
Hogeschool Utrecht maakt werk van professionele ontwikkeling hbo-docent 
 

De invoering van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) in 2013 was bij Hogeschool 
Utrecht de start van de ontwikkeling van een brede professionalisering van docenten. Inmiddels 
omvat de professionalisering veel meer dan de BDB alleen. Ontwikkelingen in de samenleving, in 
het onderwijs en binnen de hogeschool geven richting aan de professionalisering van hbo-
docenten. Dat resulteert in een onderscheidende professionaliseringspraktijk, georganiseerd door 
het Expertisecentrum Docent HBO. Wat is kenmerkend voor de professionalisering van de HU-
docent?  
 
Door Aart van Bruggen, Ilya Zitter en Marijke Hezemans1 
 
Dat de kwaliteit van het hoger onderwijs volop in de belangstelling staat, blijkt onder meer uit de 
nieuwe strategische agenda voor het hbo, die dit najaar door de Vereniging Hogescholen wordt 
gepresenteerd. Omdat de kwaliteit van het hbo in sterke mate wordt bepaald door de docenten, is er 
de laatste jaren ook veel aandacht voor de  didactische bekwaamheid van de hbo-docent. Als gevolg 
van ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, worden aan de 
bekwaamheid van hbo-docenten steeds nieuwe en hogere eisen gesteld. Om aan die eisen te 
voldoen en een optimale kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs te bewerkstelligen, maakt 
Hogeschool Utrecht veel werk van de professionele ontwikkeling van haar hbo-docenten. Streven is 
dat alle HU-docenten in 2020 BDB-gecertificeerd zijn. 
 
Een veelomvattend beroep 
 
“De kerntaken van de hbo-docent zijn de afgelopen jaren uitgebreid en wezenlijk veranderd, mede 
onder invloed van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ook onderwijsvernieuwingen en de nadruk 
op werken in teamverband vereisen andere competenties. Studenten leren bijvoorbeeld steeds vaker 
in de echte wereld. Dat moeten de docenten kunnen plannen, organiseren, ontwerpen, begeleiden en 
evalueren.” 
Ilya Zitter (hogeschoolhoofddocent lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren) 

Achtergrond van de  landelijke invoering van de BDB is dat het hbo-docentschap, naast bekwaamheid 
in een beroepspraktijk, ook didactische bekwaamheid vereist. Ontwikkelingen zoals digitalisering, 
automatisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en vernieuwingen in het onderwijs, zoals 
gepersonaliseerde leeromgevingen, vergen van docenten een range aan didactische vaardigheden. 
Zo wordt van hen verwacht dat zij onderwijs op maat verzorgen, in samenwerking met de 
beroepspraktijk leeromgevingen creëren, assessments ontwerpen en afnemen, studenten 
begeleiden, en samenwerken in een opleidingsteam. Anno 2019 omvat het beroep van de hbo-
docent veel en veel meer dan ‘voor een  groep staan’ en ‘kennis overdragen’. Het hbo-docentschap is 
een veelomvattend en veeleisend beroep. Daarmee is het een spiegel voor de beroepen waarvoor 
een hogeschool opleidt. 

                                                            
1 Aart van Bruggen is hoofd van het Expertisecentrum Docent HBO, Ilya Zitter is hogeschoolhoofddocent 
lectoraat Beroepsonderwijs en werkzaam bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren en Marijke Hezemans is 
hogeschooldocent en hbo-auditor. Zij vormen samen het managementteam van het Expertisecentrum Docent 
HBO (EdH) van Hogeschool Utrecht. 

 

https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/bijeenkomsten/hbodebat-professionals-voor-morgen
https://www.zestor.nl/thema/docentkwalificaties


 
Het is aan de hogescholen om ervoor te zorgen dat hun docenten goed zijn toegerust om dat beroep 
in de volle breedte uit te oefenen. Alleen dan kan het hoger beroepsonderwijs immers voldoen aan 
de hoge verwachtingen en vereiste kwaliteitsstandaarden. Op Hogeschool Utrecht leidde dit inzicht 
tot de ontwikkeling van een brede, goed gefundeerde professionalisering voor hbo-docenten. Sinds 
2013 verzorgt een team van professionele, gecertificeerde docentopleiders vanuit het  
‘Expertisecentrum Docent HBO’ (EdH) een gevarieerd aanbod van professionaliseringsactiviteiten, 
gericht op de ontwikkeling van de didactische bekwaamheid van HU-docenten. Wat is nu 
kenmerkend voor deze professionaliseringspraktijk? 
 
Een eigen beroeps- en opleidingsprofiel 
 
De in 2013 landelijk ingevoerde Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) omvat vijf 
bekwaamheden: doceren, studenten begeleiden, onderwijs ontwerpen, toetsen en professioneel 
docentschap. Inmiddels hebben vrijwel alle hogescholen  een BDB-professionaliseringstraject 
ontwikkeld, zo ook Hogeschool Utrecht. HU heeft hierbij gekozen voor een integrale aanpak: de BDB-
bekwaamheden zijn geïntegreerd in een breder, zelf ontwikkeld  beroeps- en opleidingsprofiel voor 
de hbo-docent. Dat profiel is richtinggevend voor alle professionaliseringsactiviteiten. 
 
Het HU-beroepsprofiel onderscheidt drie kerntaken in het hbo-docentschap: onderwijs ontwikkelen, 
onderwijs uitvoeren en onderwijs beoordelen. Deze kerntaken zijn afgeleid van het geaccrediteerde 
beroeps- en opleidingsprofiel van de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, die 
Windesheim en HU samen hebben ontwikkeld (met als dragend lectoraat Beroepsonderwijs). 
 
Elke kerntaak is uitgewerkt op drie bekwaamheidsniveaus: 

• Basisniveau: het beroep van hbo-docent uitoefenen binnen een onderwijseenheid van een 
hbo-opleiding. 
De professionaliseringsactiviteiten kunnen leiden tot certificering voor de Basiskwalificatie 
Didactische Bekwaamheid (BDB). 

• Seniorniveau: het beroep van hbo-docent uitoefenen binnen meerdere onderwijseenheden 
van een hbo-opleiding. 
De professionaliseringsactiviteiten kunnen leiden tot certificering voor de Seniorkwalificatie 
Didactische Bekwaamheid (SDB). 

• Expertniveau: het beroep van hbo-docent uitoefenen binnen onderwijseenheden van 
meerdere hbo-opleidingen. 
Deze professionaliseringsactiviteiten kunnen leiden tot certificering voor de 
Expertkwalificatie Didactische Bekwaamheid (EDB). Bij de professionalisering op 
expertniveau wordt nauw samengewerkt met het  Kenniscentrum Leren & Innoveren van 
HU. 

 Doorlopende professionalisering 
 
“De perceptie van professionalisering is vaak wat smal: je doet een cursus die je afsluit met een 
certificaat. In onze visie is professionalisering altijd gekoppeld aan ontwikkeling, bijvoorbeeld van 
basis- naar seniorbekwaamheid. Uitgangspunt is dat die ontwikkeling altijd doorgaat.” 
Aart van Bruggen (hoofd EdH) 
 
Wordt professionalisering nog vaak beschouwd als een tijdelijke activiteit die wordt afgesloten met 

https://husite.nl/expertisecentrumdocenthbo/
https://www.zestor.nl/inventarisatie-trajecten-basiskwalificatie-didactische-bekwaamheid-bdb
https://husite.nl/edh-nieuw/wp-content/uploads/sites/210/2018/09/Beroeps-_en_opleidngsprofiel_hbo-docent_ihkv_didactische_bekwaamheid_hbo_versieFebruari2017.pdf
https://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Leren-en-Innoveren/Beroepsonderwijs/Master-Expertdocent-Beroepsonderwijs
https://onderzoek.hu.nl/Slim-zoeken/Kenniscentrum-Leren-en-Innoveren


een certificaat, Hogeschool Utrecht staat een doorlopende professionalisering van docenten voor. 
Uitgangspunt is dat zowel docenten als teams nooit zijn ‘uitontwikkeld’, omdat de samenleving en 
het onderwijs niet stil staan, maar ook omdat het de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs ten 
goede komt als docenten en teams zich blijven(d) ontwikkelen. Daar komt bij dat docenten een 
voorbeeldfunctie vervullen. Door zelf aan hun professionele ontwikkeling te blijven werken, laten zij 
aan studenten zien dat een leven lang leren vanzelfsprekend en belangrijk is. 
 
De drie niveaus van het beroeps- en opleidingsprofiel illustreren dit uitgangspunt van doorlopende 
professionele ontwikkeling. De hierbij aansluitende professionaliseringsactiviteiten faciliteren 
docenten en opleidingsteams om zich steeds te blijven ontwikkelen.  
 
Teamprofessionalisering 
 
“Dat onderwijsteams een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen, heeft gevolgen voor de 
professionalisering. Ons aanbod is in toenemende mate teamgericht. Uitgangspunt is dat niet alle 
teamleden alles moeten kunnen, maar dat je in een team taken kunt verdelen en elkaar kunt 
steunen.” 
Marijke Hezemans (hogeschooldocent en hbo-auditor) 
 
Omdat er van de opleidingsteams steeds meer wordt verwacht, zijn de 
professionaliseringsactiviteiten in sterke mate teamgericht. De organisatie van Hogeschool Utrecht is 
de afgelopen jaren platter en de onderwijseenheden zijn groter geworden, waardoor 
opleidingsteams meer taken en verantwoordelijkheden hebben dan voorheen. Zo zijn 
docententeams bijvoorbeeld betrokken bij accreditaties en wordt verwacht dat ze hun onderwijs in 
co-creatie met de beroepspraktijk vorm en inhoud geven en dat zij dat onderwijs zelf (blijven) 
evalueren en verbeteren. Om de opleidingsteams goed toe te rusten voor dit alles, zijn er naast 
individuele professionalisering, steeds meer teamgerichte professionaliseringstrajecten. 
 
De kracht van de teamgerichte benadering is dat docenten de taken en functies kunnen verdelen op 
basis van individuele vaardigheden en voorkeuren. Niet elke docent hoeft ‘alles te kunnen’, maar 
door gerichte teamprofessionalisering zorgen de teams ervoor dat ze als team wél alles in huis 
hebben om te voldoen aan de verwachtingen en aan de onderwijskwaliteitsstandaarden. 
Teamprofessionalisering leidt tot goed functionerende opleidingsteams en daarmee tot kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs. 
 
Flexibel en vraaggericht 
 
“We spelen flexibel in op de vragen en behoeften van docenten en teams, omdat die behoorlijk 
verschillen. Ook komen er steeds nieuwe vragen bij. Zo zijn er als gevolg van een groot, vierjarig 
onderwijsinnovatieprogramma binnen HU veel nieuwe professionaliseringsbehoeften ontstaan.” 
Aart van Bruggen (hoofd EdH) 
 
Het EdH biedt leerwegen, assessments en professionaliseringsactiviteiten op maat aan. Individuele 
docenten, opleidingsteams en zelf geformeerde leerteams kunnen op de drie bekwaamheidsniveaus 
verschillende leerwegen bewandelen, die meestal in co-creatie zijn samengesteld. In alle trajecten 
wordt de inhoud van een leerweg afgestemd op de leervragen van een docent en/of team en op 
vraagstukken die spelen bij de opleiding. Deze professionaliseringsvragen zijn zeer divers en er 
komen geregeld nieuwe vragen bij, onder meer als gevolg van de implementatie van 

https://www.nvao.net/files/attachments/.89/Beoordelingskader_accreditatiestelsel_hoger_onderwijs_Nederland_2018.pdf


onderwijsinnovaties. Daarom is de professionalisering flexibel en vraaggericht. 
 
De professionaliseringsactiviteiten worden begeleid door gecertificeerde docentopleiders. Belangrijk 
uitgangspunt is dat zij ook voor minimaal 50% van hun aanstelling werkzaam zijn bij een opleiding of 
kenniscentrum, zodat de docentopleiders de onderwijs- en onderzoekspraktijk van het hbo goed 
kennen.  

Om hun bekwaamheid op een van de drie niveaus aan te tonen of te (laten) toetsen, kunnen 
docenten en opleidingsteams een leerwegonafhankelijk assessment aanvragen, aan het eind van een 
professionaliseringsonderdeel of op een ander zelf gekozen moment. Naast het (schriftelijke) 
portfolio, staat het ontwikkelgesprek hierin centraal. Aansluitend bij het uitgangspunt van de 
doorgaande leerlijn, gaat het niet alleen om de vraag wat de docent of het opleidingsteam beheerst, 
maar ook wat de docent/het team verder wil ontwikkelen. Daarnaast hebben assessments een 
reflectief karakter: docenten kunnen ervoor kiezen om het assessment in een groepje te doen of 
collega’s uitnodigen om als mede-assessor bij het assessment aanwezig te zijn. 
 
Verbinding met onderzoek 
 
“Een sterk punt van onze professionalisering is de relatie met onderzoek, die op verschillende 
manieren vorm krijgt. Dat een deel van onze docentopleiders als onderzoeker is verbonden aan het 
Kenniscentrum Leren en Innoveren bevordert dat up-to-date kennis echt landt in onze hogeschool.” 
Ilya Zitter (hogeschoolhoofddocent lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren) 
 
Belangrijk uitgangspunt van de professionalisering is dat docenten en opleidingsteams zich de 
nieuwste kennis en recente ontwikkelingen eigen maken en deze kennis toepassen in de 
beroepspraktijk. Onderzoek is dan ook een belangrijke bron voor de professionalisering. Om de 
driehoek ‘onderzoek – onderwijs – beroepspraktijk’ vorm en inhoud te geven, werkt het EdH nauw 
samen met het  Kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) van HU, dat bestaat uit verschillende 
lectoraten. 
 
Docenten kunnen bij het kenniscentrum promoveren of deelnemen aan onderzoeksprojecten, maar 
ook zijn onderzoekers van het kenniscentrum werkzaam als docentopleiders bij het EdH. Zo wordt 
kennis uit onderzoek in de professionaliseringstrajecten geïntegreerd, worden theorie en praktijk 
met elkaar verbonden én worden docenten toegerust om studenten te begeleiden die participeren in 
praktijkgericht onderzoek. 
 
Kwaliteit professionalisering toetsen 
 
“Wij zijn als docentopleiders ook een opleidingsteam. Zoals docenten een rolmodel zijn voor hun 
studenten, zo zijn wij dat voor docenten en opleidingsteams. Daarom toetsen we onze 
professionaliseringsactiviteiten en assessments aan dezelfde onderwijskwaliteitsstandaarden als de 
reguliere hbo-opleidingen. Wat je van anderen verwacht, moet je ook zelf doen.” 
Marijke Hezemans (hogeschooldocent en hbo-auditor) 

Hogeschool Utrecht participeert in een landelijke Community of Practice, waar hogescholen samen 
werken aan de kwaliteitsverbetering van de BDB/SBD-trajecten, onder meer ten behoeve van de 
wederzijdse erkenning van BDB-certificaten. Ze doen dat bijvoorbeeld door middel van sectorbrede 
peerreviews. Het EdH doet daar nog een schepje bovenop: in een accreditatie, met een zelfevaluatie 
en audits, heeft het expertisecentrum de professionaliseringsactiviteiten en assessments voor hbo-

https://onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Leren-en-Innoveren
https://www.zestor.nl/sites/default/files/publications/Artikel%20Thema%202018-5%20CoP%20BDB_0.pdf


docenten laten toetsen aan de onderwijskwaliteitsstandaarden waar ook de opleidingen aan worden 
getoetst. Hiervoor is het kwaliteitskader van de NVAO, met ondersteuning van Hobéon, 
geconcretiseerd en aangevuld met kwaliteitscriteria. Dit heeft ertoe geleid dat het EdH in 2018 het 
Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit heeft gekregen.  
 
Het EdH heeft het voornemen om de professionaliseringstrajecten voor HU-docenten, net zoals het 
onderwijs van de opleidingen, elke zes jaar te laten accrediteren. Zo bewaakt en ontwikkelt het 
expertisecentrum de kwaliteit van de professionalisering én laat het de opleidingsteams zien: ook wij 
werken cyclisch aan onze kwaliteitsverbetering. Het EdH fungeert op deze manier als rolmodel en 
levert tevens een bijdrage aan de vorming van een kwaliteitscultuur op Hogeschool Utrecht. 

 

Meer informatie over de professionalisering van HU? 
Aart van Bruggen 
aart.vanbruggen@hu.nl 

 


