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1. Het verhaal van TLN 

 

Het Teaching & Learning Network (TLN) is een 

HU-breed netwerk dat zich richt op 

onderwijsinnovatie en professionalisering. Het is 

een inspirerende ontmoetings- en vindplaats 

waar docenten,  onderzoekers, opleidingsteams, 

instituten en kenniscentra van HU: 

 complexe onderwijsvraagstukken samen 

verkennen en uitwerken 

 elkaar ondersteunen bij de ontwikkeling 

van onderwijs en onderzoek 

 elkaar ondersteunen bij hun 

professionalisering 

Het TLN-netwerkteam bestaat uit zo’n tachtig 

docenten/onderzoekers, onderwijskundigen,  

e-adviseurs en andere ondersteuners. 

 

1.1 Kwalitatief hoogwaardige leeromgeving 

 

In het TLN werken professionals van de HU, over de grenzen van opleidingen, 

kenniscentra en instituten heen, samen in een stimulerende en kwalitatief 

hoogwaardige leeromgeving. In assessments, professionaliserings- en 

adviestrajecten werken zij aan hun (didactische) ontwikkeling. In aanvulling daarop 

kunnen zij deelnemen aan workshops, masterclasses en inspiratiesessies waar zij 

van elkaar leren en elkaar stimuleren en ondersteunen bij de ontwikkeling van 

expertise, didactische vernieuwingen en innovaties in opleidingen. Ook is het TLN 

een podium waar professionals van de HU ideeën, expertise en goede praktijken met 

elkaar kunnen delen. 

 

1.2 Eigenaarschap 

 

De docent/onderzoeker of het team is de eigenaar van de eigen 

onderwijsontwikkeling, vernieuwing of professionalisering en is zodoende vaak de 

initiator van professionaliserings- en ondersteuningsactiviteiten. De innovatie- en 

professionaliseringsbehoeften van docenten(teams), onderzoekers  zijn dus sturend 

voor de activiteiten van het TLN. 

Het TLN-team acteert hierbij proactief, responsief of vraaggestuurd: 

 Proactief: het TLN-netwerkteam bekijkt samen met 

docenten(teams)/onderzoekers welke volgende stap ze kunnen zetten en stelt 

uitdagende en/of confronterende vragen. 

 Responsief: het TLN-netwerkteam signaleert kansen voor samen leren, brengt 

mensen bij elkaar en reageert op latente behoeften van teams. 
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 Vraaggestuurd: het TLN-netwerkteam reageert op vragen/behoeften van 

docenten(teams)/onderzoekers. 

 

1.3 De organisatie 

 

Het TLN-netwerkteam bestaat uit (ongeveer 80) gedetacheerde HU-collega’s, die zijn 

verbonden met de dagelijkse onderwijs/onderzoekspraktijk en ondersteunende 

diensten en die beschikken over actuele en gefundeerde expertise. Het kernteam 

van het TLN wordt gevormd door expertiseleiders en een netwerkregisseur. 

 De expertiseleider zorgt voor verbindingen tussen netwerkteamleden, is 

sparringpartner voor collega’s en stimuleert professionals te reflecteren op het 

leerproces. 

 De netwerkregisseur coacht, moedigt aan, organiseert samenwerking en 

bewaakt en borgt de business rules en de kwaliteit van TLN. 

 Een certificeringscommissie bewaakt de kwaliteit van de toetsing en 

beoordeling en daarmee het eindniveau van de opleidingstrajecten van het 

TLN. Daarnaast behandelt de commissie vrijstellingsverzoeken en klachten 

over beoordelingen. 

 Een breed samengesteld TLN-programmaoverleg, waar met name docenten 

aan deelnemen, bewaakt keuzes en prioriteiten op strategisch niveau. 

 Er is een ‘dragend kenniscentrum’ ingericht dat expertisegebieden verrijkt, het 

kernteam ondersteunt en zorgt voor de aansluiting met de andere drie 

kenniscentra van HU. 

 

1.4 Dragend kenniscentrum LENI 
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1.5 Meer-waarden, kenmerken en aandachtsgebieden TLN 2022 
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2. TLN in cijfers 

 

2.1 Netwerkteam TLN  

Het TLN-netwerkteam bestaat uit gedetacheerde HU-collega’s, die zijn verbonden 

met de dagelijkse onderwijs/onderzoekspraktijk en ondersteunende diensten en die 

beschikken over actuele en gefundeerde expertise. 

Onderstaande overzichten geven de formatie van TLN weer, verdeeld over de 

onderdelen: 

 In aantal personen per onderdeel 

 Totaal aantal medewerkers: 89 (6 PNIL) 

 Formatie: circa 32 fte 
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2.2 Kwaliteit  

 

certificeringscommissie 

TLN heeft een certificeringscommissie, vergelijkbaar met een examencommissie. De 

commissie is belast met het borgen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen van 

de cursussen van het TLN. Het verlenen van vrijstellingen en het aanwijzen van TLN-

examinatoren behoren eveneens tot het takenpakket van de commissie. 

 

Evaluaties 

Scores evaluaties op basis van Evalytics 

Keurmerk 

TLN beschikt over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit dat in juni 2021 met drie jaar 

is verlengd: https://www.hobeon.nl/diensten/accreditatie-certificering/hobeon-

keurmerk-voor-kwaliteit 

 

18%

18%

12%
25%

4%

17%

1%

5% TLN-algemeen

Onderwijs Ontwerpen

Begeleiden en Uitvoeren

Toetsing

Onderzoek

Onderwijskundig Leiderschap

Leergang Examencommissies

Extern

https://www.hobeon.nl/diensten/accreditatie-certificering/hobeon-keurmerk-voor-kwaliteit
https://www.hobeon.nl/diensten/accreditatie-certificering/hobeon-keurmerk-voor-kwaliteit


 
 

7 

 

3. Governance 

 

4. Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contact TLN 
 Algemene informatie: www.tln.hu.nl of tln@hu.nl  

 Inschrijving voor didactische trajecten en assessments: tln-administratie@hu.nl 

 Ondersteuning bij onderwijskundig en didactische vraagstukken: tln@hu.nl 

 Certificeringscommissie: : certificeringscommissie@hu.nl 

 Programmaoverleg: tln@hu.nl 

 Dragend Kenniscentrum: ilya.zitter@hu.nl 
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