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1. Algemene introductie 
 

In 2017 is een Didactisch Bekwaamheidsprofiel HBO voor HU-docenten opgesteld (1). Dit 
profiel beschrijft voor HU-docenten drie betekenisvolle, samenhangende, didactische 
beroepstaken: elke didactische beroepstaak is beschreven in één of meerdere samenhangende, 
professionele activiteiten, zoals deze in alle complexiteit in de actuele onderwijspraktijk van een 
HU-docent voorkomen. Het didactisch bekwaamheidsprofiel voor HU-docenten betreft de 
volgende drie cyclische, didactische beroepstaken:  

▪ Onderwijs ontwikkelen. Het (her)ontwerpen en inrichten van onderwijsleeromgevingen. 
▪ Onderwijs uitvoeren. Het begeleiden van studenten in onderwijsleeromgevingen.  
▪ Onderwijs beoordelen. Het evalueren/beoordelen van onderwijsleeromgevingen en 
aangeven van ontwikkelmogelijkheden voor onderwijsleeromgevingen. 

 
 Deze handleiding betreft het assessment behorende bij de didactische bekwaamheid voor het 
ontwerpen van onderwijs op basisniveau: hier verder genoemd de BOO. Dit assessment is 
leerwegonafhankelijk, dat wil zeggen dat meerdere leerwegen mogelijk zijn. 
 
In deze handleiding tref je de informatie die je nodig hebt voor het BOO assessment. Onder 
assessment verstaan wij een beoordelingsvorm waarin verschillende bewijzen worden 
meegenomen om bekwaamheid aan te tonen, waar in elk geval een criteriumgericht interview 
onderdeel van is. De beoordeling wordt uitgevoerd vanuit een holistisch perspectief en 
beschreven in een waarderend oordeel met daarbij een ontwikkeladvies.  
 
Eerst benoemen we de taken waarin je je bekwaamheid kunt aantonen in het assessment. 
Vervolgens beschrijven we het assessment en de beoordelingscriteria. Daarna geven we 
achtergrondinformatie: we staan stil bij de achtergronden, we beschrijven de totstandkoming 
ervan en plaatsen de BOO als onderdeel van de gehele basis didactische bekwaamheid (BDB).  

Informatie over mogelijke leerwegen kun je vinden op de website van TLN.  
 
 

Gegevens 
Naam kwalificatie: basis didactische bekwaamheid onderwijs ontwerpen (BOO) 
Contactpersoon/ administratie: corleen.knieriem@hu.nl / tln-administratie@hu.nl 
Periode: 2021-2022 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent, versie februari 2017. 



   
 

 
 
Handleiding assessment BOO 2022-2023 versie 1 september 2022 
 4/20 

2. Onderwijs ontwerpen op basisniveau 
 

De beoogde bekwaamheid op basisniveau is als volgt omschreven:  
 
De docent HBO is in staat om een hele ontwerpcyclus, bestaand uit analyseren, 
(her)ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren, te overzien en (grotendeels) te 
doorlopen (figuur 1). Het gaat hierbij om de ontwerpcyclus van een relevante, consistente, 
uitvoerbare beroepsgerichte enkelvoudige leeromgeving waarvan de inschatting is dat die 
effectief is.  

 
In deze ontwerpcyclus:  

A. Handelt de hbo-docent adequaat 

B. Onderbouwt de hbo-docent met recente, wetenschappelijke kennis  

C. Blijft de hbo-docent zich structureel ontwikkelen  

D. Brengt de hbo-docent ontwikkelde expertise samen met collega’s in praktijk 

 

 
Figuur 1: Ontwerpstappen van een ontwerpcyclus (Thijs & Van den Akker, 2009) 

 

 
 

3. Het BOO assessment 
 

Het assessment van de basis didactische bekwaamheid onderwijs ontwerpen bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 
Bewijzen vooraf (1 week van tevoren 9.00): 

1. Beroepsproduct in de vorm van onderwijsmateriaal voor een onderwijseenheid/ cursus 
minimaal 5 EC (of een veelvoud hiervan) 

2. Compact legitimeringsrapport.  
 

Op dag van assessment: 
3. Bewijs in vorm van korte presentatie (direct voorafgaand aan assessmentgesprek) 
4. Assessmentgesprek in de vorm van een Criterium Gericht Interview (CGI) 

 
Ad. 1. Een beroepsproduct: onderwijsmateriaal van een enkelvoudige leeromgeving waarmee 
je een ontwerpproces hebt doorlopen. Het gaat om een enkelvoudige leeromgeving met een 
omvang van 5 EC die onderdeel is van een groter geheel. Bijvoorbeeld een modulehandleiding 
of cursuswijzer die je schriftelijk beschikbaar stelt en/of toegang tot een elektronische 
leeromgeving. Het hoeft niet uitsluitend om eigen materiaal te gaan. 



   
 

 
 
Handleiding assessment BOO 2022-2023 versie 1 september 2022 
 5/20 

 
Ad 2. Een compact legitimeringsrapport dat een beeld geeft van de structuur, omvang en 
diepgang van het hierboven genoemde ontwerpproces. In het rapport beschrijf je de 
ontwerpactiviteiten die je hebt ondernomen en de resultaten of inzichten waartoe dit heeft 
geleid. Deze deel je op in drie fases: analyse, ontwerp- en ontwikkeling en evaluatie. Het rapport 
is niet langer dan vier tot acht pagina’s A4 (enkelzijdig) in een normale opmaak. Zie bijlage B 
voor een format hiervoor.  
 
Ad. 3. Een korte presentatie waarin je nadere toelichting geeft over je ontwerp. Dat doe je door 
een aantal ontwerpactiviteiten die in het rapport globaal zijn omschreven nader toe te lichten. 
Het gaat hierbij vooral om het kunnen toelichten en onderbouwen van gemaakte 
ontwerpkeuzes. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld voor ieder van de ontwerpstappen ingaan op een 
dilemma, een overweging, iets waar je trots op bent, of doorbraak. De presentatie moet een 
aanvulling zijn op het rapport. Voor de visuele ondersteuning is het de bedoeling dat je je eigen 
laptop gebruikt.  
 
Ad 4. Een criteriumgericht interview met de assessoren over jouw bekwaamheid als 
ontwerper. Doel van dit interview is het verhelderen en aanvullen van de informatie die de 
assessoren verkregen hebben uit de voorgaande drie bewijzen (beroepsproduct, 
legitimeringsrapport en presentatie).  

 
NB. De assessoren besteden een half uur aan het bekijken van het beroepsproduct en het lezen 
van het legitimeringsrapport. Bij het aanleveren hiervan is het handig om hier rekening mee te 
houden. Hoe rijker je bewijsmateriaal, des te beter de assessoren zich een beeld kunnen 
vormen.  
 

Tijdschema assessment bij 1 kandidaat                                   80-90 minuten (indicatie) 

 

Voorafgaand aan 
assessment of 
eerder 

(Mede)assessoren lezen legitimeringsrapport en bekijken beroepsproduct 

(Mede)assessoren bespreken observaties t.a.v. deze bewijzen 

15 minuten Kandidaat geeft presentatie 

15 minuten (Mede)assessoren bespreken observaties t.a.v. dit aanvullende bewijs. 

(Mede)assessoren bereiden assessmentgesprek (CGI) voor 

15 minuten Criterium gericht interview met kandidaat 

15 minuten (Mede)assessoren bespreken de beoordeling en vullen beoordelingsformulier in 
(digitaal). Kandidaat kan worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn 

Aansluitend aan het 
assessment 

 

(Mede)assessoren lichten beoordeling toe wanneer de kandidaat niet bij de 
bespreking van de beoordeling aanwezig is 

(Mede)assessoren mailen beoordelingsformulier in PDF naar kandidaat en 
secretariaat 

 

 
De criteria en de beoordelaars 
Je bewijzen worden eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Wanneer je bewijzen ontvankelijk 
zijn, dan kan tot beoordeling worden overgegaan. Wanneer je bewijzen niet ontvankelijk zijn, 
dan word je eerst gevraagd om deze te wijzigen. Criteria voor ontvankelijkheid zijn: 

− Is het beroepsproduct aanwezig en toegankelijk (bijvoorbeeld als gaat om online materiaal)? 

− Is het legitimeringsrapport aanwezig? 

− Is het geheel te bekijken in 30 minuten? 
 
In het beoordelingsformulier (bijlage A) is te zien wat de criteria zijn om je bekwaamheid aan te 
tonen en hoe het eindoordeel (voldaan/ niet voldaan) tot stand komt. De beoordeling van de 
bekwaamheid is individueel. 
 



   
 

 
 
Handleiding assessment BOO 2022-2023 versie 1 september 2022 
 6/20 

Assessoren 
Voor het geheel geldt dat je wordt beoordeeld door twee onafhankelijke assessoren van TLN. 
Bij het assessment werken we met een mede-assessor. Het is de bedoeling dat je zelf deze 
mede-assessor uitnodigt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (senior)collega van je eigen 
opleiding, een teamleider, onderwijsmanager, een collega met wie je samen het onderwijs in 
kwestie hebt ontworpen, een collega met wie je samen het onderwijs gaat uitvoeren of een 
projectleider. Deze mede-assessor heeft een adviserende rol.  
 

Gezamenlijk assessment 
Het is mogelijk om met een klein groepje waarmee samen is ontworpen om gezamenlijk het 
assessment te doorlopen. ((max. 3 personen). Dit kan wanneer je bijvoorbeeld in nauwe 
samenwerking met anderen een cursus hebt ontwikkeld. Het advies is hierbij om je manager of 
cursuscoördinator als peer-assessor mee te nemen naar het assessment. Ook is het mogelijk 
om elkaars peer-assessor te zijn. Geef dit tijdig aan bij de assessoren.  
 

Tijdschema assessment bij 2 kandidaten         100-120 minuten 

 

Voorafgaand aan 
assessment of 
eerder 

(Mede)assessoren lezen legitimeringsrapport en bekijken beroepsproduct 

(Mede)assessoren bespreken observaties t.a.v. deze bewijzen 

15 minuten 

15 minuten 

Kandidaat 1 geeft presentatie 

Kandidaat 2 geeft presentatie 

• De kandidaten kunnen er ook voor kiezen om gezamenlijk te 
presenteren (30 min) 

20 minuten (Mede)assessoren bespreken observaties t.a.v. dit aanvullende bewijs. 

(Mede)assessoren bereiden assessmentgesprek (CGI) voor: welke 
gemeenschappelijke vragen? Welke vragen per kandidaat? 

30 minuten Criterium gericht interview met kandidaten 

20 minuten (Mede)assessoren bespreken de beoordeling per kandidaat en als duo en 
vullen beoordelingsformulieren in (digitaal). Kandidaten worden uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn 

Aansluitend aan 
assessment 

 

(Mede)assessoren lichten beoordeling toe wanneer de kandidaten niet bij de 
bespreking van de beoordeling aanwezig zijn 

(Mede)assessoren mailen beoordelingsformulier in PDF naar kandidaten en 
secretariaat 

 

Inleveren 
Het compacte legitimeringsrapport en (een link naar) het beroepsproduct ten behoeve van 
beoordeling stuur je naar het TLN-administratie@hu.nl met in de CC de twee assessoren. Op de 
Sharepointsite van TLN is informatie te vinden naar de deadlines voor het inleveren van stukken 
voor het assessment. In bijlage B. vind je het format voor het legitimatierapport. 
 
NB. Verplichte naamgeving alle documenten:  
BOO legitimeringsrapport (bijlage 1 enz.) voornaam achternaam datum. 
 

Inschrijven 
Je schrijft je in via het HU ontwikkelportaal, in verband met goedkeuring van je leidinggevende. 
Via de Sharepointsite van TLN schrijf je je vervolgens in voor een specifieke datum van het 
assessment. Doe dat ruim op tijd, want vol = vol. 
 

Feedbacksessie 
Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken adviseren we je om ter voorbereiding op het 
assessment deel te nemen aan een feedbacksessie. In een groep van maximaal 6 deelnemers 
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en minimaal 1 docentopleider onderwijs ontwerpen leg je je vragen en vorderingen aan elkaar 
voor. Inschrijven voor een feedbacksessie gaat via de Sharepointsite van TLN. 
 

Didactische bekwaamheid nog niet aangetoond 
Soms hebben de assessoren niet voldoende informatie om je het BOO certificaat toe te kennen. 
In dat geval kun je op basis van de beoordeling het legitimeringsrapport verbeteren en opnieuw 
inleveren via het secretariaat voor een herkansing. Er volgt dan ook een presentatie en een 
tweede CGI. Wanneer je ook dan onvoldoende aan kunt tonen bekwaam te zijn, dan moet je je 
opnieuw inschrijven bij TLN voor één van de leerwegen van deze bekwaamheid en voor het 
assessment. 
 

Bezwaar 
Ben je het niet eens met je beoordeling of heb je een klacht, ga dan naar de 
certificeringscommissie van TLN. Contactinformatie vind je op de website van TLN. 

3.1 Pilot Samen Beoordelen 

 
In het studiejaar 2022-2023 houden we een pilot, waarin we de beslissing over de didactische 
bekwaamheid, in dit geval de BOO, samen met de opleiding willen nemen. Dat betekent dat 
we gaan werken met een TLN-assessor én een ‘veldassessor’ uit de opleiding van de 
kandidaat. Deze interne assessor kiest de kandidaat zelf uit.  
Eisen aan de interne assessor: 
- Beschikt over BOO en/of SOO  
- Heeft zicht op de ontwikkeling van het docentschap van de kandidaat; 
- Werkt binnen het eigen instituut.  

 
Het is voor alle kandidaten mogelijk om aan deze pilot mee te doen. Zoek een 
inschrijfmogelijkheid op de assessmentlijst waar één TLN-assessor staat of geef bij de eerste 
assessor aan dat je wilt meedoen aan de pilot. Bepaal samen met je interne assessor welk 
tijdstip jullie beiden schikt. Schrijf je in als kandidaat en noteer de naam + e-mailadres van jouw 
interne assessor in de kolom: tweede assessor/ interne assessor. Je levert uiterlijk een week 
voorafgaand aan het assessment je werk in via e-mail aan de TLN-assessor én je interne 
assessor, met een cc naar tln-administratie@hu.nl. De TLN-assessor zal een uitnodiging sturen 
voor het CGI. In overleg vindt het assessment fysiek of online plaats. 
 
De assessoren binnen de pilot Samen Beoordelen streven ernaar om een beoordeling uit te 
spreken waarover overeenstemming bestaat. Dat betekent dat zowel de TLN-assessor, de 
interne assessor als de kandidaat zich kunnen vinden in het oordeel. Mocht die 
overeenstemming niet bereikt worden, dan kan er nog geen oordeel worden uitgesproken. In 
dat geval is de procedure als volgt en herhaalt die zich totdat overeenstemming is bereikt: 

1) In geval TLN-assessor afwijkend oordeel heeft: er wordt een nieuw assessmentmoment 
gekozen, met een andere TLN- assessor. De kandidaat stuurt het rapport, met de 
feedback van de eerste beoordeling en eventuele aanvullingen opnieuw in.  

2) In geval interne assessor afwijkend oordeel heeft: er wordt een nieuw 
assessmentmoment gekozen, met een andere interne assessor. De kandidaat stuurt 
het rapport, met de feedback van de eerste beoordeling en eventuele aanvullingen 
opnieuw in. 

3) In geval kandidaat afwijkend oordeel heeft: er wordt een nieuw assessmentmoment 
gekozen, met een dezelfde assessoren. De kandidaat stuurt het rapport, met de 
feedback van de eerste beoordeling en aanvullende informatie opnieuw in.  
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4.  Achtergrond en positie van de BOO 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond en positie van de BOO. Waarom is er een 
speciale certificering voor onderwijs ontwerpen? Hoe is de certificering ingebed in de algemene 
didactische bekwaamheid? Hoe verhoudt de BOO zich tot de SOO? 

 
Beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent 
Voor deze bekwaamheid wordt het beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent HU gebruikt. Dit 
beroeps- en opleidingsprofiel is opgesteld en is in proces van verdere validatie. Er wordt hier 
gewerkt met beroeps- en opleidingsprofiel versie februari 20171. De tekst hierna is hieruit 
overgenomen. 
 
Het beroeps- en opleidingsprofiel is de richtlijn voor het ontwerpen en ontwikkelen van het 
assortiment voor professionalisering van docenten in Hogeschool Utrecht (HU) in kader van de 
didactische bekwaamheid van hbo-docenten. Het ontwerpen en ontwikkelen van dit 
professionaliseringsassortiment is sinds onderwijsjaar 2013-2014 belegd bij het EDH (nu 
opgegaan in TLN). Het profiel is door het EDH opgesteld ten behoeve van de inrichting van 
professionaliseringstrajecten voor HU-docenten die zich (verder) willen bekwamen in 
pedagogisch-didactisch handelen in hoger beroepsonderwijs (hbo). 
Voor de ijking van dit profiel is gebruik gemaakt van het beroeps- en opleidingsprofiel van de 
geaccrediteerde Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB; deze master is 
uitgefaseerd en de landelijke kaders zoals die bijvoorbeeld voortkomen vanuit de landelijke 
Community of Practice BDB/SDB en Landelijke Expertgroep BKE/SKE. 
 
Het beroep van hbo-docent is in ontwikkeling. Meer en meer wordt onderkend dat docent zijn in 
het hoger beroepsonderwijs (hbo) om specifieke expertise vraagt en (docent-)eigen 
beroepsstandaarden en resultaten kent. Het beroep van hbo-docent is beschreven in 
betekenisvolle, hele beroepstaken. Een beroepsstaak is uitgedrukt in werkwoord(en) en 
beschrijft een taak zoals deze in alle complexiteit in de werkelijkheid door een 
beroepsbeoefenaar (professional) wordt uitgeoefend. Zelfstandige uitoefening van beroepstaken 
wordt alleen toevertrouwd aan een voldoende competente professional. 

 
Drie beroepstaken 
De HU heeft de landelijke beroepstaken samengevat in de BDB, de Basiskwalificatie 
Didactische Bekwaamheid. De BDB bestaat uit 3 beroepstaken.  
 Onderwijs Uitvoeren  (BOU) 

Onderwijs Beoordelen (BKE: Basiskwalificatie Examinering)  
 Onderwijs Ontwerpen (BOO) 
Voor meer informatie over de BDB kun je terecht op: Didactische Ontwikkeling | TLN (husite.nl) 

 
Drie bekwaamheidsniveaus 
Voor het opleiden en certificeren van HU-docenten in professionaliseringstrajecten is elk van de 
drie beroepstaken beschreven op drie niveaus. De volgende drie bekwaamheidsniveaus 
benoemd: 

− Basisniveau: Het adequaat kunnen uitoefenen van de drie beroepstaken ten opzichte 

van een onderwijseenheid van een hbo-opleiding; 

− Seniorniveau: Het adequaat kunnen uitoefenen van de drie beroepstaken ten opzichte 

van een gehele hbo-opleiding; 

− Expertniveau: Het adequaat kunnen uitoefenen van de beroepstaken ten opzichte van 

meerdere hbo-opleidingen (met hetzelfde registratie-nummer in CROHO). 

 
Ieder bekwaamheidsniveau kent een eigen speelveld. In ieder speelveld gaat het om: 

a. collega’s (van de eigen opleiding, van andere opleidingen, van ondersteunende 

diensten, enz) 

b. de beroepspraktijk waartoe wordt opgeleid: de ontwikkelingen die daar spelen; 

 
 
1 Beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent, versie februari 2017.  
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c. het relevante onderzoeksdomein; en 

d. de richtlijnen/kaders van de opleiding waar de docent werkt.  
 
Overzicht TLN bekwaamheidniveaus 
 

Niveau Korte duiding Voorbeelden Speelveld hbo 

basis  
bekwaamheid 

kleinste, zelfstandige 
onderwijseenheid van 
een hbo-opleiding 

vraagstukken m.b.t. een 
cursus / module / minor 

− Directe collega’s 

− Direct betrokkenen werkveld 

− Specifieke ontwikkelingen 
beroepsdomein 

− Specifieke ontwikkelingen 
onderzoeksdomein 

− Richtlijnen/kaders opleiding 

senior  
bekwaamheid 

een fase van een hbo-
opleiding  

vraagstukken m.b.t. een 
fase van de gehele 
opleiding 

− Opleidingsteam 

− (Regionale) netwerk 

− Bredere ontwikkelingen 
beroepsdomein 

− Bredere ontwikkelingen 
onderzoeksdomein 

− Richtlijnen/kaders instelling  

expert 
bekwaamheid 

Een hele hbo-opleiding vraagstukken m.b.t. de 
gehele hbo-opleiding 

− Collega opleidingen (inter)nationaal 

− Beroepsgroep 

− (Inter)nationale ontwikkelingen en 
richtlijnen/kaders 
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5.  Borging van kwaliteit  

 
5.1 Evaluatie 
 
Om de kwaliteit te borgen wordt er tijdens de cursussen regelmatig input gevraagd van de 
cursisten. Daarnaast wordt er direct na afloop van de cursus aan alle cursisten gevraagd om 
een vragenlijst op Evalytics in te vullen. 
 
 
5.2 Validiteit 
 
De betrouwbaarheid en validiteit van de beoordeling door de opleiders van TLN wordt bevorderd 
door:  

- Het organiseren van kalibreersessies (Expertgroep Protocol Eindwerkstukken, 2014[1]) 
met de docentopleiders die de rol vervullen van assessor. In deze sessies worden 
goede en mindere voorbeelden van besproken. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke 
interpretatie en toepassing van de beoordelingscriteria.  

- Bij nieuwe docentopleiders worden de eerste 2 à 3 beoordelingen gekalibreerd door 
samen te beoordelen met een collega. Beide beoordelaars bespreken de beoordeling 
en komen gezamenlijk tot consensus over de beoordeling. 

- Tussendoor worden beoordelingen door de assessoren-docentopleiders in duo’s 
uitgevoerd. Deze duo’s rouleren steeds om een zo objectief mogelijke beoordeling te 
borgen.  

- Alle dossiers (beroepsproduct, compacte legitimatierapport en presentatie/video) met de 
bijbehorende ondertekende beoordelingsformulieren worden gearchiveerd door TLN. 



Bijlage A 
 

BOO beoordelingsformulier 2022-2023 versie 1 september 2022 

 

Assessment Basis Didactisch Bekwaam, kerntaak/-taken: Ontwerpen en Professioneel handelen 
Bewijzen: 1. onderwijsmateriaal, 2. compact legitimatierapport, 3. presentatie en 4. assessmentgesprek (in vorm van een CGI, d.w.z. CriteriumGericht Interview) 

Datum: 
 Assessor(-en) Teaching and Learning Network (TLN) of interne 

assessor:  

1.  

2. 

Kandidaat: 
 

Mede-assessor (voor advies aan assessor(-en) 1 en 2): 
 

Opleiding: 
 

Handtekening:  VOLDAAN / NIET VOLDAAN 

    

Een hbo-docent die didactisch basis bekwaam is in het ontwerpen van 

een leeromgeving voor een onderwijseenheid, laat zien dat: 
Criteria en cesuur 

A. Is in staat om een hele ontwerpcyclus, bestaande uit analyseren, 

(her)ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren, te overzien 

en (grotendeels) te doorlopen. 

B. Is in staat om een relevante, consistente en uitvoerbare beroepsgerichte 

leeromgeving te ontwerpen, waarvan de inschatting is dat die effectief is 

 

 

In deze ontwerpcyclus: 

a) Handelt de hbo-docent adequaat 

b) Onderbouwt de hbo-docent met recente, wetenschappelijke kennis 

c) Blijft de hbo-docent zich structureel ontwikkelen 

d) Brengt de hbo-docent de ontwikkelde didactische expertise samen met 

collega’s in de opleidingspraktijk 

Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

1) De analyse is systematisch uitgevoerd. Hierbij zijn relevante en diverse bronnen betrokken. De 
ontwerpeisen zijn logisch voortgekomen uit deze analyse. 

2) De ontworpen leeromgeving wordt onderbouwd vanuit twee perspectieven i) het (toekomstige) 
beroep van een student en ii) vanuit onderwijskundig oogpunt.  

3) Er is aangegeven op welke manier de ontworpen leeromgeving wordt geëvalueerd (en tot welke 
mogelijke (her-)ontwerpactiviteiten dat kan leiden). 

4) De (beoogde) implementatie wordt toegelicht, waarbij de rollen van de betrokken actoren 
(opleiding, werkveld, studenten) worden verhelderd. 

Er is sprake van een integrale, holistische beoordeling. Dat wil zeggen - dat afhankelijk van de context 
van de ontworpen leeromgeving – elk criterium meer of minder zwaar meeweegt in het eindoordeel 
'voldaan' dan wel 'niet voldaan'. 

Voorbeelden van bekwaam gedrag 

• De hbo-docent werkt een compacte set van ontwerpeisen uit. 

• De hbo-docent onderbouwt zijn ontwerp vanuit de onderwijskundige visie van zijn opleiding. 

• De hbo-docent maakt keuzes in het ontwerp die getuigen van samenhang, op basis van het 
spinnenwebmodel (o.a. in Thijs & Van den Akker, 2009). 

• De hbo-docent werkt een of meerdere bouwstenen van High Impact Learning uit in zijn ontwerp en 
kan zijn keuzes verantwoorden (Dochy e.a., 2015). 

• De hbo-docent laat zien hoe hij voor zichzelf de keuze heeft gemaakt om nieuwe werkvormen op te 
nemen in zijn ontwerp die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van een beroepsproduct. 

• De hbo-docent werkt intensief samen met professionals uit het lokale werkveld om te komen tot een 
ontwerp waarin de realistische beroepspraktijk herkenbaar en betekenisvol is voor studenten (ook 
voor studenten die al werken of al werkervaring hebben).  

• De hbo-docent betrekt zowel studenten als collega-docenten als het werkveld bij het 
ontwerpproces. 

• De hbo-docent evalueert het ontwerp formatief samen met een focusgroep bestaande uit studenten 
en collega’s, maakt een onderbouwde sterkte-zwakte analyse en geeft verbeterpunten aan. 



Bijlage A 
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Aantekenformulier:  

Bewijs in: 1. onderwijsmateriaal en  

bewijs in 2. compact legitimatierapport:  

Bewijs in 3. presentatie: Aanvullende bewijs in 4. assessmentgesprek (CGI): 

 

 

  

A. Conclusie (uitspraak over het op basis van bewijs 1 t/m 4 vastgestelde niveau van de docent) inclusief eventuele opmerkingen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

B. Bijbehorend ontwikkeladvies voor de kandidaat (n.a.v. de bevindingen): 
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Toelichting op Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) 

De basisbekwaamheid ‘onderwijs ontwerpen’ maakt onderdeel uit van de bredere Basis Didactische Bekwaamheid (BDB). Deze omvat de onderdelen: Introductie BDB, Onderwijs 

Beoordelen ofwel de Basiskwalificatie Examinering (BKE), Onderwijs Ontwerpen (BDB OO) en Onderwijs Uitvoeren (BDB OU): 

 

 
Onderwijs Uitvoeren 

(OU) 

 

Onderwijs Beoordelen 

(OB) 

 

Onderwijs Ontwerpen 

(OO) 
   

1 Onderwijskundige 
intro voor docenten 

Intro OU 
 

Intro OB 
 

Intro OO 

Leerweg 
 

Leerweg  
 

Leerweg 
   

2 Basis Didactische 
Bekwaamheid (BDB) 

BDB OU 
 

BDB OB (BKE) 
 

BDB OO  

Leerweg Assessment  
 

Leerweg  Assessment 
 

Leerweg Assessment 
   

3 Senior Didactische 
Bekwaamheid (SDB) 

SDB OU 
 

SDB OB (SKE) 
 

SDB OO 

Leerweg Assessment  
 

Leerweg  Assessment 
 

Leerweg Assessment 
   

4 Expert Didactische 
Bekwaamheid (EDB) 

EDB OU 
 

EDB OB 
 

EDB OO 

Leerweg Assessment  
 

Leerweg  Assessment 
 

Leerweg Assessment 
 

 

De hieronder beschreven eindkwalificaties sluiten aan bij het Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid van de Vereniging Hogescholen 

(officiele bron vermelden + volgens APA. De docent toont met het behalen van de bredere Basis Didactische Bekwaamheid (BDB). aan (wat i.h.b. relevant is voor de BDB Onderwijs 

Ontwerpen wordt cursief aangegeven): 

 
✓ adequaat te handelen in de praktijk van het hoger beroepsonderwijs (professioneel vakmanschap); 
 
✓ het beoordelen (toetsen), ontwerpen en uitvoeren van hoger beroepsonderwijs te kunnen onderbouwen met recente, wetenschappelijke kennis; 
 
✓ te voldoen aan de landelijke eisen gesteld aan de Basiskwalificatie Examering (BKE) door de Vereniging Hogescholen (Expertgroep BKE/ SKE, 2013). Dit houdt in de 

toets binnen de context van de opleiding (toetsbeleid en programma) kunnen plaatsen en het kunnen doorlopen van de toetscyclus van doelbepalen, construeren, afnemen, 
terugkoppelen en evalueren van een toets in een hbo-opleiding; 

 
✓ in staat te zijn om de ontwerpcyclus, bestaande uit: analyseren, (her)ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van een onderwijseenheid (cursus) in een hbo-

opleiding, te overzien en uit te voeren. Een onderwijseenheid is gedefinieerd als; een relevante, consistente, uitvoerbare beroepsgerichte leeromgeving waarvan de 
inschatting is dat die effectief is; 

 
✓ in staat te zijn studenten effectief te begeleiden in leeractiviteiten in het hbo-onderwijs door het hanteren van werkvormen die leiden tot interactie en leren, zowel in direct 

contact als in een digitale leeromgeving. De docent plant, voert uit, evalueert en verbetert systematisch het eigen handelen (handelingscyclus professioneel vakmanschap); 
 

✓ zich structureel als docent in het hoger beroepsonderwijs te kunnen blijven ontwikkelen; 
 

✓ de ontwikkelde expertise samen met collega's in de hbo-praktijk te kunnen brengen.



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Legitimeringsrapport bij BDB Onderwijs Ontwerp 
 (optionele handreiking) 

  



 
- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
ontwerpcyclus is doorlopen 
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- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
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1 Inleiding 

Leid kort dit compacte legitimeringsrapport toe dat hoort bij je beroepsproduct. Het beroepsproduct is het onderwijsmateriaal van 
een leeromgeving waarvoor je de ontwerpcyclus hebt doorlopen. In dit compacte legitimeringsrapport schets je vervolgens een 
beeld van de structuur, omvang en diepgang van de ontwerpcyclus die je hebt doorlopen.  
 
Voor het schrijven van dit rapport kun je gebruik maken van al het materiaal dat beschikbaar is op Canvas (handleiding, 
beoordelingsformulier, presentaties, Thijs & van den Akker, videomateriaal,.Met Covey’s “Begin with the end in mind” in gedachten, 
kan het handig zijn om alvast de criteria per hoofdstuk over te nemen uit de verschillende documenten en deze daarna uit te 
werken. 
 

 
 
 
In deze inleiding is het handig om in elk geval kort antwoord te geven op volgende vragen:: 

1 Om welke opleiding gaat het? 

2 Om welke leeromgeving in deze opleiding gaat het? 

3 Wanneer in de opleiding is deze leeromgeving? 

4 Waarom heb je gekozen voor het doorlopen van de ontwerpcyclus voor deze leeromgeving? 

5 Heb je gekozen voor nieuw/ herontworpen onderwijsmateriaal of meer voor bestaand onderwijsmateriaal met de herzieningen 

en concrete verbetersuggesties?  

6 Wat is jouw rol in deze leeromgeving? 
 



 
- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
ontwerpcyclus is doorlopen 
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2 Fase: Analyse 

Je doorloopt de ontwerpstap analyse waarbij je komt tot kerninzichten uit relevante bronnen. Deze inzichten vat je samen in 
ontwerpeisen die ten grondslag liggen aan je de volgende stappen van de ontwerpcyclus. 



 
- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
ontwerpcyclus is doorlopen 
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3 Fase: Ontwerp/ Ontwikkeling 

Bij deze stappen in de ontwerpcyclus ontwerp en ontwikkel je de leeromgeving. Dit resulteert in het concrete onderwijsmateriaal 
(papier en digitaal) zoals dat wordt gemaakt voor de studenten. Bij deze stappen in de ontwerpcyclus is het ook van belang dat je 
een kritische beschouwing op je ontworpen/ontwikkelde leeromgeving kunt maken. Je kunt onderbouwen waarom de leeromgeving 
in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Deze onderbouwing van de leeromgeving wordt in elk geval verricht vanuit twee perspectieven, 
de naam van ons onderwijs zegt het al: beroep en onderwijs. 



 
- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
ontwerpcyclus is doorlopen 
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4 Fase: Evaluatie 

Je kunt je ontworpen/ontwikkelde leeromgeving formatief evalueren. Je maakt op basis hiervan een sterkte/ zwakte analyse van de 
leeromgeving die je ontworpen hebt. Ook formuleer je verbeterpunten voor doorontwikkeling. De evaluatie moet worden uitgevoerd 
als een compact onderzoek. 
 



 
- naam kandidaat                                      - naam opleiding                                       - naam cursus/ module waarvoor 
ontwerpcyclus is doorlopen 
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5 Ter inspiratie… 

Waarom moet ik de ontwerpcyclus die ik heb doorlopen legitimeren? Hier is een essay hierover ter inspiratie, van Kees Dorst ‘a 
Dutch design scholar, educator, consultant and practitioner’ uit ‘Understanding design. 150 Reflections on Being a Designer’ 
(2003).  
 
 
 

 
 


