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/ INTRODUCTIE
Hoe ziet de beroepspraktijk er over tien jaar uit? Hogeschool Utrecht 
bereidt studenten voor op een snel veranderende praktijk. Na hun 
afstuderen krijgen onze studenten te maken met nieuwe technieken 
en verregaande digitalisering. Daarvoor hebben ze specifieke 
vaardigheden en persoonlijke eigenschappen nodig. Om ze maximaal 
voor te bereiden op hun bijdrage aan de maatschappij, innoveren we 
ons onderwijs in co-creatie met de beroepspraktijk. Het Teaching & 
Learning Network ondersteunt de opleidingen daarbij.

Samenwerken aan innovatie
De onderwijsprofessionals van het Teaching & Learning Network 
werken met interne en externe partners samen aan innovatie en 
professionalisering. We gaan uit van een integrale benadering: 
verschillende invalshoeken bieden zicht op de beste oplossingen. 
Verder organiseren we workshops, masterclasses en inspiratiesessies 
voor docenten en onderzoekers. We zijn een podium voor uitwisseling 
van ideeën en concepten voor onderwijs en onderzoek. 

Netwerken voor docenten en onderzoekers
We zorgen ervoor dat docenten en onderzoekers zich verder kunnen 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het begeleiden van leerteams of coaching 
van studenten. Bij wie kan je aankloppen voor vragen over je eigen 
onderzoek of dat van je studenten? We brengen collega’s bij elkaar in 
netwerken, zodat ze samen aan de slag kunnen. Je kunt tenslotte zelf 
het beste aangeven wat je nodig hebt voor je dagelijkse praktijk. 

Verhalen uit de opleidingen 
We zijn constant in gesprek met collega’s uit alle hoeken van de 
hogeschool. Zij voeden ons met hun praktijkervaring en expertise, 
stellen ons vragen over programmatisch toetsen, flexibel en adaptief 
onderwijs, impactvol afstuderen, praktijkgericht onderzoek. In deze 
Showcase brengen wij verhalen uit de opleidingen in beeld. 

Het werkveld vraagt om 
zelfsturende professionals
– Matthijs Noorlander, expert toetsing
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/ TOETSEN MAAR DAN ANDERS 

Tentamenperioden? Herkansingen? Misschien zijn ze over een paar jaar wel 

verleden tijd. Steeds meer opleidingen zetten niet het toetsen maar het leer-

proces van de student centraal. Misschien is continue feedback wel veel beter 

voor de ontwikkeling van de student. Programmatisch toetsen als alternatief. 

Casuïstiek uit de praktijk 
‘Programmatisch toetsen is een onderwijskundig totaalconcept’ zegt Fedde 

Kloppenburg, die als projectleider meewerkt aan de invoering bij de 

opleidingen Optometrie en Orthoptie. Hoewel het traject daar nog niet is 

afgerond, zijn ze al een eind op weg.  ‘Vanuit de beroepstaken zijn we aan de 

slag gegaan met een natuurlijker manier van feedback geven aan studenten’, 

vertelt docent Rhodé Bregman. Ze deelt haar ervaringen over een andere 

manier van toetsen: 

> HU - Casuïstiek uit de praktijk centraal

Het is belangrijk dat docenten 
binnen de opleidingen  
gezamenlijk keuzes maken 
– Wendy Peeters, expert toetsing

Leernetwerk programmatisch toetsen
Wie meer wil weten over het totaalconcept, kan terecht bij het “Leernetwerk 

programmatisch toetsen”. Een leernetwerk dat zorgt voor kennisuitwisseling 

tijdens gezamenlijke bijeenkomsten. Een van de onderwerpen: misverstanden 

over programmatisch toetsen. Over dergelijke ‘misconcepties’ ging de 

masterclass van Liesbeth Baartman, bijzonder lector toetsing en beoordeling 

bij het lectoraat Beroepsonderwijs: 

> HU - Zicht op de ontwikkeling van de student

> HU - Toetsing (husite.nl)

https://www.hu.nl/hustories/biovergister
https://husite.nl/tln/casuistiek-uit-de-praktijk-centraal/
https://husite.nl/tln/zicht-op-de-ontwikkeling-van-de-student/
https://husite.nl/toetsing-nieuw/
https://husite.nl/toetsing-nieuw/
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/ ONLINE ÉN OFFLINE ONDERWIJS 

 

Online of offline, is dat de vraag? Wij denken eerder aan een combinatie van 

die twee. ‘Online onderwijs is geen vervanging voor persoonlijk contact’, 

benadrukt Arno Wilkens, HU-docent van het jaar 2020. Met docenten en 

onderzoekers gaan we na hoe de combinatie online/offline er uit kan zien.

Lessons Learned Corona
Tijdens de coronacrisis zijn docenten hun onderwijs noodgedwongen anders 

gaan vormgeven. Het is van groot belang die ervaringen met elkaar te delen. 

Niet alleen om elkaar verder te helpen, ook om de voordelen van online syste-

men onder de aandacht te brengen. Dat deden we tijdens de inspiratiesessies 

Lessons Learned Corona:

> HU - Lessons Learned Corona: profiteren van elkaars ervaringen

Kennisclips
Een van de voordelen van online: kennisdeling via kennisclips.  

Je moet als docent dan wel weten hoe je een goede opname kan maken. 

Videoproducent Pier Wouda weet er alles van. Het Institute for People & 

Business riep zijn hulp in voor de productie van een serie clips: 

> HU - Kennisclips in je onderwijs: “Doe het niet lichtzinnig maar 
doe het wel!”

Onderwijs met impact
Wil je met collega’s uitproberen hoe je fysiek en online met elkaar kan 

verbinden? Neem dan eens contact op met Erik Mooij: ‘We willen docenten 

verleiden om zelf te gaan experimenteren.’ Ga in gesprek over de vraag hoe 

een leeromgeving op de grens van school en praktijk eruit zou kunnen zien: 

> HU - Onderwijs met meer impact op de samenleving

Online onderwijs is geen 
vervanging voor persoonlijk 
contact
– Arno Wilkens, coördinator en docent Creatieve Industrie

Teaching & Learning Network
Samen werken, samen leren

https://www.huontwikkelt.nl/lessons-learned-corona-profiteren-van-elkaars-ervaringen/
https://www.huontwikkelt.nl/kennisclips-in-je-onderwijs-doe-het-niet-lichtzinnig-maar-doe-het-wel/
https://www.huontwikkelt.nl/kennisclips-in-je-onderwijs-doe-het-niet-lichtzinnig-maar-doe-het-wel/
https://husite.nl/tln/onderwijs-met-meer-impact-op-de-samenleving/
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/ DIDACTIEK IS HET LEUKSTE  
 WAT ER IS
We leren altijd verder. Omdat het werkveld erom vraagt, omdat 

we onze studenten willen bijstaan. Bijleren kan op ieder moment 

in je loopbaan: als beginnende of als gevorderde docent die zich 

wil bekwamen in leerteamleren. Wat ook goed werkt: even sparren 

met een collega, bijvoorbeeld over de aanpak van een onderzoek. 

Of over de vraag hoe je studenten kan motiveren.

Introductie docent hbo
Voor nieuwe docenten is er de “introductie docent-hbo”. Tijdens 

deze tweedaagse training maak je kennis met de hogeschool en 

krijg je didactische tips & trucs. De training is onderdeel van de 

onboarding van nieuwe docenten. TLN en HR trekken daarbij 

samen op. Lees het ervaringsverhaal: 

> ‘HU-docent worden: de introductiecursus helpt je op weg.’

Integraal traject
Een integraal leertraject Basis Didactische Bekwaamheid is een goede keuze 

als je de kerntaken van de hbo-docent zoveel mogelijk in samenhang wil zien. 

Alles in één: onderwijs ontwerpen, uitvoeren én beoordelen. Een flinke 

tijdsinvestering voor docenten van de opleiding Journalistiek, maar het gaat 

wel over de essentie, vertelt Han van de Wiel: ‘Wat is je visie op onderwijs en 

wat voor docent wil je zijn?’ 

> HU - Beter leren reflecteren op je onderwijs

Feedback geven is voor ons 
belangrijk: wij bootsen het 
beroepenveld na in onze opleiding 
– Pamela Wilhelmus, coördinator bij de opleiding Journalistiek
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https://www.huontwikkelt.nl/hu-docent-worden-de-introductiecursus-helpt-je-op-weg/
https://husite.nl/tln/beter-leren-reflecteren-op-je-onderwijs/
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Professionalisering onderzoek
Lectoraten hebben uitgebreide ervaring met praktijkgericht onderzoek. 

Onderzoekers werken er aan vragen uit de praktijk en stellen hun nieuw 

ontwikkelde inzichten ter beschikking van professionals. Als docent kan je daar 

je voordeel mee doen. Leg gewoon eens contact met een onderzoeker. Sluit je 

aan bij een netwerk, zoals de Peer Support Group voor kwalitatief onderzoek. 

Marlies Welbie en Kobus Smit ontwikkelen aanvullende professionalisering: ‘We 

hebben geen missie, maar reageren op de behoeften van collega’s binnen de 

HU.’ 

> HU - Wij creëren dit met zijn allen

Support bij afstuderen
Het doel van het project “impactvol afstuderen” is om ervoor te zorgen dat 

afstudeertrajecten meer waarde opleveren binnen de driehoek onderwijs-

onderzoek-beroepspraktijk. HU/TLN participeert met diverse partners in 

dit project. Hoe kan je als opleiding de afstudeerfase anders vormgeven? 

De opleiding Ondernemerschap & Retail Management ging ermee aan de 

slag. ‘Het nieuwe afstuderen’ sluit beter aan op de praktijk van de jonge 

ondernemers die de opleiding aflevert: 

> HU - Afstuderen op je eigen onderneming

Leeromgevingen
Hoe kunnen leeromgevingen in het beroepsonderwijs een rol vervullen 

bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen? Ilya Zitter, 

bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, onderzoekt hoe 

je leeromgevingen zo kunt ontwerpen dat een innovatief, lerend systeem 

ontstaat. Precies waar het Teaching & Learning Network ook voor staat: 

expertise delen en samen nieuwe kennis ontwikkelen.

> HU - Leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen knooppunten in 
de maatschappij zijn

> HU - Lectoraat beroepsonderwijs> HU - Lectoraat onderzoekend 
vermogen

We willen toe naar een 
samenleving waarin we blijvend 
met elkaar leren 
– Ilya Zitter, bijzonder lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Teaching & Learning Network
Samen werken, samen leren

/ WE ZIJN ALLEMAAL ONDERZOEKERS
Onderzoek doen we de hele dag. We zijn als docenten allemaal nieuwsgierig. 

We bevragen elkaar, gaan in gesprek met studenten, gaan op zoek naar 

nieuwe kennis.  Ons praktijkgericht onderzoek levert een schat aan nieuwe 

kennis op waar je als docent van kan profiteren. Ook de onderzoekers worden 

op hun beurt gevoed door de praktijk. De resultaten gebruiken we om ons 

onderwijs te verbeteren. Welke vaardigheden zetten we daarvoor in? 

https://husite.nl/tln/professionalisering-kwalitatief-onderzoek-wij-creeren-dit-met-zijn-allen/
https://husite.nl/tln/afstuderen-op-je-eigen-onderneming/
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/leeromgevingen-in-het-beroepsonderwijs-kunnen-knooppunten-in-de-maatschappij-zijn
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/leeromgevingen-in-het-beroepsonderwijs-kunnen-knooppunten-in-de-maatschappij-zijn
https://www.hu.nl/onderzoek/beroepsonderwijs
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekend-vermogen
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoekend-vermogen
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Wat is kwaliteit? Je kan het omschrijven als de beste les of een 

baanbrekend onderzoek. Of je kan kwaliteit afmeten aan de 

hoeveelheid afgestudeerden en hun tevredenheid over de opleiding. 

Voor TLN betekent het vooral: zoveel mogelijk docenten en 

onderzoekers bereiken en laten meedoen in didactische ontwikkeling 

en innovatie van de opleidingen. De ervaringen uit de opleidingen 

willen we breed onder de aandacht brengen. Zodat we gezamenlijk 

leren van de expertise en ervaring van professionals uit de dagelijkse 

praktijk. 

Partners in onderwijsontwikkeling
TLN bestaat uit alle circa 4000 hbo-professionals van de HU. 

Ongeveer 80 van deze professionals maken deel uit van het TLN-

team. De samenstelling van het team wordt bepaald door de 

dynamiek binnen de hogeschool. Nieuwe ontwikkelingen vragen om 

nieuwe expertises. De teamleden werken intensief samen met  

collega-professionals die zijn verbonden aan opleidingen, 

kenniscentra en diensten. Zij peilen de behoeften door het gesprek 

aan te gaan met de docenten en onderzoekers. Wat  willen jullie 

bereiken? Op welke manier kunnen we jullie daarbij ondersteunen? 

Hoe kunnen we hierbij samen optrekken? 

Onderzoek en kwaliteit
Kenniscentra helpen om de doorwerking van onderwijsinnovaties 

in kaart te brengen. Het Kenniscentrum Leren & Innoveren speelt 

als dragend kenniscentrum een belangrijke rol bij de ontwikkeling 

en kwaliteit van het onderwijs. Gezamenlijk zoeken we voortdurend 

naar manieren om met elkaar te leren en te onderzoeken. De  

certificeringscommissie borgt de kwaliteit van de leertrajecten en 

assessments van TLN op het gebied van didactische bekwaamheid. 

TLN is in het bezit van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK).

> HU onderzoek

> HU - Samen Lerend

/ SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN: 
 TLN IN HET KORT
Het Teaching & Learning Network is een platform voor docenten, 

onderzoekers en teams, die samenwerken aan onderwijsvraagstukken. 

Zij ondersteunen elkaar bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek 

en werken gezamenlijk aan professionalisering:

> HU - Factsheet TLN

> HU - Meerjarenplan 2022-2026

> HU - Teaching & Learning Network

/ HET BESTE ERUIT HALEN
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https://www.hu.nl/onderzoek
https://www.hu.nl/samen-lerend
https://husite.nl/tln/wp-content/uploads/sites/303/2022/03/Factsheet-TLN-maart-2022.pdf
https://husite.nl/tln/wp-content/uploads/sites/303/2022/03/20211108-MP-2022-TLN-eindversie-met-instemming-HSR-pdf.pdf
https://husite.nl/tln/
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