.  

Een relevant en uitdagend real-life vraagstuk is de basis 

voor de ontwerpcyclus. Op iteratieve wijze wordt de vraag 
verkend, mogelijke oplossingen gegenereerd en getest. In 
dit proces ontstaan (prototypes van) beroepsproducten of 

beroepshandelingen. Een en ander passende bij het type 

opleiding. De relevantie voor de praktijk en het toepassen 
in de praktijk zijn voor ons belangrijk.  

 

Het onderzoeksproces binnen de fasen van DBE is er op gericht dat studenten hun 

onderzoekend vermogen ontwikkelen naar het gewenste niveau van de opleiding. Het gaat 

daarbij onder meer om het raadplegen van bronnen, inzetten van passende 
onderzoeksmethoden, het verantwoorden van keuzes en reflecteren. Het versterken van het 
onderzoekend vermogen is altijd gericht op het verhogen van de kwaliteit van de 
beroepsproducten en het eigen professioneel handelen. In het leerproces gaat het om leren 
door te proberen en te doen, leren van ervaringen. Feedback, evalueren, reflecteren en 

bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de fasen van DBE.  

Het werken volgens de principes van Design Thinking en de fasen van DBE heeft effect op de 
didactiek, de interactie tussen docent en studenten en studenten onderling. Ook het contact 

met de gebruiker / opdrachtgever en het toepassen van ontwerpmethoden leidt tot een 
andere dynamiek. De inzet van nieuwe werkvormen en tools geven het onderwijs een boost.  

Werken in de geest van Design Thinking en volgens de fasen van DBE is voor ons niet een 
kunstje, maar een integrale manier van denken en werken. Voor een nadere uitwerking van de 

fasen DBE zie §5.5.7.   

Figuur 4: Fasen DBE 
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4.2.4. Facet 4: Persoonlijk Leiderschap  
 

De student is proactief en blijft zich ook na de studie ontwikkelen en zich aanpassen aan 
veranderende omstandigheden op basis van een sterk ontwikkelde professionele identiteit en 
een eigen (moreel) kompas.  

 

We willen ondernemende, zelflerende professionals opleiden die zich (een leven lang) blijven 

ontwikkelen. Die overeind blijven in een veranderende wereld en zich kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. Die op basis van een sterk ontwikkelde professionele identiteit 
en een eigen (moreel) kompas zelf verantwoordelijkheid nemen en controle hebben over 
situaties of keuzes in hun leven en werk (zelfregulatie). 

 

Om dit te bereiken is ons onderwijs niet alleen gericht op kwalificatie, maar draagt het bij aan 

de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten van onze studenten (persoonsvorming, 
bildung), aan de vorming tot wereldburger (de socialiserende functie) en het ontwikkelen van 
een persoonlijke en professionele identiteit (Biesta, 2012). 

 

In onze leeromgeving gaat het om het opdoen van ervaringen en het toepassen van kennis en 

inzichten. Zelf problemen oplossen, leren van zaken die niet goed gaan, zelfreflectie en goede 
feedback. Op die manier ontwikkelen studenten een zelfbeeld, leren ze hun eigen kwaliteiten 

kennen en krijgen ze geloof in eigen kunnen (self-efficacy). Dit is een belangrijke factor voor 
studiesucces. We stimuleren studenten om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien 

en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces, hun handelen en keuzes (learner-
agency, zelfregulering). Daarmee ontwikkelen ze het vermogen om ook buiten de hogeschool 

zelfcontrole te hebben over situaties of keuzes (zelfleiderschap). 

 

We houden rekening met verschillen tussen studenten 

qua achtergrond, levensfase en behoeften en denken 
inclusief. Diversiteit beschouwen we als een verrijking 

van onze leeromgeving. Op basis van leeruitkomsten 
erkennen we eerder verworven kwalificaties en bieden 

we studenten mogelijkheden tot versnelling. We geven 
studenten de ruimte om, binnen bepaalde grenzen, 
een eigen invulling te geven aan de beoogde 

eindkwalificaties / leeruitkomsten om zich daarmee 

persoonlijk te profileren.  

 

We bieden mogelijkheden voor internationalisering, cross-overs, het samenstellen van de eigen 
leerroute, het combineren van de studie met topsport en deelname aan X-honours 
programma’s. Al onze opleidingen bieden keuzemogelijkheden binnen het programma, in de 

vorm van minoren en de mogelijkheid tot studeren in het buitenland. Daarmee kunnen 

studenten werken aan hun eigen professioneel profiel en zich beter voorbereiden op de 
toekomst, of het nu gaat om een vervolgstudie of baan.  

 

Binding met de opleiding of groep en goede (persoonlijke) begeleiding in diverse settings vinden 
we erg belangrijk. Het draagt bij aan het gevoel gekend te worden, biedt een vangnet en draagt 

bij aan studiesucces. In onze begeleiding hebben we aandacht voor de student en houden we 
rekening met zijn/haar behoeftes. De studiecoaching is een vorm van empowerment en gericht 

op kwalificatie, persoonsontwikkeling (bildung) en het maken van studiekeuzes.  

Figuur 5: Persoonlijke groei 
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4.2.5. Facet 5: Duurzaam Onderwijs 
 

De student ontwikkelt zich tot een zelflerende en verantwoordelijke professional die respect 
heeft voor anderen, andere culturen en zienswijzen. Een professional die een bijdrage levert 
aan een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving.  

 
Het facet duurzaamheid is het hart van ons DBE-profiel, raakt aan onze kernwaarden en 
maatschappelijke opgave en raakt aan alle vier andere facetten.  

 

Gegeven de veranderingen in de wereld om ons heen, willen wij ondernemende, reflectieve en 
zelflerende professionals opleiden die zich (een leven lang) blijven ontwikkelen en zich kunnen 
aanpassen aan een veranderende wereld die onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar is. Die 

duurzaam inzetbaar zijn en blijven (relatie facet persoonlijk leiderschap). 

 

We willen professionals opleiden die vanuit een 
duurzaamheidsperspectief kunnen denken en handelen. Die respect 
hebben voor anderen, andere culturen en zienswijzen. Die oog 
hebben voor maatschappelijke uitdagingen en het welzijn van 

anderen. Die een positieve bijdrage willen leveren aan een duurzame, 

rechtvaardige en inclusieve samenleving (relatie facet 
internationalisering, multidisciplinair samenwerken). 

 

We willen duurzame samenwerkingsverbanden / partnerships 
ontwikkelen, waarbij sprake is van een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor het opleiden van professionals. We willen 
een bijdrage leveren aan duurzame waarde-creatie en kennisontwikkeling in de regio’s waarin 

we actief zijn (zwaartepunt: Vital Regions) en aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde 
Naties 3(relatie facet multidisciplinair samenwerken). 

 

We streven als internationale multicampus hogeschool naar toegankelijk, goed en inclusief 
onderwijs, dit vanuit de overtuiging dat goed onderwijs een basis is voor duurzame 

ontwikkeling. We willen studenten op diverse locaties, in diverse fasen van hun leven, op 
diverse niveaus passend onderwijs bieden. Verder willen we goed samenwerken met partijen 
en collega’s in de onderwijsketen en het werkveld. We willen samen met onze partners een 
belangrijke maatschappelijke rol vervullen.  

  

In onze leeromgeving willen we een effectief en efficiënt leerproces op gang brengen dat een 

toekomstbestendig karakter heeft. De ontwikkeling van 21st century skills vinden we belangrijk, 
net als de constructie van een stevige kennisbasis en de transfer naar onbekende situaties. In 
onze leeromgeving is sprake van contextueel, zelfgereguleerd en samenwerkend leren. Verder 

wordt op iteratieve wijze gewerkt aan complexe vraagstukken uit het werkveld. Het onderwijs 

en het leren is gericht op de toekomst (Geitz, 2016).  

  

Duurzaam onderwijs is een erkend bijzonder kenmerk.4 We streven ernaar dat over een aantal 
jaren tenminste 10 opleidingen dit keurmerk hebben / we als hogeschool dit keurmerk hebben. 

  

                                                           
3 Duurzaamheidsdoelen VN: http://www.sdgnederland.nl/ 
4 Hobéon (2016) Beoordelingskader duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs (AISHE)  

Figuur 6: Duurzaamheidsaspecten 

http://www.sdgnederland.nl/
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5. DBE langs de standaarden NVAO 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we de kern van ons onderwijsconcept in de vorm van 5 
facetten beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven we aan de hand van de standaarden van de 
NVAO welke keuzes we maken, gegeven ons onderwijsconcept DBE. Per standaard en 

onderliggende thema’s beschrijven we de kaders (ontwerpeisen) en wat de ruimte voor 
opleidingen is. Ook geven we aan wat we van opleidingen verwachten als het gaat om de 

doorvertaling.  

Daar waar de facetten meer de bedoeling weerspiegelen, worden we in dit hoofdstuk 

concreter. We zijn echter nog volop bezig met de invoering van DBE en het leren van 
ervaringen. Het is daarom nodig om jaarlijks te evalueren of dit nog steeds de juiste kaders 
zijn, op het juiste niveau. Dragen de kaders bij aan de kwaliteit van ons onderwijs, aan de 

onderlinge samenwerking en/of aan de herkenbaarheid van het gemeenschappelijk profiel van 

NHL Stenden Hogeschool? Daarmee is dit deel van het onderwijsbeleid veel dynamischer. 

 

5.1. Standaarden NVAO 
We hebben te maken met het Nederlandse accreditatiestelsel5. Opleidingsbeoordelingen zijn 
daarbinnen verplicht. Elke zes jaar toont een opleiding aan dat zij nog steeds aan de 
standaarden voor heraccreditatie voldoet. De beoordeling richt zich in het verkorte kader op 4 
standaarden: 

1. Beoogde leerresultaten 

2. Leeromgeving 
3. Toetsing 

4. Gerealiseerde leerresultaten 

 

Wij vinden het belangrijk dat iedere opleiding op ieder moment accreditatie-waardig is. Ook 
willen we in de visitaties een erkenning van de kwaliteit van ons DBE-onderwijs terugzien. 
Alhoewel de standaard kwaliteitszorg niet onderdeel is van het beperkte kader voor 

opleidingsvisitaties, wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op kwaliteitszorg. 

 

5.2. Constructive alignment 
Deze vier standaarden kennen een logische opbouw. We willen ons onderwijs, de begeleiding 

en de toetsing zo inrichten dat het bijdraagt aan het leren van de student en gericht is op het 
bereiken van de beoogde doelen. Dit wordt ook wel constructive alignment genoemd 

 (Biggs, 1996). Leren en opleiden met een duidelijk doel voor ogen; resultaat- of ook wel 
opbrengstgericht. De beschrijvingen bij onderstaande standaarden dienen dan ook in 

samenhang te worden bekeken.  

In de volgende paragrafen geven we eerst de letterlijke tekst uit het accreditatiekader en gaan 
dan in op een aantal specifieke thema’s die gerelateerd zijn aan DBE. We hebben niet de 

ambitie om vanuit het perspectief van het accreditatiekader volledig te zijn. Ook wordt in 
aanvullend beleid of in handreikingen dieper ingegaan op sommige thema’s. 

 

5.3. Doorvertaling opleidingen 
Opleidingen hebben de ruimte om binnen de kaders een eigen betekenis en inkleuring te geven 

aan DBE. Daarbij vinden we het van belang dat DBE daarbij wel herkenbaar is (zie ambitie DBE 
herkenbaar in alle opleidingen). We verwachten van iedere opleiding dat de doorvertaling in 
ieder geval zichtbaar wordt in het coursedocument en de Onderwijs- en examenregeling.   

                                                           
5 NVAO (2016) Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 
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5.4. Beoogde Leerresultaten (standaard 1) 
 

Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn 
afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 

 

5.4.1. Helder profiel opleiding 
We vinden het belangrijk dat een opleiding een duidelijke eigen signatuur heeft. Het kan daarbij 

gaan om inhoudelijke keuzes of specialisaties en aansluiting bij de zwaartepunten. Ook de 
maatschappelijke omgeving kan een factor zijn zoals de organisaties waarmee in het kader van 
de co-creatie mee wordt samengewerkt.  

 

5.4.2. Helder profiel afgestudeerden 
Bij de vijf facetten DBE (H 5) hebben we een inkleuring gegeven aan het profiel van onze 

afgestudeerden. Samengevat: 

 

Afgestudeerden van NHL Stenden laten zien dat ze onderzoekende, kritische, innovatieve en 
reflectieve professionals zijn die over de grenzen van de eigen discipline heen samenwerken. 
Die in staat zijn oplossingen te vinden voor complexe problemen. Deze vraagstukken benaderen 
ze volgens de fasen van Design Based Education: onderzoekend, iteratief en creatief en via het 
ontwerpen van prototypes. Ze zijn vertrouwd met de internationale en interculturele dimensies 
van hun beroepspraktijk. Verder zijn ze verantwoordelijke en zelfverzekerde wereldwijze 
burgers die bijdragen aan regionale en internationale veranderopgaven. Ze kunnen vanuit 
verschillende perspectieven naar een vraagstuk kijken en willen een bijdrage leveren aan een 
duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. 

 

Van opleidingen verwachten we dat ze bovenstaand DBE-profiel integreren in het eigen profiel 

van de afgestudeerden, uiteraard daarbij aansluitend bij het geldende (Inter)nationale 
beroeps- en competentieprofiel.  

 

5.4.3. Open geformuleerde leeruitkomsten 
In het deeltijd-onderwijs hebben we ervaring opgedaan met het werken met leeruitkomsten6 
om flexibilisering en leerwegonafhankelijke toetsing mogelijk te maken. Omdat dit ook goed bij 

de uitgangspunten van DBE past, hebben we gekozen om binnen alle opleidingen en varianten 

te werken met leeruitkomsten. Het sluit aan bij onze wens om studenten meer mogelijkheden 

te bieden voor eigen inkleuring en profilering, de mogelijkheid tot het faciliteren van 
persoonlijke leerroutes en leerwegonafhankelijke toetsing. Naarmate de leeruitkomsten meer 

open zijn geformuleerd, ontstaan er meer mogelijkheden tot persoonlijke invulling.  

 

Van opleidingen verwachten we dat ze voor alle studiejaren heldere leeruitkomsten formuleren 

en bewust keuzes maken in de mate van ‘openheid’. Bij voorkeur gelden de leeruitkomsten 
voor alle varianten. De leeruitkomsten dienen het landelijk profiel af te dekken en de eigenheid 
van de opleiding te weerspiegelen. Tevens dienen de leeruitkomsten qua uitwerking te voldoen 
aan de Tuning-eisen. 

                                                           
6 Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, 
tot op welk niveau en volgens welke standaard een bepaalde competenties is ontwikkeld en beschrijft een zichtbaar effect 
in functioneren, gerelateerd aan een leerervaring (Tuning). Dit leidt tot een op de eindkwalificaties afgestemde inrichting 
van het onderwijs en toetsing van kennis, vaardigheden, attitude en competenties. Leeruitkomsten maken de competentie 
meetbaar en vormen de brug tussen het onderwijs, de toetsing en de eindkwalificaties (CoRe, 2010). 
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5.5. Leeromgeving (standaard 2) 
 

Standaard 2: Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam 
maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

We behandelen hier enkele thema’s die van belang zijn voor ons onderwijsconcept DBE. 

 

5.5.1. Modulair opleidingsprogramma 
We willen opleiden tot innovatieve, wendbare professionals en we willen in het onderwijs 
kunnen anticiperen op de veranderende vragen uit het werkveld (regionaal en internationaal). 
We kiezen daarom voor modulaire opleidingsprogramma’s. We kunnen modulen vervangen 
zonder de hele structuur te ontwrichten, er is daarmee sprake van een robuust programma. Om 

hieraan tegemoet te komen, verwachten we van opleidingen dat zij modulen van 15 of 30 EC 
aanbieden, die samenhangend en herkenbaar zijn voor studenten en werkveld. Met deze 

modulaire opbouw sluiten we ook aan op de ontwikkelingen binnen het flexibel onderwijs.  

In een module staan altijd real-life vraagstukken centraal. Een module bestaat uit een beperkt 
aantal eenheden die onderling samenhangen, maar kunnen variëren qua gerichtheid (kennis, 
vaardigheid en competentie).  

Elke academie beschikt in de vorm van deels gemeenschappelijke curricula over ten minste twee 
crossovers tussen opleidingen met een andere academie (ambitie strategisch instellingsplan). 
 

5.5.2. Persoonlijke leerroute  
We hebben te maken met een grote diversiteit aan studenten en bieden opleidingen op diverse 
niveaus en varianten. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de mogelijkheden van onze 

studenten en toegankelijk zijn. De opleiding stimuleert studenten om eigenaar te worden van 

hun eigen leerproces. We geven studenten de ruimte om, binnen bepaalde grenzen, een eigen 
invulling te geven aan de beoogde leerresultaten om zich daarmee persoonlijk te profileren. 
Verder biedt de opleiding mogelijkheden voor internationalisering, cross-overs, het combineren 

van de studie met topsport en deelname aan X-Honours. Met name bacheloropleidingen bieden 
keuzemogelijkheden in de vorm van minoren. Studenten kunnen minimaal één vrije minor van 

30 EC kiezen. Ook biedt iedere opleiding de mogelijkheid tot studeren in het buitenland. Binnen 
het flexibel onderwijs maakt de studiecoach afspraken met de student in de vorm van een 

persoonlijk leerarrangement.  

 

5.5.3. Persoonlijk begeleiding  
Studenten zijn gemotiveerder en meer succesvol in een leeromgeving waarbinnen ze gekend en 

gestimuleerd worden. Daarom zorgt iedere opleiding voor sociale integratie en binding. 

Gesprekken tijdens de start van de opleiding zijn wezenlijk om vanaf het begin af te stemmen 
en aan te sluiten op de leervragen/leerdoelen van de student. 

De begeleiding van de student is gericht op het verwezenlijken van de leerresultaten 
(eindkwalificaties), keuzes in de persoonlijke leerroute, persoonsontwikkeling (bildung), 
talentontwikkeling en persoonlijke profilering. Studenten hebben gedurende de opleiding altijd 

een aanspreekpunt in de vorm van een studiecoach. De studiecoach heeft goed zicht op de 
ontwikkeling en studievoortgang van een student, past de begeleiding aan op de wensen van de 
student en geeft waar nodig feedback.  
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5.5.4. Onderzoekende professional 
Binnen alle zes fasen van DBE streven we naar synergie tussen leren, ontwerpen en 
onderzoeken. Een relevant en uitdagend real-life vraagstuk is de trigger voor leren, ontwerpen 

en onderzoeken. Op iteratieve wijze wordt de vraag verkend, mogelijke oplossingen 
gegenereerd en getest. In dit proces ontstaan (prototypes van) beroepsproducten of 

beroepshandelingen. Een en ander passende bij het type opleiding. De relevantie voor de 
praktijk en het toepassen in de praktijk zijn voor ons belangrijk.  

 

Het onderzoeksproces binnen de fasen van DBE is er op gericht dat studenten hun 
onderzoekend vermogen ontwikkelen naar het gewenste niveau van de opleiding. Het gaat 
daarbij onder meer om het raadplegen van bronnen, inzetten van passende 
onderzoeksmethoden, het verantwoorden van keuzes en reflecteren. Het versterken van het 

onderzoekend vermogen is altijd gericht op het verhogen van de kwaliteit van de 
beroepsproducten en het eigen professioneel handelen. In het leerproces gaat het om leren 

door te proberen en te doen, leren van ervaringen en van fouten in plaats van afleren. 

Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de fasen van 
DBE.   

 

We verwachten van opleidingen dat zij expliciteren hoe de sectoreigen (onderzoeks)methoden 

zich verhouden tot de fasen van DBE. En dat zij, op het niveau dat passend is bij de opleiding, 
aandacht besteden aan de onderzoekende houding en het onderzoekend vermogen van 
studenten.  

 

Ateliers spelen een belangrijke rol bij de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. 

Opleidingen kunnen aantonen dat zij, mede door een goede verbinding tussen onderwijs en 
onderzoek, een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling in de regio's waarbinnen zij actief zijn. 
Opleidingen kunnen voorbeelden noemen van bijdragen aan innovaties en zetten bijzondere 

projecten of studentverrichtingen in de etalage. 

 

5.5.5. Internationale leeromgeving 
Wij willen studenten (professionals) opleiden die 

thuis zijn in de regio én vertrouwd zijn met de 
internationale en interculturele dimensies van hun 

beroepspraktijk. Internationalisering is meer dan het 
bieden van de mogelijkheid dat studenten (een deel 
van) hun studie in het buitenland doen. De wijze 

waarop internationalisering ingebed wordt in de 

opleiding kan zoals de hiernaast gepresenteerde 

piramide laat zien, variëren van internationale 
aspecten in een curriculum tot een Grand Tour, een 

uitwisseling of zelfs een Joint Double Degree. 
(International Affairs, 2019) 

 

Studeren in het buitenland kan aan de internationale 
vestigingen van onze hogeschool (Grand Tour) of bij 
één van de partnerinstellingen (exchange).  

Onze internationale studentenpopulatie draagt bij 
aan betekenisvolle internationale en interculturele 

interactie.  Figuur 7: Piramide internationalisering 
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Elke opleiding faciliteert internationalisering op een manier die bij de opleiding, de 
beroepscontext en studenten past. De piramide hiernaast biedt daarvoor houvast. We 
verwachten dat elke opleiding ten minste internationale en interculturele competenties 
opneemt in de leeruitkomsten en dat iedere student een internationale ervaring heeft. Iedere 
bacheloropleiding biedt de mogelijkheid tot een half jaar studie in het buitenland. De komende 
jaren willen we de mogelijkheden uitbreiden. We streven naar een internationale accreditatie / 
keurmerk voor de internationale opleidingen7.  
 

5.5.6. Samenwerken en samenleren in Ateliers 
Het onderwijsconcept DBE en de vijf facetten komen het meest tot leven in de zogenaamde 
‘Ateliers’. Nu we zijn gestart, ontstaat ook de behoefte om het Atelier wat nader te definiëren.  

Hieronder beschrijven we verschillende aspecten waaraan een atelier moet voldoen. 

Belangrijk is dat een atelier een duidelijk (inhoudelijk) profiel heeft en herkenbaar is voor 
studenten en het werkveld. Een match tussen de leeruitkomsten van opleiding(en) en complexe 
vraagstukken uit de praktijk is daarbij een voorwaarde. Een atelier heeft bestaansrecht als er 
voldoende belangstelling is vanuit studenten en werkveld. Bij voorkeur is er sprake van 
continuïteit in de richting van de stakeholder en een atelier gedurende het hele studiejaar. 

In een atelier wordt volgens de fasen van DBE gewerkt aan real-life vraagstukken. 
Multidisciplinaire vraagstukken vormen de trigger tot co-creatie en samenleren. Er is altijd 

sprake van samenwerking tussen opleiding(en) en werkveld. De verbinding met zwaartepunten 
en onderzoek wordt zoveel mogelijk gelegd.  

Betrokkenen bij het atelier vormen samen een learning community. Diversiteit wordt zoveel 

mogelijk benut. Het atelier biedt voldoende ruimte voor het realiseren van diverse 

leeruitkomsten en persoonlijke leerdoelen.  

We vinden het belangrijk dat in iedere opleiding studenten vanaf het begin voor een 
substantieel deel werken volgens dit concept in een atelier. We begrijpen goed dat er ook 

verschillen zijn in ateliers. Bijvoorbeeld een atelier in het eerste jaar van de associate degree of 
bachelor (voltijd) zal veelal monodisciplinair zijn, voor studenten van één opleiding, meer 

gericht zijn op binding. De fysieke plek zal veelal binnen de hogeschool zijn. Een eigen ruimte is 

dan essentieel voor het faciliteren van het proces en de communityvorming.  

Van ateliers in jaar 3 en 4 van de bachelor of in de master verwachten we een sterkere binding 
met onderzoek, opleidings-overstijgende samenwerking en een meer duurzame verbinding met 
het werkveld. Deze ateliers zullen zich ook vaker buiten de hogeschool bevinden. Als ateliers 

herkenbaar en van meerwaarde zijn voor het werkveld, kunnen ze zich ontwikkelen tot een 

broedplaats voor innovatie.   

 

5.5.7. Fasen van DBE 
Geïnspireerd op Design Thinking hebben we 6 fasen van 

DBE gedefinieerd die passen bij onze visie op onderwijs en 

in onze educatieve context. Binnen deze fasen is sprake van 

synergie tussen leren, ontwerpen en onderzoeken. Per fase 

gaat het om het inzetten van passende werkvormen, tools 

en ontwerp- en onderzoeksmethoden. Hieronder geven we 

een korte typering van de fasen van DBE. 8 

 

                                                           
7 Zie verder Ambities Strategisch Instellingsplan en Internationalisation Policy 
8 De fasen worden nader uitgewerkt in een uitgebreidere uitwerkingsnotitie  

Figuur 8: Fasen DBE 
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Fasen DBE Toelichting ontwerpproces / onderzoeksproces 

Onderzoek de 

vraag uit de 

praktijk  

In deze eerste fase gaat het om zoveel mogelijk te weten te komen van het 

vraagstuk en het begrijpen van de visies en behoeften van alle betrokkenen. 

Een open grondhouding, inlevend vermogen en het opzij zetten van eigen 

veronderstellingen zijn daarbij belangrijk. Diverse bronnen en bestaande kennis 

worden benut. Het gaat om begrijpen en de vraag achter de vraag te ontdekken 

en het overzien van de uitdaging. 

Bepaal de vraag 

op basis van 

kennis  

In deze fase gaat het om het analyseren van de informatie uit de vorige fase, het 

benutten van diverse bronnen en bestaande kennis om op basis daarvan te het 

kernprobleem / de onderzoeksvraag te definiëren. Dit geeft richting en focus 

aan het vervolg. Bij het formuleren van het kernprobleem, de ontwerpopgave 

of de onderzoeksvraag wordt gedacht vanuit de belanghebbenden.  

Genereer 

ideeën 

Het doel van deze fase is om zo veel mogelijk verschillende oplossingen voor het 

kernprobleem te genereren. Hoe meer hoe beter. Het gaat nog niet om het 

selecteren van de beste ideeën maar om out of the box te denken en losmaken 

van creativiteit. Dit is een belangrijke basis voor innoveren.  

Maak een 

ontwerp of 

prototype 

Op basis van de vraag, wensen van betrokkenen en de ideeën en opties uit de 

vorige fase worden een aantal ideeën geselecteerd of geïntegreerd op basis 

waarvan één of meer ontwerpen / prototypes worden ontwikkeld. De 

ontwerpen / prototypes kunnen binnen deze fasen in een aantal iteraties 

worden verbeterd op basis van feedback.  

Pas het toe De meest veelbelovende ontwerpen / prototypes worden in deze fase 

uitgeprobeerd en/of voorgelegd aan betrokkenen. Bij voorkeur in een zo reëel 

mogelijke situatie. Door prototypes vroegtijdig aan betrokkenen voor te leggen 

of te testen in de praktijk weet je of de oplossing aansluit bij de verwachtingen, 

creëer je draagvlak en verkrijg je inzichten om de beste oplossingsrichting te 

identificeren. 

Onderzoek het 

effect 

In deze fase gaat het om het goed onderzoeken van het effect, het benutten  

van de feedback van betrokken en evalueren wat dit betekent voor het vervolg. 

Het kan betekenen dat een of meer fasen herhaald moeten worden. 

Bijvoorbeeld de onderzoeksvraag moet worden bijgesteld, een andere 

oplossingsrichting moet worden gezocht en/of het prototype / ontwerp moet 

worden aangepast. Het reflecteren en leren van de ervaring is belangrijk voor 

het maken van een volgende verbeterslag. 

 

Bovenstaand stappenplan is geen lineair te volgen proces. Kenmerkend voor Design Thinking is 
juist het iteratieve karakter, waarbij geëxperimenteerd wordt, prototypes worden ontwikkeld 

en weer herzien, en stappen soms meerdere keren en in wisselende volgorde doorlopen 

worden. In het kader van ons onderwijs en het aantonen van bekwaamheid is het belangrijk dat 

het proces en de keuzes daarin navolgbaar zijn. Met deze manier van werken willen we een 
bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Waar 

mogelijk gekoppeld aan de zwaartepunten. 

 

5.5.8. Kwaliteit docenten9 
De transitie naar DBE doet een beroep op andere competenties, houdingen en gedrag van 

docenten en vraagt om verdere professionalisering. Opleidingen hebben de ruimte om binnen 
de kaders een eigen betekenis en inkleuring te geven. Gedurende de transitie leren we van 
elkaar en versterken we het gemeenschappelijk profiel. DBE is in alle opleidingen herkenbaar en 
docenten voelen zich vertrouwd met de onderwijsinnovatie. Ze worden goed voorbereid en 

meegenomen in de transitie. Docenten vervullen hierbij een belangrijke voorbeeldrol en 

                                                           
9 Zie verder HRM beleid 
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representeren het beoogde profiel voor studenten. Behalve vakbekwaam zijn zij onderzoekend, 

innovatief, wereldwijs en zelflerend. Docenten kunnen verschillende rollen vervullen, zoals die 
van expert, tutor, (studie)coach, learning designer. Docenten creëren samen een inspirerende 
en veilige leeromgeving en zijn gericht op het stimuleren van het samen leren en de 

persoonlijke ontwikkeling van studenten. We verwachten van opleidingen en teams dat zij oog 
hebben voor de behoeften van docenten om het DBE-concept zorgvuldig te kunnen 
implementeren. Opleidingen kunnen (bijvoorbeeld middels een professionaliseringsplan) 

aantonen hoe zij docenten voorbereiden en meenemen in de transitie naar DBE.  

 

5.5.9. Passende onderwijsvoorzieningen10 
Voor de uitvoering van DBE zijn goede, passende onderwijsvoorzieningen cruciaal. In het kader 
van het werken in ateliers hebben opleidingen behoefte aan eigen dedicated ruimtes om 

daarmee een eigen identiteit neer te zetten en samenwerken en community-vorming te 
faciliteren. De behoefte aan klassieke onderwijslokalen zal naar verwachting steeds minder 

worden. In toenemende mate zullen ateliers zich ook buiten de hogeschool ‘vestigen’, dichter op 

het werkveld of bij partners vanuit het werkveld. 

Van belang is dat ook de digitale omgeving het multicampus samenwerken en de co-creatie in 
ateliers faciliteert. Er ontstaat wellicht een behoefte aan een ‘marktplaats’ waar bedrijven, 

gemeenten, organisaties hun vraagstukken kunnen plaatsen en studenten en onderzoekers 
kunnen intekenen. Ook is het van belang dat opbrengsten gedeeld kunnen worden. 

Het faciliteren van persoonlijke leerroutes vraagt ook een andere inrichting van ICT-systemen. 
Binnen het flexibele onderwijs hebben we hier reeds ervaring mee opgedaan. Met het oog op 

flexibel onderwijs en multicampus werken, groeit ook het belang van plaats- en 
tijdonafhankelijk onderwijs.  

Het is zaak ervaringen te benutten. Verder is het in deze transitie van belang dat opleidingen en 

diensten goed met elkaar in gesprek blijven over de benodigde faciliteiten. Van opleidingen 
verwachten we dat ze kunnen aangeven wat ze nodig hebben t.b.v. de leeromgeving en dat ze 

optimaal gebruik maken van een digitale omgeving, die bijdraagt aan het realiseren van een 
gepersonaliseerde leeromgeving voor de student, waarin hij/zij toegang heeft tot de 
leergemeenschapppen, administraties, planningen en content. 

  

                                                           
10 Zie verder beleid op het gebied van voorzieningen en bedrijfsvoering 
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5.6.  Toetsen (standaard 3) 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

De wijze van toetsen heeft veel effect op het leren van studenten (Hattie & Timperly, 2007). 

Goede feedback en toetsing is daarmee cruciaal voor DBE. De specifieke keuzes die we daarin 
maken, worden hieronder toegelicht. Van opleidingen verwachten we dat ze op basis van 

ondergenoemde uitgangspunten een evenwichtig en doordacht programma van toetsing 
inrichten. 

 

5.6.1. Veilig leerklimaat 
We vinden het belangrijk dat onderwijs, leren en toetsen naadloos op elkaar aansluiten 

(constructive alignment). Daarbij heeft de wijze van het geven van feedback en de manier van 

toetsen veel effect op de manier van leren studenten. Binnen DBE willen we een veilige 

leeromgeving creëren, waarbinnen studenten kunnen experimenteren en leren van ervaringen 

zonder daarop direct op ‘afgerekend’ te worden. Door een positief leerklimaat willen we 

bijdragen aan talentontwikkeling en studiesucces. Het DBE-proces gebaseerd op Design 

Thinking biedt de mogelijkheid om feedback op een natuurlijke manier te integreren in de 

leeractiviteiten. Gegeven onze visie op onderwijs en leren maken wij een aantal specifieke 

keuzen ten aanzien van feedback en toetsing. Deze zullen we hieronder toelichten.  

 

5.6.2. Sustainable feedback 
We willen dat feedback en toetsing in dienst staat van duurzaam leren en de lange termijn 

doelen die wij hebben, het opleiden van goede zelflerende professionals. We beschouwen alle 

feedback- en toetsmomenten als leermomenten. We vinden het belangrijk dat de student 

eigenaar is van zijn eigen leerproces, zodat hij ook na de studie in staat is tot reflectie en 

doorontwikkeling. In dat kader stimuleren wij studenten om zelf een actieve rol te nemen bij 

het verzamelen van feedback en gebruik te maken van diverse bronnen zoals peers, users, het 

werkveld, experts, etc. Het kan gaan om feedback ten aanzien van het proces, de eigen rol, een 

prototype of product. De student leert daarmee te bepalen wat voor hem als lerende 

professional belangrijk is. Sustainable feedback is een vorm van feedback waarbij studenten 

zelf actief feedback zoeken (Carless, 2013) (Geitz, 2016). 

 

5.6.3. Gebalanceerd en samenhangend toetsprogramma 
We vinden het belangrijk dat het toetsprogramma van een opleiding zorgvuldig doordacht is, 

bijdraagt aan het gewenste leergedrag van studenten, gericht is op de beoogde leeruitkomsten 

en studeerbaar is. Ook is het van belang dat de leerervaring uit de ene leersituatie wordt 

meegenomen naar een volgende leersituatie en een doorlopend leerproces is. Dit wordt op de 
volgende pagina verbeeld in de vorm van leerbogen. 

We hechten aan een holistische beoordeling van de bekwaamheid van de student met oog voor 
de uitvoering van de taak, het leerproces, de toepassing van kennis, de houding en het 
resultaat. Om recht te doen aan studenten vinden we een passende mix van assessment-

methoden belangrijk. Vanuit het gedachtegoed van DBE dienen zich ook andere vormen van 
toetsen aan zoals prototypes, self-assessment, peerassessments, presentaties, (b)log, 
portfolio(-assessment), exhibitions, etc. Alle feedback- en toetsmomenten tezamen bieden 
informatie over het kennen en kunnen van de student. 

(Sluijsmans & Segers, 2018). 

https://www.bol.com/nl/c/dominique-sluijsmans/12133567/?lastId=24013
https://www.bol.com/nl/c/mien-segers/1534697/?lastId=24013
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Figuur 9: Doorlopende feedback gekoppeld aan leerbogen 

 

5.6.4. Veelvuldige feedback (assessment for learning) 
Met het oog op het creëren van een veilige omgeving, talentontwikkeling en studiesucces 
kiezen we binnen DBE voor meer assessments for learning en minder assessments of learning. 
Dit past ook goed bij onze iteratieve manier van werken en leren. Men spreekt van assesments 

for learning of assessment as learning als er geen sprake is van een beslissing, toekenning van 

ec’s of certificering. Het gaat dan om feedback in dienst van het leren en geïntegreerd in het 

leerproces. Feedup, feedback en feedforward helpen de student zich gericht te ontwikkelen. 

Naarmate de student vaker feedback zoekt en krijgt, heeft hij de kans om tijdig bij te sturen. 
Het moet ertoe leiden dat de uiteindelijke summatieve toetsing niet tot verrassingen leidt.  

 

5.6.5. Beperkt aantal summatieve toetsen (assessments of learning) 
Bij assessments of learning gaat het om een gefundeerd oordeel over de mate van 

bekwaamheid die leidt tot een beoordeling en een beslissing over het toekennen van ec’s of 
certificering. Afhankelijk van de toetsvorm, verzamelen studenten tijdens het leerproces 

bewijzen van bekwaamheid en brengen die in tijdens het assessment of learning. 

 

Als het gaat om zwaarwegende beslissingen 

is meer informatie gewenst om een 
betrouwbaar en valide besluit te nemen. Zie 

afbeelding hiernaast. Meerdere subjectieve 
beoordelingen van verschillende bronnen 

(en beoordelaars) maken een tamelijk 
betrouwbaar oordeel.  

Bij assessments of learning wordt in de regel 

met gestandaardiseerde toetsen en vooraf 
vastgestelde beoordelingscriteria gewerkt. 
Daar waar het gaat om zwaarwegende 
oordelen of mondelinge toetsen, zetten we 
altijd twee examinatoren in.  

    (Sluijsmans & Segers, 2018).  

 

Figuur 10: Onderbouwde beslissingen  

https://www.bol.com/nl/c/dominique-sluijsmans/12133567/?lastId=24013
https://www.bol.com/nl/c/mien-segers/1534697/?lastId=24013
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We vinden het belangrijk dat ook assessments of learning leiden tot rijke feedback die bijdraagt 

aan de verdere ontwikkeling van de student. Feedback in de vorm van louter een cijfer of 
oordeel volstaat daarmee niet. We willen waar mogelijk integraal toetsen en voorkomen dat 
studenten teveel toetsen tegelijkertijd hebben. Dit doen we door te kiezen voor 3 ec als 

minimumomvang van een eenheid, een beperkt aantal eenheden per periode of semester en 
maximaal 2 toetsen per eenheid.  

 

5.6.6. Leerwegonafhankelijk toetsen 
We willen studenten aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
leerproces en mogelijkheden bieden voor persoonlijke profilering. Het werken met (open 
geformuleerde) leeruitkomsten willen we waar mogelijk combineren met 
leerwegonafhankelijke toetsing. De student kan alle ervaring en kwaliteiten inbrengen 

ongeacht of die kennis en ervaring uit eerdere opleidingstrajecten stamt, door informeel leren 
is verkregen of voortkomt uit persoonlijke kwaliteiten en leervermogen. Door de bewijslast 

daarvan aan te leveren, kan de student die leerervaringen mee laten wegen. De beoordelaars 

valideren het aangeleverde bewijs door het te waarderen. Het valideren van deze 
leerervaringen kan eventueel leiden tot versnelling. Leerwegonafhankelijke toetsing geldt 
reeds voor de flexibele deeltijdopleidingen, maar is ook mogelijk binnen andere varianten.  
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5.7. Gerealiseerde Leerresultaten (standaard 4) 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

De waarde van het diploma is een groot goed. Onze opleidingen moeten op ieder moment 
kunnen aantonen dat de gediplomeerden voldoen aan de beoogde leerresultaten en niveau-
eisen.  

 

5.7.1. Borging niveau 
In een veranderende wereld is het erg belangrijk om als opleidingsteam continu te werken aan 
een gemeenschappelijk en actueel niveaubeeld. Dit vraagt om regelmatige afstemming binnen 
het team, met partners uit het werkveld en collega-opleidingen. Het afstuderen staat daarbij 

niet op zichzelf, maar is onderdeel van de gehele leerroute van de student. In het kader van 
constructive alignment dient het hele leerproces en alle feedback en toetsing gericht te zijn op 

de beoogde leerresultaten.  

Alle examinatoren die bij het afstuderen betrokken zijn, dienen voldoende bekwaam te zijn. 
Iedere opleiding maakt het eindniveau aantoonbaar met een overzichtelijk en gevarieerd 
‘bewijsdossier’ per student, passend bij de bekwaamheidseisen van het beroep11. Hierbij kan 

het gaan om producten, processen en/of gedrag. De feedback van het werkveld en/of peers 

wordt betrokken in de beoordeling. De toetsing van het eindniveau voldoet aan alle 

kwaliteitseisen en de beoordeling van studenten is navolgbaar. Geschikte eindwerken worden 
ingediend voor relevante prijzen.  

 

5.7.2.  Erkenning werkveld en maatschappij  
In ons onderwijs werken we nauw samen met het werkveld zodat er steeds meer sprake is van 

een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van goede professionals. 
Gedurende het opleiden vragen wij regelmatig feedback aan alle stakeholders dus ook het 

werkveld. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten en alumni worden gewaardeerd door 
het werkveld en vervolgopleidingen. Studenten onderscheiden zich als ondernemende, 
innovatieve, vindingrijke professionals vanwege hun internationale en interculturele 

competenties.  

 

5.7.3. Contact alumni 
Doel van ons onderwijs is het opleiden van goede professionals. Ook willen we studenten een 
goede basis geven voor een vervolgopleiding. Onze alumni zijn mogelijk onze studenten of 
partners van morgen. Daarom is het voor ons belangrijk om goed in contact te blijven met onze 

alumni en te weten hoe zij zich verder ontwikkelen. De gegevens over de doorstroom en het 
functioneren van onze alumni in het werkveld vinden we ook belangrijk om te bepalen of we 
onze doelen hebben behaald. In onze visitatie willen we daar transparant in zijn. 

 

5.7.4. Erkenning experts 
We willen toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen, goede professionals opleiden, 
mogelijkheden bieden voor talentontwikkeling, verankering in de regio’s, een efficiënt 
leerproces, een herkenbaar DBE-profiel en erkenning van kwaliteit. In visitaties van 
opleidingen willen we de komende jaren terugzien dat we hier in toenemende mate in slagen. 

Samen willen we uitgroeien tot één van de beste hogescholen.  

  

                                                           
11 Vraak-criteria kunnen houvast bieden: Variatie, Relevantie, Authenticiteit, Actualiteit en Kwaliteit. 
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5.8. Kwaliteitszorg 
 

De opleiding kent een expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg, bevordert de 
kwaliteitscultuur en is gericht op ontwikkeling.  

 

De standaard kwaliteitszorg is alleen onderdeel van het uitgebreide kader voor 
opleidingsvisitaties. Toch hebben we de behoefte om vanuit DBE een aantal beelden over de 

kwaliteit van ons onderwijs te delen. De integrale kwaliteitszorg wordt uitgewerkt in een aparte 
beleidsnotitie.  

 

5.8.1. Design Based Werken 
We vinden het belangrijk dat onze manier van werken aansluit bij waar we binnen DBE voor 

staan. We willen snel kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en ruimte hebben om 
binnen de kwaliteitseisen te experimenteren. De fasen van DBE / Design Thinking hanteren we 

ook in onze onderwijsontwikkeling en uitvoering. We vragen geregeld feedback om daarmee 
snel verbeteringen door te voeren. We beogen kort-cyclische innovatie. Kwaliteitszorg is 
integraal onderdeel van onze iteratieve manier van werken. 

 

5.8.2. Dynamische kwaliteitscultuur 
We voeren binnen de hele hogeschool ons nieuwe onderwijsconcept DBE in. We zien dit als een 

gemeenschappelijk avontuur, een reis waarbij we wel een koers hebben uitgezet, maar ook 

ontdekkingen zullen doen. In dit proces vinden we het belangrijk dat we leren van elkaar. 

Dialoog, veelvuldige feedback, leren van elkaar is van belang om te komen tot continue 
innovatie en kwaliteitsverbetering. Dit kan alleen in een sfeer van gerechtvaardigd vertrouwen 

en eigenaarschap.  

 

5.8.3. Betrokkenheid en waardering stakeholders / partners 
In het kader van de co-creatie, een actieve rol van studenten, het samen opleiden met het 

werkveld en samenwerking in de onderwijsketen kan het niet anders dan dat we bij de 
ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs alle stakeholders nauw betrekken. Dat we samen 

verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs en leren.  

We vinden het belangrijk om goed in contact te blijven met onze studenten, alumni om te 
weten hoe het hun vergaat en of we in hun ogen onze doelen hebben behaald. Verder willen 

we graag dat onze studenten en alumni worden gewaardeerd door het werkveld en dat zij zich 
onderscheiden als ondernemend, innovatief, vindingrijk en wereldwijs. 

Goed zicht op de waardering van studenten, alumni, werkveld en ketenpartners is essentieel 

voor onze doorontwikkeling. De feedback gebruiken wij om ons onderwijs nog beter te maken.  

 

5.8.4. Waardering experts (accreditatie) 
Een accreditatie vatten we op als een summatieve toets, waarbij naar diverse aspecten van 

kwaliteit wordt gekeken (standaarden). In lijn met het gedachtegoed DBE zijn daar, via ons 
eigen kwaliteitssysteem, vele formatieve toetsen aan vooraf gegaan. Wij vinden het 
vanzelfsprekend dat een opleiding zich continu doorontwikkelt en zich bewust is van waar zij 

staat. De uitkomst van een visitatie mag dan ook geen verrassing meer zijn.  

Onze opleidingen dienen op ieder moment aan de maat, en dus accreditatie-waardig te zijn, 

ook tijdens de implementatie van DBE. We zijn ervan overtuigd dat we met ons 
onderwijsconcept een kwaliteitsslag maken en dat dit een effect heeft op de prestaties van 
onze studenten. In visitaties willen we dan ook erkenning van ons onderwijsconcept terugzien.   
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6. De weg naar DBE 
 

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de weg die we te gaan hebben om onze ambities te 
realiseren. Het betreft een ontwikkeling op alle organisatieniveaus en van alle partijen die 
betrokken zijn bij het onderwijs. Kwaliteit staat gedurende deze reis altijd voorop. 

 

6.1. Gefaseerde invoering DBE 
De komende jaren willen we DBE succesvol invoeren en vooral uitvoeren en daarmee 

aantrekkingskracht hebben op studenten en de maatschappelijke omgeving. Dit betekent dat 
DBE de komende jaren in alle opleidingen, varianten en op alle sites wordt ingevoerd. We 

hebben met elkaar drie mogelijke startmomenten DBE afgesproken: 2018, 2019 of 2020. De 
eerste 49 opleidingen, waaronder veel lerarenopleidingen, zijn in 2018 van start gegaan. De 

komende twee studiejaren volgen de andere opleidingen. Starten met DBE betekent in de 
regel dat opleidingen beginnen in het eerste jaar en het ‘oude’ programma stapsgewijs 

uitfaseren. Het gaat in de meeste gevallen om een meerjarenproces binnen een opleiding.  

 

6.2. Ontdekkingstocht 
De invoering van DBE is een mega-operatie die consequenties heeft voor het hele onderwijs en 
de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat we dit proces op verschillende niveaus volgen, leren 
van ervaringen en bijstellen waar nodig. Het proces is te kenschetsen als een ontdekkingstocht 

waarbij dit document een koers bevat, maar niet een gedetailleerd reisschema. Het is niet een 

geheel verzorgde reis naar DBE-land. Dit past ook bij het DBE-gedachtegoed. Zelfsturing is ook 

een eigenschap die we zelf zullen moeten inzetten. Gegeven het belang van deze 
onderwijsinnovatie volgen we het proces op diverse niveaus. Ook doen we onderzoek naar 

diverse aspecten van DBE en de effecten op onze studenten. Diverse lectoraten spelen daar 
een rol in.  

 

6.3. Realistisch plan per opleiding 
We hebben reeds geconstateerd dat de context en startsituatie van opleidingen sterk 
verschillen en ook teams heel verschillend functioneren. In het fusiedocument hebben we 

gesproken van integratie, transformatie en innovatie. De invoering van DBE is tegelijk een 
professionaliseringsopgave en een uitdaging voor wat betreft de teamontwikkeling. Het is 
belangrijk dat iedere opleiding een realistisch plan heeft voor een realistische transitie richting 

DBE.  

 

6.4. Herkenbare doorvertaling DBE 
DBE is één van de profileringskenmerken van onze hogeschool. We vinden het daarom 
belangrijk dat DBE in al onze opleidingen herkenbaar is doorvertaald. Opleidingen hebben de 

ruimte om binnen de kaders een eigen betekenis en inkleuring te geven. Van opleidingen 
verwachten we dat ze de inhoudelijke doorvertaling zichtbaar maken in een aantal 
kerndocumenten, zoals het coursedocument en de onderwijs- en examenregeling, en 

bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal.  

 

6.5. Leren van ervaringen 
Dit beleid dient voorlopig als een kompas voor onze opleidingen. Tijdens onze reis richting DBE 
willen we leren van ervaringen en waar nodig het beleid bijstellen op basis van die ervaringen. 
Ook de beleidsontwikkeling is een continu proces dat niet ophoudt nadat dit beleid is 
vastgesteld. Aanvullend op dit beleid zullen we passende communicatiemiddelen, 

operationeel/tactisch beleid, handreikingen en tools ontwikkelen.  
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7. Onze beleidsdoelen onderwijs voor 2024 
 

In de vorige hoofdstukken hebben we de fundamenten en facetten van DBE nader beschreven 
en geconcretiseerd op basis van de standaarden van de NVAO en een beeld geschetst van de 
ontwikkeling richting DBE. Design Based Education is een belangrijk profileringskenmerk van de 

hogeschool. Het is dan ook belangrijk om te weten in hoeverre we er in slagen om deze ambitie 
waar te maken. Met het oog op het volgen van de implementatie en de realisatie van onze 

ambities, hebben we beleidsdoelen geformuleerd en geconcretiseerd in de vorm van kritische 
prestatie-indicatoren (KPI’s). De KPI’s sluiten aan op de doelstellingen van het Strategisch 
Instellingsplan (SIP) en hebben betrekking op ons onderwijsportfolio, het proces van invoering 

van DBE, de herkenbaarheid van DBE en de kwaliteit van ons onderwijs. De KPI’s zijn zo 
geformuleerd dat ze ruimte bieden om jaarlijks op hogeschool- dan wel academieniveau in 

kaderbrieven en/ of jaarplannen nader te specificeren.  

 

In bijlage 3 zijn zogenaamde ontwerpkaders DBE opgenomen. Deze zijn meer inhoudelijk, 

gekoppeld aan de standaarden NVAO en richtinggevend voor alle opleidingen. Het voldoen aan 
deze kaders is in een algemene KPI gevat. Enkele ontwerpkaders zijn ook in de KPI’s opgenomen 
i.v.m. de herkenbaarheid van DBE. Het gaat daarbij om de nummers 6 t/m 10 bij de ambitie DBE 
herkenbaar in alle opleidingen.  

 

7.1. Aantrekkelijk onderwijsaanbod op alle locaties (portfolio) 
In de regio’s waarin wij actief zijn als hogeschool is het volgen van hoger onderwijs niet altijd 
een vanzelfsprekendheid. Vanuit onze maatschappelijke opgave en visie vinden we het 

belangrijk om toegankelijk te zijn en bij te dragen aan talentontwikkeling. We willen een 

aantrekkelijk en samenhangend onderwijsaanbod hebben met keuzemogelijkheden zowel qua 

niveau, inhoud als vorm. Ons onderwijsportfolio sluit aan bij de vraag vanuit de regio’s. Voor 
wat betreft de masters zoeken we aansluiting bij de zwaartepunten. Door de ontwikkeling van 

flexibele deeltijd-varianten willen we nog meer bijdragen aan talentontwikkeling van 
werkenden. We zetten ons in voor soepele overgangen en doorstroom o.a. door samenwerking 
in de keten. Deze ambitie hebben we vertaald naar onderstaande KPI’s: 

1. Alle academies en locaties dragen samen zorg voor een aantrekkelijk en samenhangend 
portfolio met daarbij o.a. oog voor de maatschappelijke vraag, de haalbaarheid, 
versterking doorstroommogelijkheden, profilering en flexibilisering; 

2. Nieuw te ontwikkelen masters versterken de doorstroommogelijkheden binnen de 
hogeschool en sluiten aan bij de zwaartepunten;   

3. Nieuw te ontwikkel Associate Degrees versterken de toegankelijk en 
doorstroommogelijkheden binnen de hogeschool; 

4. Iedere academie / locatie heeft in 2024 een passend flexibel deeltijdaanbod met inzet van 
blended learning; 

5. Elke internationale campussite is uitgebreid met tenminste een bacheloropleiding, een 
masteropleiding en twee tot drie Grand Tour minoren (idem SIP); 

6. Op alle locaties en binnen alle academies is sprake van structurele samenwerking met 
ketenpartners; 

7. Een substantieel deel van de afgestudeerden van een AD stroomt door naar een 
bacheloropleiding van de hogeschool (idem SIP); 

8. Een substantieel deel van de bachelor-afgestudeerden stroomt door naar een 
masteropleiding van de hogeschool (idem SIP). 
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7.2. DBE herkenbaar in alle opleidingen 
De hogeschool wil zich profileren met Design Based Education als onderwijsconcept en hiervoor 
(inter)nationale erkenning krijgen. In dit beleid geven we nader invulling aan de kenmerken van 

DBE in de vorm van vijf facetten en ontwerpkaders. De komende jaren staan in het teken van 
onderwijsinnovatie richting DBE. Het doel is dat eind 2024 alle opleidingen DBE herkenbaar en 

succesvol uitvoeren. Onderstaande KPI’s hebben betrekking op het innovatieproces en de 
herkenbaarheid.  

 

1. Iedere academie / opleiding / site werkt planmatig aan de invoering van DBE en investeert 
in de ontwikkeling naar DBE. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van o.a. doelen, 
tijdpad, middelen, professionalisering in jaarplannen en rapportages; 

2. Iedere opleiding is uiterlijk in 2020 gestart met DBE; 
3. Eind 2024 voeren alle opleidingen DBE herkenbaar en succesvol uit (idem SIP); 
4. Iedere opleiding heeft de vijf facetten van DBE nader ingevuld en beschreven in het 

coursedocument en hanteert deze in de communicatie; 
5. Iedere opleiding past bij de ontwikkeling naar DBE de ontwerpkaders toe en verantwoordt 

de doorvertaling in het coursedocument; 
6. Iedere opleiding integreert het generieke DBE-profiel in het eigen profiel van de 

afgestudeerden; 
7. Elke academie beschikt in de vorm van deels gemeenschappelijke curricula over ten 

minste twee crossovers tussen opleidingen met een andere academie (idem SIP). 
8. Bij de start met DBE wordt vanaf jaar 1 in ateliers gewerkt aan real-life vraagstukken 

volgens de fasen van DBE; 
9. Het leerplan van een opleiding voldoet aan de ontwerpkaders over toetsing, dit wordt 

zichtbaar in de OER;  
10. Iedere bacheloropleiding biedt de mogelijkheid tot een half jaar studie in het buitenland; 
11. Iedere opleiding maakt het effect van DBE op het leren van studenten inzichtelijk, daarbij 

gebruik maken van evaluaties en het onderzoek van de R&D. 
 

7.3. Kwaliteit: Top drie grote hogescholen 
We hebben hoge ambities en hechten aan waardering/erkenning van onze studenten, ons 

werkveld, collega’s en experts. We willen tot de drie beste van de grote hogescholen in 
Nederland behoren. We zijn pas tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs als we door 

middel van DBE erin zijn geslaagd professionals op te leiden die voldoen aan ons DBE-profiel 
(zie 6.4.2.). Professionals die bovendien gewaardeerd worden door het werkveld of 

vervolgopleidingen. Het is daarbij in ieders belang dat het opleidingstraject niet langer duurt 

dan nodig. Uiteraard willen we ook dat onze studenten enthousiast zijn over ons onderwijs en 

de kwaliteit van onze opleidingen wordt erkend door experts (NVAO). Dit brengt ons tot de 
volgende KPI’s: 

1. Opleidingen betrekken de stakeholders bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 
onderwijs; 

2. Opleidingen hebben goed zicht op de waardering van de stakeholders en de 
rendementsgegevens en werken waar nodig gericht aan de verbetering van de kwaliteit, 
rendementen en daarmee aan de tevredenheid; 

3. Alle opleidingen zijn op ieder moment accreditatie-waardig en doorlopen met succes een 
visitatie of midterm audit; 

4. De internationale opleidingen doorlopen met succes een internationale accreditatie (idem 
SIP); 

5. Opleidingen laten in visitaties en interne audits het DBE concept overtuigend zien. 
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Bronnen / meer weten 
 

Hieronder een overzicht van bronnen die we ter inspiratie hebben gebruikt. Omdat we meestal 
niet letterlijke teksten hebben overgenomen, wordt in de tekst niet naar alle bronnen 
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Bijlage 1: Externe kwaliteitskaders  
 

Als Nederlandse hbo-instelling opereren we uiteraard binnen de kaders van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). En hebben we met het Nederlandse 
accreditatiestelsel te maken. 

 

Opleidingsbeoordeling 
Opleidingen worden voor zes jaar geaccrediteerd. Elke zes jaar toont de opleiding aan dat zij 

nog steeds aan de standaarden voor heraccreditatie voldoet. Bij het beoordelen van bestaande 
opleidingen staat de gerealiseerde kwaliteit centraal. De opleiding toont aan dat de 

onderwijspraktijk aan de standaarden voldoet. De beoordeling richt zich in het verkorte kader 
op 4 standaarden: 

1. beoogde leerresultaten,  

2. de leeromgeving,  

3. de toetsing, 

4. de gerealiseerde leerresultaten.  

Wij vinden het belangrijk dat iedere opleiding op ieder moment aan deze kwaliteitseisen 
voldoet.  

 

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) 
De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling 

van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Bij deze toets wordt vastgesteld dat het interne 
kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de eigen visie op 

goed onderwijs wordt gerealiseerd. Een instelling wordt beoordeeld aan de hand van vier 

standaarden:  

1. visie en beleid,  

2. Uitvoering,  

3. evaluatie en monitoring, 

4. ontwikkelingsgerichtheid.  

 

Dit onderwijsbeleid is een belangrijke onderlegger voor Standaard 1: ‘De instelling beschikt over 
een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne 
kwaliteitszorg van haar onderwijs’. 

 

Overige accreditatiekaders / bijzondere kenmerken /keurmerken 
Hieronder enkele andere kaders die in het kader van onze doelen interessant zijn: 

 AISHE Beoordelingskader duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs  

 Certificate for quality in Internationalisation (CeQuint) 

 

Verder hebben we op de internationale sites met nationale accreditatie-kaders te maken 

Opleidingen soms nog specifieke kwaliteitskaders waaraan ze moeten voldoen. 
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Bijlage 2: Strategische agenda en kwaliteitsafspraken in relatie tot DBE 
 
In 2015 is de Strategische Agenda Hoger Onderwijs12 opgesteld die de basis vormt voor het 
onderwijsbeleid. De strategische agenda kent 3 centrale ambities:  
1. Onderwijs van wereldformaat  

2. Toegankelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit  

3. Verbinding met de samenleving 

Deze ambities kennen allemaal weer onderliggende onderwerpen.  

 

Deze strategische agenda vormt de basis voor de kwaliteitsafspraken vastgelegd in het 
sectorakkoord hbo-2018 13dat geldt voor de jaren 2019 tot en met 2024. Met de middelen van 

het studievoorschot wordt een zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs beoogd. 

Afgesproken is dat instellingen voornemens en doelen formuleren op de volgende thema’s voor 
verbetering van onderwijskwaliteit: 

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit);  

2. Onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie;  

3. Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit);  

4. Passende en goede onderwijsfaciliteiten;  

5. Meer en betere begeleiding van studenten;  

6. Studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.  

Uiteraard leveren we een bijdrage aan de realisatie van thema’s uit de Strategische Agenda 
Hoger Onderwijs en Onderzoek en het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018. 

Onderstaande tabel bevat een nadere uitwerking van deze thema’s en een toelichting hoe wij 

die binnen ons onderwijsconcept DBE verwezenlijken.  

 

Thema’s kwaliteitsafspraken Toelichting invulling binnen DBE 

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs 
(onderwijsintensiteit)  

Zie hoofdstuk 4 en 5 

De relatie tussen docenten en studenten is 
cruciaal voor goed onderwijs. Daarom is het 
belangrijk het contact tussen student en docent 
verder te intensiveren. Dit kan bijvoorbeeld door 
in te zetten op kleinere onderwijsgroepen en 
community-vorming, en door meer tijd vrij te 
maken voor persoonlijke feedback en individuele 
begeleiding. Om dit te bereiken is verdere 
uitbreiding van het aantal docenten per student 
noodzakelijk. Het aanstellen van meer docenten 
maakt het ook mogelijk om de inhoud van het 
onderwijs te koppelen aan maatschappelijke 
thema’s en onderzoek waardoor de 
nieuwsgierigheid van studenten en hun 
onderzoekend vermogen wordt vergroot.  

Binnen DBE wordt intensief (meerdere 
dagdelen) samengewerkt in atelier waarbij 
real-life vraagstukken de trigger vormen tot 
leren. Dit maakt het onderwijs relevant en is 
inspirerend voor studenten. Docenten zijn veel 
aanwezig in een atelier, kennen de studenten 
daardoor goed en zijn gemakkelijk 
benaderbaar. Het atelier vormt een 
community of learning. Door samen te werken 
aan real-life vraagstukken volgens de fasen van 
DBE/DT wordt de koppeling met onderzoek 
gemaakt. Ook kunnen onderzoekers betrokken 
zijn bij het atelier.  
Studenten studeren in kleine overzichtelijke 
groepen.  

 

                                                           
12 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015) De waarde(n) van weten. Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 
13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vereniging Hogescholen (2018) Sectorakkoord hoger 
beroepsonderwijs 2018  
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2. Meer en betere begeleiding van studenten  Zie hoofdstuk 4 en 5 

Het is de verantwoordelijkheid van de 
universiteiten en hogescholen om alle studenten 
gelijke kansen te bieden, ongeacht achtergrond, 
herkomst en vooropleiding. Niet alleen 
incidenteel, als het mis dreigt te gaan, maar ook 
proactief en structureel. Daarvoor wordt gedacht 
aan intensieve begeleiding en ondersteuning door 
bijvoorbeeld professioneel opgeleide tutoren, 
studieadviseurs, student-psychologen, student-
decanen en studieloopbaanbegeleiders. Betere 
begeleiding voorkomt problemen en zorgt voor 
optimale ontwikkeling van alle studenten.  

Met het oog op de sociale integratie en 
binding horen studenten bij een thuisgroep 
van de opleiding. Een groep van 24 studenten 
vormt die thuisbasis. De studiecoach is 
gekoppeld aan een groep en verzorgt zowel 
groeps- als individuele begeleiding.  
 
Via persoonlijke leerroutes houden we 
rekening met de achtergronden van de 
studenten en zijn ambities.  
 
 

3. Studiesucces  Zie hoofdstuk 4 en 5  

Alle studenten die daarvoor de capaciteiten 
hebben moeten de kans krijgen om hun studie 
succesvol te starten en te voltooien. Aandacht 
voor de doorstroom en toegankelijkheid van het 
onderwijs voor studenten uit het vo en mbo, 
gelijke kansen, inclusief hoger onderwijs, het 
voorkomen van uitval en het bevorderen van 
studiesucces blijven belangrijke thema’s voor het 
hoger onderwijs. Op basis van analyse van het 
studiesucces van de studentenpopulatie kan een 
instelling besluiten haar aandacht primair op 
bepaalde groepen studenten en/of opleidingen te 
richten en daarvoor doelstellingen te formuleren.  

De hogeschool kiest voor kwalitatieve en 
positieve visie op studiesucces zonder de 
rendementen uit het oog te verliezen. 
Elementen van studiesucces zijn: 
toegankelijkheid, persoonlijke doelen en 
talentontwikkeling, opleidingsdoelen en 
rendement. In onze internationale hogeschool 
is rekening houden met diversiteit en inclusief 
denken een groot goed.  
  

4. Onderwijsdifferentiatie  Zie hoofdstuk 3, 4 en 5 

Hogescholen en universiteiten spelen in op de 
verschillende achtergronden en ambities van 
studenten en de behoeftes van de arbeidsmarkt. 
Ze doen dat door een gevarieerd aanbod aan 
onderwijstrajecten naar niveau (Ad, Ba, Ma) aan 
te bieden. Ook wordt geïnvesteerd in 
talentprogramma’s, zoals honours programma’s 
of programma’s op het gebied van bijvoorbeeld 
maatschappelijke betrokkenheid, 
ondernemerschap, kunst of sport. Daarnaast 
kunnen hogescholen en universiteiten 
differentiëren in didactische onderwijsconcepten.  

De hogeschool streeft naar een breed aanbod 
van Ad tot en met masters.  
Daarnaast is er sprake van een ruim aanbod in 
de voltijd en deeltijd (flexibel).  
 
Persoonlijk leiderschap is een van de 5 
facetten  van DBE en uit zich in aandacht voor 
het individu, ruimte voor persoonlijke 
leerroutes, keuzemogelijkheden en 
mogelijkheden voor talentontwikkeling in 
meerdere vormen.  
 

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten  Zie hoofdstuk 5 

Het is van belang dat de studiefaciliteiten en –
infrastructuur intensief en kleinschalig onderwijs 
bevorderen. Digitale bronnen kunnen nog beter 
worden geïntegreerd in het onderwijsproces: 
studenten moeten de onderwijsomgeving, zowel 
fysiek als digitaal, optimaal kunnen benutten in 
hun studieproces. De studiefaciliteiten en -
infrastructuur moeten aansluiten op de eisen van 
het onderwijs van de toekomst.  

De hogeschool investeert in het kader van DBE 
fors in passende onderwijsfaciliteiten zoals in 
de vorm van ateliers. Ook de digitale 
infrastructuur wordt gemoderniseerd. 
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6. Verdere professionalisering van docenten 
(docentkwaliteit)  

Zie hoofdstuk 5 en 6 

Goede en betrokken docenten zijn de sleutel tot 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ingezet kan 
worden op verdere professionalisering van 
docenten. Daarbij hoort ook meer waardering 
voor de werkzaamheden van docenten, 
bijvoorbeeld door in het wetenschappelijk 
onderwijs meer aandacht te hebben voor 
onderwijsprestaties. Docenten moeten ook op de 
hoogte kunnen blijven van de laatste 
inhoudelijke, didactische en digitale 
ontwikkelingen. Hierbij helpt het om het eigen 
onderwijsmateriaal te mogen delen en dat van 
anderen te kunnen benutten. Docenten zouden 
meer mogelijkheden moeten hebben om zichzelf 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld – in het geval van 
hbo-docenten - door zelf onderzoek te gaan doen. 

De invoering van het onderwijsconcept DBE 
gaat samen met een forse investering in de 
professionalisering van docenten. Het 
professionaliseringsaanbod wordt steeds meer 
DBE-proof gemaakt. Het gaat daarbij o.a. om: 
ontwerpen van een leeromgeving (KAOS), DBE, 
begeleiding in ateliers, design thinking, 
toetsing, didactiek die past bij DBE, etc.  
 
Parallel aan de implementatie van DBE is ook 
een onderzoekslijn in de stijgers gezet waarbij 
docent-onderzoekers betrokken worden. Zo 
wordt er onderzoek gedaan naar het 
leergedrag van studenten (How you learn), de 
beleving van docenten m.b.t. DBE, etc.  
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Bijlage 3. Ontwerpkaders gerelateerd aan DBE 
 
DBE is één van de profileringskenmerken van onze hogeschool. We vinden het daarom 

belangrijk dat DBE in al onze opleidingen herkenbaar is doorvertaald. Opleidingen hebben de 
ruimte om binnen de kaders een eigen betekenis en inkleuring te geven. Van opleidingen 
verwachten we dat ze de inhoudelijke doorvertaling zichtbaar maken in een aantal 
kerndocumenten, zoals het coursedocument en de onderwijs- en examenregeling. Hieronder 

per standaard de ontwerpkaders in lijn met de teksten in hoofdstuk 5. Deze zijn richtinggevend 
voor alle opleidingen.  

 
Ontwerpkaders Standaard 1. Beoogde leerresultaten 

Helder profiel opleiding 1. Iedere opleiding voldoet aan de (inter)nationale eisen en heeft een 
duidelijke eigen signatuur t.o.v. vergelijkbare opleidingen in 
Nederland en buitenland. 

Helder profiel   
afgestudeerden 

2. Iedere opleiding integreert het generieke DBE-profiel in het eigen 
profiel van de afgestudeerden.  

Open geformuleerde 
leeruitkomsten 
 

3. Iedere opleiding formuleert leeruitkomsten die samen het landelijk 
profiel afdekken en de eigenheid van de opleiding weerspiegelen. 

 De leeruitkomsten zijn bij voorkeur voor alle varianten dezelfde; 

 De leeruitkomsten voldoen aan de Tuning eisen; 

 De leeruitkomsten bieden studenten ruimte voor eigen 
profilering / inkleuring. 

 

Ontwerpkaders Standaard 2. Leeromgeving 

Modulair programma 
 

7. Het programma van een opleiding bestaat uit 
samenhangende modulen van 15 / 30 EC gericht op de 
leeruitkomsten. 

8. In een module staan altijd real-life vraagstukken centraal. 

9. Een module bestaat uit maximaal 3 / 6 samenhangende 
onderwijseenheden die kunnen variëren qua gerichtheid 
(kennis, vaardigheid, competentie). 

10. Elke opleiding kent tenminste één multidisciplinaire 
module/minor, waarbinnen samenwerking plaatsvindt met 
ten minste twee andere opleidingen (en/of 
onderzoeksgroepen). 

Persoonlijke leerroute 
 

11. Elke opleiding biedt de student ruimte om een eigen 
invulling te geven aan de beoogde leerresultaten om zich 
daarmee persoonlijk te profileren. 

12. Elke opleiding biedt mogelijkheden voor 
internationalisering, studeren in het buitenland, cross-
overs, het combineren van studie met topsport en 
deelname aan X-Honours. 

13. Ieder bacheloropleiding biedt keuzemogelijkheden in de 
vorm van minoren, waarbij studenten minimaal één vrije 
minor van 30 EC kan kiezen. 

14. Binnen alle flexibele deeltijdopleidingen maakt de 
studiecoach afspraken met de student in de vorm van een 
persoonlijk leerarrangement. 

Persoonlijke 
begeleiding 

15. Studenten hebben gedurende de opleiding altijd een 
aanspreekpunt in de vorm van een studiecoach. 
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16. De studiecoach heeft goed zicht op de ontwikkeling en 
studievoortgang van de student en past de begeleiding aan 
op de wensen van de student. 

Onderzoekende  
professional 

17. Elke opleiding besteedt aandacht aan de onderzoekende 
houding en onderzoeksvaardigheden van de student op 
het niveau dat passend is bij de opleiding. 

18. De onderzoekscyclus is gerelateerd aan de fasen van DBE. 
Onderzoeksvaardigheden worden geleidelijk opgebouwd. 

19. Opleidingen kunnen aantonen dat zij een bijdrage leveren 
aan kennisontwikkeling in de regio waarbinnen zij actief 
zijn. 

Internationale 
leeromgeving 

20. Elke opleiding neemt internationale en interculturele 
competenties op in de leeruitkomsten. 

21. Iedere student heeft een internationale ervaring. 

22. Iedere bacheloropleiding biedt de mogelijkheid tot een half 
jaar studie in het buitenland. 

23. De mogelijkheden voor internationalisering worden de 
komende jaren waar nodig stapsgewijs uitgebreid. Zie 
Internationalisation Policy.  

24. We streven naar een internationale accreditatie / 
keurmerk voor de internationale opleidingen.  

Co-creatie in ateliers 
Fasen DBE 

25. Een atelier heeft een duidelijk inhoudelijk herkenbaar 
profiel en bestaansrecht.  

26. Binnen een atelier is altijd sprake van samenwerking met 
het werkveld en zoveel mogelijk met onderzoek. In 
tenminste één atelier wordt in het kader van 
multidisciplinariteit samengewerkt met andere opleiding 
(en waar mogelijk buiten de academie) 

27. Vanaf jaar 1 wordt in ateliers gewerkt aan real-life 
vraagstukken volgens de fasen van DBE. 

28. Docenten, studenten, onderzoekers en het werkveld 
werken en leren samen en vormen een learning 
community. 

Kwaliteit docenten 29. Docenten vervullen een voorbeeldrol en representeren het 
beoogde profiel voor studenten. Ze zijn vakbekwaam, 
onderzoekend, innovatief, wereldwijs, zelflerend, 
beschikken over 21ste century skills. 

30. Docenten creëren samen een inspirerende en veilige 
leeromgeving en zijn gericht op het stimuleren van het 
samen leren en de persoonlijke ontwikkeling van 
studenten. 

31. Opleidingen laten zien hoe zij docenten voorbereiden op 
de nieuwe rollen binnen DBE.  

Passende 
onderwijsvoorzieningen 

32. Opleidingen kunnen aangeven welke voorzieningen zij 
nodig hebben om de (gepersonaliseerde) leeromgeving 
voor studenten te realiseren. 

33. Elke opleiding heeft aantoonbaar een evenwichtige blend 
van kleinschalig face-to-face onderwijs en plaats- en 
tijdonafhankelijk onderwijs tot stand gebracht. 
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Ontwerpkaders Standaard 3. Toetsing  
 

Veilig leerklimaat 34. De opleiding creëert een veilig leerklimaat waarbinnen 

studenten kunnen experimenteren en leren van ervaringen.  

Sustainable feedback 35. Studenten hebben actieve rol in het verzamelen van 

feedback. 
36. De toetsen dragen bij aan duurzaam leren en de ontwikkeling 

tot lerende professionals. 

Gebalanceerd en 
samenhangend 
toetsprogramma 

37. Assessments for learning (formatief) en assessments of 

learning (summatief) vormen een samenhangend geheel. 
38. Het toetsprogramma is doordacht en bevat een 

beargumenteerde variatie aan assessmentmethoden. 

39. Het toetsprogramma draagt bij aan een doorlopend 
leerproces van studenten. 

Veelvuldig feedback 
(assessments for 
learning) 

40. Er is sprake van veelvuldige assessments for learning 
(feedforward, feedback en feedup) die samenhangen met 
assessments of learning.  

Beperkt aantal 
summatieve toetsen 
(assessments of 
learning) 

41. Zwaarwegende besluiten worden genomen op basis van 
voldoende informatie en door tenminste twee examinatoren. 

42. Kennis en vaardigheden worden zoveel mogelijk integraal 

getoetst, er is voldoende sprake van een holistische 
beoordeling van studenten.  

43. Een module van 15 ec bestaat uit maximaal 3 summatieve 
eenheden (een module van 30 ec uit maximaal 6).  

44. Een eenheid is minimaal 3 ec en bestaat uit maximaal 2 

toetsen. 

45. Compensatie is alleen mogelijk binnen een eenheid. 

Leerwegonafhankelijk 
toetsen 

46. Studenten kiezen zelf (actief) op welke wijze ze hun 
leeruitkomsten willen aantonen. 

 

Ontwerpkaders Standaard 4. Gerealiseerde Leerresultaten  
 

Borging niveau 48. Er is sprake van een gemeenschappelijk en actueel 

niveaubeeld 

49. Er is sprake van regelmatige afstemming binnen het team, 
met het werkveld en collega-opleidingen. 

50. De toetsing van het eindniveau voldoet aan de 
kwaliteitseisen en beoordelingen zijn navolgbaar. 

51. Er is sprake van een overzichtelijk en gevarieerd 
bewijsdossier per student. 

Erkenning werkveld 
en maatschappij 

52. De opleiding betrekt het werkveld bij de beoordeling. 

53. De opleiding maakt de waardering van het werkveld 

inzichtelijk.  

Contact alumni 54. De opleiding heeft zicht op de doorontwikkeling van alumni. 

55. De opleiding maakt de waardering van alumni inzichtelijk. 

Erkenning experts 56. Iedere opleiding kan op ieder moment aantonen dat het 
niveau is geborgd en gediplomeerden voldoen aan de eisen.   
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Ontwerpkaders Standaard Kwaliteitszorg 
 

Design Based 

werken 

57. Iedere opleiding vraagt geregeld en systematisch feedback 

t.b.v. de onderwijsinnovatie. 

Dynamische 

kwaliteitscultuur 

58. Opleidingen leren van elkaar in een sfeer van 

gerechtvaardigd vertrouwen en eigenaarschap. 

Betrokkenheid en 
waardering 

stakeholders 

59. Bij de onderwijsontwikkeling en uitvoering worden diverse 
stakeholders betrokken. 

60. Opleidingen hebben goed zicht op de waardering van 
studenten, alumni, het werkveld en ketenpartners. 

Waardering experts 61. Opleidingen zijn op ieder moment accreditatie-waardig en 
checken dit d.m.v. ons eigen kwaliteitssysteem. 

62. Bij de visitatie laat de opleiding het DBE concept overtuigend 
zien. 

 


