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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: senior didactische bekwaamheid onderwijs ontwerpen (SOO) 
Contactpersoon/ administratie: corleen.knieriem@hu.nl / TLN@hu.nl 
Periode: 2022 
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2. Onderwijs ontwerpen op seniorniveau 
 

De beoogde bekwaamheid op seniorniveau 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 relevant, consistent, 
uitvoerbaar (onderdeel van een) hbo-opleiding 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 SOO assessment 
 

Het assessment van de senior didactische bekwaamheid onderwijs ontwerpen bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 
Bewijzen vooraf: (1 week voorafgaand aan het assessment 9.00) 

1. (Link naar) beroepsproduct in de vorm van onderwijsmateriaal 
2. Compact legitimeringsrapport met eventuele bijlagen.  

 
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 leeromgeving waarmee je een 
ontwerpproces hebt doorlopen. Het eindresultaat van het doorlopen van de hele ontwerpcyclus 
is een ontwerp van de leerlijn, het leerjaar of (een deel van) de opleiding. Het doorlopen van de 
ontwerpcyclus slaat neer in concrete ontwerpproducten, voorbeelden hiervan zijn: schetsen, 
prototypes, onderwijsmateriaal versie 1.0/2.0/..., voorbeeldmateriaal, uitgewerkt 
onderwijsmateriaal, narratief, ‘customer journey’, casco, raamwerk, implementatieplan e.d. Het 
kan ook gaan om een modulehandleiding of blokboek dat je schriftelijk beschikbaar stelt en/of 
toegang tot een elektronische leeromgeving. Belangrijk is dat je een beperkt aantal 
ontwerpproducten kiest waarin het ontwerpproces is neergeslagen. 
 
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 
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is niet langer dan vier tot acht pagina’s A4 (enkelzijdig) in een normale opmaak en kan bijlagen 
bevatten. 
 
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 om je eigen 
laptop te gebruiken.  
 
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 completer je bewijsmateriaal, des te beter de assessoren zich een beeld kunnen 
vormen van hoe bekwaam je al bent.  
 

Tijdschema assessment bij 1 kandidaat 
 

30 minuten 
(voorafgaand aan 
assessment of 
eerder) 

(Mede)assessoren lezen legitimeringsrapport en bekijken beroepsproduct 

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

15 minuten Start assessment: 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 vullen beoordelingsformulier in (digitaal) 

15 minuten 
 

(Mede)assessoren lichten beoordeling toe aan kandidaat  
(Mede)assessoren mailen beoordelingsformulier naar kandidaat en secretariaat 

105 minuten 
  75 minuten 

Totale tijd (Mede)assessoren 
Totale tijd Kandidaat 

 

 
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 wordt 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. 
 
Voor beide vormen 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 en beoordeelt niet.  
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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.  
  
NB. Verplichte naamgeving alle documenten:   
SOO 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 
Ter voorbereiding op het assessment kun je deelnemen aan een feedbacksessie. In een groep 
van maximaal 4 deelnemers 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 SOO 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 het 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. 
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4.   Achtergrond en positie van de SOO 

 

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

 
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 
(Expertisecentrum Docent HBO, 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 wordt gebruik gemaakt van het beroeps- en opleidingsprofiel van de 
geaccrediteerde Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) 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). 

 
 
 

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

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 gehele hbo-
opleiding  

vraagstukken m.b.t. de 
gehele opleiding 

− Opleidingsteam 

− (Regionale) netwerk 

− Bredere ontwikkelingen 
beroepsdomein 

− Bredere ontwikkelingen 
onderzoeksdomein 

− Richtlijnen/kaders instelling  

expert 
bekwaamheid 

meerdere hbo-
opleidingen 

vraagstukken m.b.t. de 
startkwalificatie van een 
opleiding 

− Collega opleidingen (inter)nationaal 

− Beroepsgroep 

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

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 het 
TLN. 

 



 

 Beoordelingsformulier SOO TLN, versie 1 september 2022 
 

 

Bijlage A: Assessment Senior Didactisch Bekwaam Onderwijs Ontwerpen (versie 01 09 2022) 
Bewijzen: onderwijsmateriaal/ontwerpproducten, compact legitimatierapport en presentatie en Assessmentgesprek (in vorm van criterium gericht interview, CGI) 

Datum: 
 

Assessor(en) Teaching and Learning Network (TLN):   

Kandidaat: 

 

Mede-assessor (voor advies aan assessor TLN): 

 

Opleiding: 

 

Handtekening assessor:    VOLDAAN/ NIET VOLDAAN 

Een hbo-docent die senior didactisch bekwaam is in onderwijs ontwerpen:  Voorbeelden van competent gedrag: 

Is in staat om een hele ontwerpcyclus, bestaande uit analyseren, (her)ontwerpen, 

ontwikkelen, implementeren en evalueren, te overzien en (grotendeels) te doorlopen. 

Het gaat hierbij om de ontwerpcyclus van een relevant, consistent, uitvoerbaar 

(onderdeel van een) hbo-opleiding, waarvan de inschatting is dat die effectief is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze ontwerpcyclus: 

- Handelt de hbo-docent adequaat 

- Onderbouwt de hbo-docent met recente, wetenschappelijke kennis 

- Blijft de hbo-docent zich structureel ontwikkelen 

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

- Er is gewerkt aan een ontwerpvraagstuk op het niveau van het samenhangende curriculum 

(overstijgend aan enkelvoudige, zelfstandige onderwijseenheden, cursussen of modules), het gaat 

om een ontwerpvraagstuk van een omvangrijk deel van de opleiding (leerlijn, leerjaar, propedeuse, 

hoofdfase) of van de opleiding als geheel.  

- Een hele ontwerpcyclus is (grotendeels) doorlopen en de hbo-docent geeft per ontwerpstap aan 

hoe die is verlopen. Bijvoorbeeld aan de hand van dilemma’s, overwegingen, compromissen en 

genomen ontwerpbesluiten. 

- De hbo-docent legt uit waarom de beroepsgerichte leeromgeving relevant, consistent en 

uitvoerbaar is en ook waarom de inschatting is dat deze effectief kan zijn. 

- De analyse is systematisch uitgevoerd. Hierbij zijn relevante en diverse bronnen betrokken. De 

ontwerpeisen zijn logisch voortgekomen uit deze analyse. 

- De ontworpen/ontwikkelde leeromgeving wordt onderbouwd vanuit twee perspectieven a) het 

toekomstig beroep van de student en b) vanuit onderwijskundig oogpunt.  

- De (beoogde) implementatie wordt toegelicht, waarbij de rollen van de betrokken actoren 

(opleiding, werkveld, studenten) worden verhelderd. 

- Op basis van een zorgvuldige evaluatie wordt aangegeven op welke manier de doorontwikkeling 

gaat plaats vinden (van de leeromgeving en van de hbo-docent als ontwerper). 

- Gedurende de hele ontwerpcyclus werkt de hbo-docent zoveel mogelijk samen met collega’s. Dit 

gaat om collega’s in brede zin, collega’s van de eigen opleiding, het werkveld, (senior)studenten, 

andere faculteiten, andere hogescholen. 

- Gedurende de ontwerpcyclus handelt de docent adequaat in het bijbehorende speelveld: 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; c) het relevante 

onderzoeksdomein; en d) de richtlijnen/kaders van de opleiding waar de docent werkt.  

- Het maken van een passend ontwerp: passend bij o.a. meerdere minoren, HU-honours-beleid, 

actuele (wetenschappelijke) inzichten. 
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Bewijs onderwijsmateriaal en compact legitimatierapport 
Bewijs in presentatie: Aanvullende bewijs assessmentgesprek (CGI): 

 
  

 
 

- Het kunnen creëren van ontwerpruimte voor (honours) ontwerpvraagstukken. 

- Het ontwikkelen van kennisproducten voor collega’s, bijvoorbeeld: workshops, instrumenten, tools 

of een (voorbeeld) HUbl-omgeving. 

- Het betrekken van kennis en inzichten van buiten (nationaal en internationaal), ook om te 

benchmarken. 

- Het schakelen en verbinden tussen supra/macro – meso – micro niveau van een opleiding. 

- Expliciete waarde creatie voor betrokkenen.  
 
Er kan worden opgemerkt dat deze lijst niet uitputtend is. In het legitimatierapport en/of in de presentatie 
kunnen door kandidaat ook eigen criteria worden ingebracht. Hiermee kan de kandidaat zelf kleuring 
geven aan het senior niveau.  

 

   

Beschrijvend van aard: concrete voorbeelden, waarnemingen e.d. in steekwoorden genoteerd 
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Conclusie  

  

Ontwikkeladvies 

 
 

 

 
Een hbo-docent die senior didactisch bekwaam is in onderwijs ontwerpen, is in staat de volgende cyclische beroepstaak adequaat uit te voeren: 
Onderwijs ontwerpen: Het kunnen ontwerpen, invoeren, evalueren en verbeteren van een (onderdeel van een) hbo-opleiding. Hierbij is de docent tevens in staat: 

✓ adequaat te handelen in de praktijk van het hoger beroepsonderwijs (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. 
 
Voor het opleiden van HU-docenten in professionaliseringstrajecten is elk van de drie beroepstaken beschreven op drie niveaus. De volgende drie bekwaamheidniveaus 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: 

e. collega’s (van de eigen opleiding, van andere opleidingen, van ondersteunende diensten, enz) 

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

g. het relevante onderzoeksdomein; en 

h. de richtlijnen/kaders van de opleiding waar de docent werkt.  
 
 

 


