
Alle studenten doen 
hetzelfde

In hoeverre werken 

studenten in (delen van) 

het onderwijsprogramma 

tegelijkertijd, op dezelfde manier 

aan dezelfde leerdoelen?





Docentgestuurd  
Methode ict  
leerfabriek

Welke mate van externe regie 

(bijvoorbeeld docent, ict of 

methode) is aanwezig in de 

leertrajecten ?





Eigen leerdoel 

Wat is de mate van externe regie 

bij het bepalen van individuele 

leerdoelen voor de student?





Feedback input rubric

Welke mate van zelfregie past 

bij de student(en) en welke 

instrumenten zet het team 

daarvoor in?





Hybride leren

In welke mate kan de student 

regie voeren over de keuze om 

of op school te leren of in de 

praktijk? Wat leer je waar?





Individueel leerplan

Welke mate van regie heeft de 

student over zijn leertraject? En 

welke instrumenten zet het team 

daarbij in?





Ingedeeld in  
niveaugroepen

In hoeverre werken studenten in 

niveaugroepen in (delen van) het 

onderwijsprogramma om recht 

te doen aan verschillen ?





Keuze  
onderwijseenheid

In hoeverre kan de student 

kiezen uit een gestandaardiseerd 

onderwijsaanbod om een flexibel 

leertraject te volgen?





Kies zelf je route

In hoeverre bepaald de student 

zijn eigen leerroute?





Kwalificatiedossier

In welke mate wordt de inhoud 

van het onderwijsprogramma 

extern bepaald?





Leerdoelen  
formuleren

In hoeverre wordt het formuleren 

van leerdoelen gestuurd door de 

student of juist door de docent? 

Is er een onderscheid hoe het 

formuleren van leerdoelen werkt 

tussen meer collectieve doelen 

en meer individuele doelen?





Leraargestuurd

Welke rol is er voor de docent 

in de sturing van het leerproces 

van de student?





Leren op meerdere 
onderwijsmethoden 

-> cross-overs?

In hoeverre krijgen studenten 

de mogelijkheid om individuele 

leerdoelen ook in het 

onderwijsaanbod van andere 

opleidingen te kiezen?





Individuele  
leerdoelen  

leraargestuurd

In welke mate wordt het 

onderwijsaanbod voor 

individuele leerdoelen bepaald 

door docenten?





Overal leren

In welke mate wordt het 

onderwijs plaatsonafhankelijk 

aangeboden, bijvoorbeeld door 

blended learning?





Portfolio

Welke rol speelt het  portfolio bij 

het leren en examineren?





Reflectiefeedback

In welke mate heeft zelfreflectie 

van de student op basis van 

diverse input een plek in je 

onderwijs?





Rol ict leren en  
feedback

In welke mate krijgt ICT een rol 

bij feedback op het leerproces 

aan de student?





Rooster

Hoe ziet het rooster er uit? 

In hoeverre heeft het rooster 

invloed op leerdoelen en de 

regie van de student op het 

leerproces?





Rubric student  
volgen 

In welke mate stuurt de docent 

de ontwikkeling van de student?





Scrum start

In hoeverre plant de student zijn 

eigen leeractiviteiten? 





Startende studenten

Wat is de mate van zelfregie die 

bij startende studenten past? 





Studenten met  
diploma

In welke mate beïnvloeden 

individuele leertrajecten het 

diplomeren? 





Toets instroomniveau

In hoeverre spelen 

instroomtoetsen een rol bij het 

bepalen van het niveau van de 

student? 





Toetsen verschillend 
gebruiken

Hoe dragen toetsen bij aan het 

leren(d) kwalificeren  (summatief 

/ formatief)? 





Verschillend tempo

In welke mate krijgt de student 

de mogelijkheid om zijn eigen 

tempo te bepalen (vertragen / 

versnellen)?





Volgende stap in  
leertraject

In welke mate worden 

onderwijscatalogus, feedback 

en rubrics gebruikt om de 

volgende stap in het leerproces 

te bepalen?





 
 
 





 
 
 





 
 
 




