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1. Algemene introductie 
 

Het beroep van hbo-docent kent bij Hogeschool Utrecht (HU) drie beroepstaken: onderwijs 

uitvoeren (inclusief doceren, begeleiden en professioneel docentschap), onderwijs beoordelen en 

onderwijs ontwerpen zoals deze zijn omschreven in het Beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent 

(2017). Je kunt de docentbekwaamheid geïntegreerd aantonen middels een BDBi-assessment, of 

de drie bekwaamheden apart bewijzen. 

 

Onderwijs uitvoeren betreft het handelingsrepertoire van de hbo-docent: hoe doceer je en 

begeleid je studenten in hun leerproces? Maar ook hoe zorg je ervoor dat studenten de 

leerervaringen vanuit een opleidingscontext in de beroepspraktijk en stage kunnen integreren en 

visa versa? Onderwijs uitvoeren gaat daarnaast over je professioneel docentschap. Met het 

BOU- of SOU-certificaat laat je zien dat je als hbo-docent didactisch bekwaam kunt handelen; je 

handelen kunt onderbouwen en evalueren; en op je professionele ontwikkeling als hbo-docent 

kunt reflecteren. 

 

Deze handleiding vind je de informatie die je nodig hebt om de didactische bekwaamheid 

onderwijs uitvoeren op basis- óf seniorniveau, hier verder genoemd BOU en SOU, aan te tonen. 

We beschrijven eerst de competenties waarin je je bekwaamheid moet aantonen in het 

assessment. Vervolgens beschrijven we de wijze waarop je je bekwaamheid kunt aantonen, met 

bijbehorende procedure en de beoordelingscriteria. Daarna geven we achtergrondinformatie: we 

staan stil bij de achtergronden van OU; we beschrijven de totstandkoming ervan en plaatsen de 

OU als onderdeel van de gehele didactische bekwaamheid. 

 

Informatie over andere ontwikkelmogelijkheden vind je op de website van het TLN, het Teaching 

and Learning Network van de HU.  

 

Gegevens: 

Naam kwalificatie:  BOU- Basiskwalificatie Onderwijs Uitvoeren óf  

SOU- Seniorkwalificatie Onderwijs Uitvoeren. 

Coördinator TLN: ineke.edes@hu.nl 

Secretariaat: TLN-adminstratie@hu.nl 

Periode: 2022-2023 
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2. Onderwijs uitvoeren 
 

Het gaat bij Onderwijs uitvoeren om twee competenties*: 

I. De hbo-docent laat een gevarieerd handelingsrepertoire zien met aandacht voor het 

verbinden van binnen- en buitenschools leren. 

II. De hbo-docent laat zien zich structureel en professioneel te ontwikkelen en daarbij het 

handelen te onderbouwen. 

 

Deze competenties zijn zowel voor de BOU als voor de SOU van belang.  

 

Basisniveau (BOU) 
Je laat voor het basisniveau enige variatie in het handelingsrepertoire zien: enkele 

begeleidingsstrategieën of een aantal docenthandelingen (begeleidingsgesprekken van een 

stage of afstuderen, loopbaangesprekken, onderwijsbijeenkomsten of leerteambijeenkomsten). 

Karakteristiek voor het hbo is het verbinden van het binnen- en buitenschools leren: op 

basisniveau betekent dat je verbinding maakt in uitleg, voorbeelden, taken en/of opdrachten door 

bijvoorbeeld werk gerelateerde leeractiviteiten te organiseren, in (semi-) authentieke contexten. 

Je kunt ook de verbinding maken door (expliciet) als rolmodel te functioneren. 

 

Je laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor het versterken van je eigen professionaliteit 

als hbo-docent en onderbouwt keuzes met recente onderwijskundige, pedagogische en/of 

didactische literatuur. Laat je eigen ontwikkeling zien door het eigen handelen systematisch en 

kritisch te evalueren; de eigen professionele ontwikkeling als hbo-docent te beschouwen (waar 

sta ik, wat zijn mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten?), én vertel op welke manier je de door jouw 

ontwikkelde expertise in het ‘uitvoeren van onderwijs’ samen met collega’s in de praktijk inzet of 

wil inzetten. 

 

Seniorniveau (SOU) 
Je laat voor het seniorniveau een breed handelingsrepertoire zien: diverse begeleidings- 

strategieën of docenthandelingen (bijvoorbeeld: begeleidingsgesprekken van een stage of 

afstuderen, loopbaangesprekken, onderwijsbijeenkomsten of leerteambijeenkomsten) en/of het 

handelen binnen een variatie aan (complexe) contexten (bijvoorbeeld: diverse studiejaren/ minor/ 

master/ re-design/ samenwerking met het beroepenveld/ samenwerking met andere 

hogescholen/ o.i.d.). Laat voorts zien dat je als seniordocent aanpassingen kunt doen 

(improvisatie ter plekke en/of op langer termijn) wanneer gewenste leerprocessen en 

leeruitkomsten niet bereikt worden. Gebruik daarbij theoretische modellen om je handelen te 

beschrijven en te analyseren. Karakteristiek voor het hbo is het binnen- en buitenschools leren: 

 
* Een competentie is een integraal geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die een persoon 
binnen een beroepscontext adequaat weet in te zetten (Van Berkel, 2012). 
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op seniorniveau betekent dat je kan laten zien op welke verschillende manieren de 

beroepspraktijk -in brede zin- betrokken wordt in het eigen handelen. 

 

Voor seniorniveau gaan we ervan uit dat je voor de onderbouwing meerdere onderwijskundige, 

pedagogische, didactische en wetenschappelijke bronnen gebruikt, en dat je minimaal één eigen 

bron kunt toevoegen. Laat als seniordocent zien dat je op een systematische, onderzoekende 

manier kunt kijken naar leeruitkomsten, leerprocessen, alsmede het eigen handelen als hbo-

docent. Een seniordocent kan het eigen professionele leren vormgeven en sturen, vertel 

daarover. 

 

 

3. Het BOU- en SOU-assessment 
 
In deze handleiding tref je de informatie die je nodig hebt voor het assessment. We werken 

volgend onderstaande definitie: 

“Assessment is een procedure waarin een waarderend oordeel wordt uitgesproken op 

basis van meerdere metingen van specifieke prestaties ten behoeve van een te nemen 

beslissing” (Sinke, 2015, p. 34). Daarbij is een criteriumgericht interview meestal een 

onderdeel. Verder is het uitgangspunt dat er altijd één samenhangend oordeel wordt 

gegeven op basis van alle onderdelen. Met de combinatie van bovenstaande onderdelen 

onderscheidt een assessment zich van aanverwante toetsvormen zoals een portfoliotoets 

of een eindgesprek. (Peeters, e.a., 2019) 

 

Bij de ontwikkeling van jouw kwaliteiten werk je altijd interprofessioneel. Echter, de beoordeling 

van de bekwaamheid is individueel. Wel is het mogelijk om met een collega tegelijk op 

assessment te gaan. Zorg dat jouw individuele kwaliteiten goed zichtbaar zijn. 

 

Pilot Samen beoordelen 
In het studiejaar 2022-2023 houden we een pilot Samen Beoordelen. Hierbinnen beoordelen we 

het basisniveau met één TLN-assessor en één interne assessor, van je eigen opleiding. Centraal 

in het assessment staat het komen tot overeenstemming over de beslissing. In deze pilot willen 

we experimenteren met de mogelijkheid om meer samen met de opleidingen de kwaliteit van het 

onderwijs te bewaken. Op deze manier hopen we meer impact van het BOU-assessment: het 

gesprek over onderwijskwaliteit wordt gestimuleerd en verantwoordelijkheid voor duurzame 

bekwaamheid wordt gedeeld.  

 

 

3.1 Werkwijze 
Het assessment bestaat uit drie onderdelen, die je de kans geven om informatie over jouw 

bekwaamheid aan de assessoren te verschaffen: 
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1. Een legitimatierapport; 

2. Een presentatie met videomateriaal; 

3. Een criteriumgericht interview (CGI). 

Het assessment wordt standaard online afgenomen. Andere wensen kunnen in overleg met de 

assessoren afgesproken worden. 

 

Feedbacksessie 
Ter voorbereiding op het assessment kun je deelnemen aan een feedbacksessie. In een groep 

van maximaal zes deelnemers en minimaal een expertdocent leg je je vragen en vorderingen 

voor. Inschrijven voor een feedbacksessie voor de BOU gaat via de site van TLN. BOU Feedback 

sessies inschrijflijst 2022-2023. Neem voor een feedbacksessie van de SOU contact op met 

ineke.edes@hu.nl 

 

Criteria en de beoordelaars 
Er wordt gewerkt met een vaste procedure waarbij het eindoordeel op grond van gezamenlijk en 

in samenhang waarderen van de informatie uit de diverse onderdelen van het assessment 

(legitimatierapport, presentatie met videobeelden, criteriumgericht interview) tot stand komt. De 

beoordeling is voldaan of niet voldaan. Een en ander wordt door de assessoren schriftelijk 

vastgelegd in een beoordelingsformulier. Je krijgt een toelichting op de beoordeling aan de hand 

van dit formulier, waarna het naar je wordt gemaild. Het beoordelingsformulier wordt bij TLN 

gearchiveerd. 

Het assessment wordt afgenomen door twee examinatoren van het TLN; we maken onderscheid 

tussen een eerste en tweede assessor. Een eerste assessor is hoofdverantwoordelijk: controleert 

ontvankelijkheid, is gespreksleider, draagt zorg voor het beoordelingsformulier en regelt 

eventuele herkansing. Indien je een cursus hebt gevolgd of andere vorm van begeleiding van het 

TLN hebt gekregen, dan is de eigen docentopleider nooit eerste assessor. 

 

Peerassessor 
Aan het assessment neemt ook een -door jou uit te nodigen- peerassessor deel. Een peer-

assessor is -bij voorkeur- een (meer) ervaren HU-collega van jouw opleiding, die jou -liefst ook- 

heeft geobserveerd bij het uitvoeren van docenttaken en die jou feedback heeft gegeven. De 

peerassessor neemt deel aan de assessmentzitting, krijgt tijdens het CGI gelegenheid om vragen 

te stellen en geeft een beoordelingsadvies aan de examinatoren. Stuur je legitimatierapport en de 

videobeelden ook naar de peerassessor en noteer diens naam op het inschrijfformulier. 

 

Inschrijven 
Je schrijft je voor het BOU- of SOU assessment in via het Ontwikkelportaal (te vinden via 

AskHU). Vervolgens kun je voor de BOU inschrijven op de inschrijflijst van het assessment. BOU 

Uitvoeren assessments inschrijflijst 2022-2023. Voor het SOU-assessment stuur je een mail naar 

ineke.edes@hu.nl om verwezen te worden naar een assessor die een afspraak met je maakt.   
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Inleveren 
Je digitale legitimatierapport voor het assessment mail je naar beide assessoren, de peer-

assessor en de TLN-administratie@hu.nl De namen van de assessoren vind je op de inschrijflijst 

en de emailadressen zijn eenvoudig in Outlook te vinden. 

Instructie naamgeving: noem de bestanden die je inlevert (dus zowel je dossier als eventuele 

bijlagen) volgens het volgende format: SOU-rapport VOORNAAM ACHTERNAAM DATUM. 

Bijvoorbeeld: SOU-rapport Joris Jop 5 maart 2022 

 

Je legitimatierapport inclusief bewijzen wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid. Wanneer je 

legitimatierapport ontvankelijk is, dan kan tot het CGI en de beoordeling worden overgegaan. 

Wanneer je legitimatierapport niet ontvankelijk is, dan word je gevraagd om deze te wijzigen. 

Criteria voor ontvankelijkheid zijn: 

o Het legitimatierapport is compleet 

o Het geheel is in 30 minuten te bekijken. 

o  

Indien je niet toelaatbaar bent, omdat het rapport niet ontvankelijk is, dan volgt er eenmalig 

advies. Daarna kun je je op een nieuwe datum inschrijven voor het assessment. 

 

Niet voldaan 
Soms hebben de assessoren onvoldoende informatie om het het BOU of SOU-certificaat toe te 

kennen, of moeten ze een of enkele onderdelen met een niet voldaan beoordelen. Je kunt je dan 

inschrijven voor een nieuw assessment. 

 

Ben je het niet eens met je beoordeling of heb je een klacht, ga dan naar de certificerings-

commissie van TLN. Contactinformatie vind je op de website van TLN 

https://husite.nl/tln/certificeringscommissie/ 

 

 

3.2 Pilot Samen Beoordelen 
In de pilot willen we de beslissing over de basis didactische bekwaamheid, in dit geval de BOU, 

samen met de opleiding 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 BOU en/of SOU; 

- 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 
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assessor aan dat je wil meedoen aan de pilot. Bepaal samen met je interne assessor welk tijdstip 

jullie beide schikt. Schrijf je in als kandidaat en noteer de naam + mailadres van jouw interne 

assessor in de kolom ‘tweede assessor/interne assessor’. Lever uiterlijk een week voorafgaand 

aan het assessment je werk in via de mail aan de TLN-assessor én je interne assessor. De TLN-

assessor zal jullie een uitnodiging en teamslink sturen voor het CGI. Verder gaat de procedure 

als bij het standaard assessment. 

 

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.  

 

 

3.3 Procedurebeschrijving BOU 
 
Traditioneel assessment 
 

Voorafgaand aan het assessment BOU 

Minimaal vijf 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat schrijft zich in voor een assessment via het 

Ontwikkelportaal. 

Kies op de inschrijflijst voor een specifiek assessmentmoment. Geef ook 

aan wie de peerassessor is. Check of de eerste assessor niet de eigen 

docentopleider is geweest, anders even mailen naar de eerste 

assessor. 

Minimaal vijf 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat mailt eigen legitimatierapport en videobeelden naar beide 

assessoren, de peer-asssesor en in cc naar de TLN-administratie. De 

eerste assessor controleert de ontvankelijkheid van het legitimatierapport 

en stuurt alle deelnemers aan de assessmentzitting een MSTeams-

uitnodiging voor het online assessment. 

Tijdens de assessmentzitting (90 min.) 
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5 min Welkom, inleiding, kennismaking en toelichting procedure (door eerste 

assessor). 

15 min Presentatie van kandidaat inclusief 5-7 min aan videobeelden 

15 min Assessoren en peerassessor bereiden het CGI voor 

20 min Criteriumgericht interview met de kandidaat 

20 min Assessoren en peerassessor bespreken bevindingen en vullen het 

beoordelingsformulier in. 

15 min Assessoren lichten formulier toe aan kandidaat. (Beoordelingsformulier 

wordt aan de kandidaat en de TLN-administratie gemaild). 

 

Assessment pilot Samen beoordelen 
 

Voorafgaand aan het assessment BOU 

Minimaal vijf 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat schrijft zich in voor een assessment via het 

Ontwikkelportaal. Kies op de inschrijflijst voor een specifiek 

assessmentmoment. De kandidaat geeft bij de eerste assessor aan deel 

te willen nemen aan de pilot. Geef op de inschrijflijst aan wie de tweede 

assessor vanuit de opleiding is. (Er is geen peerassessor noodzakelijk). 

Minimaal vijf 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat mailt eigen legitimatierapport en videobeelden naar beide 

assessoren en de TLN-administratie. De TLN-assessor controleert de 

ontvankelijkheid van het legitimatierapport en stuurt alle deelnemers aan 

de assessmentzitting een MSTeams-uitnodiging voor het online 

assessment. 

Tijdens de assessmentzitting (90 min.) 

5 min Welkom, inleiding, kennismaking en toelichting procedure (door TLN- 

assessor). 

15 min Presentatie van kandidaat inclusief 5-7 min aan videobeelden 

15 min Assessoren bereiden het CGI voor 

20 min Criteriumgericht interview met de kandidaat 

20 min Assessoren bespreken bevindingen en vullen het beoordelingsformulier 

in. 

15 min Assessoren lichten formulier toe aan kandidaat. (Beoordelingsformulier 

wordt aan de kandidaat en de TLN-administratie gemaild). 

 

3.4 Procedurebeschrijving SOU 
 

Voorafgaand aan het assessment SOU 

Minimaal vijftien 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat schrijft zich in voor een assessment via het 

Ontwikkelportaal. Mail ineke.edes@hu.nl voor een afspraak voor een 

assessment.  
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Minimaal vijf 

werkdagen van 

tevoren 

Kandidaat mailt eigen legitimatierapport en videobeelden naar beide 

assessoren, de peer-asssesor en de TLN-administratie. De eerste 

assessor controleert de ontvankelijkheid van het legitimatierapport en 

stuurt alle deelnemers aan de assessmentzitting een MSTeams-

uitnodiging voor het online assessment. 

Tijdens de assessmentzitting (1.45 min.) 

5 min Welkom, inleiding, kennismaking en toelichting procedure (door eerste 

assessor). 

30 min Presentatie van kandidaat inclusief 5-7 min aan videobeelden 

15 min Assessoren en peerassessor bereiden het CGI voor 

20 min Criteriumgericht interview met de kandidaat 

20 min Assessoren en peerassessor bespreken bevindingen en vullen het 

beoordelingsformulier in. 

15 min Assessoren lichten formulier toe aan kandidaat. (Beoordelingsformulier 

wordt aan de kandidaat en de TLN-administratie gemaild). 

 

 

3.4 Inhoud 
Ter voorbereiding van het assessment wordt er een scala aan activiteiten van je gevraagd. Je 

maakt een digitaal legitimatierapport: je maakt video-opnames van je eigen (beroeps-)handelen; 

je laat jezelf observeren en vraagt feedback; je leest onderwijskundige, pedagogische en/of 

didactische literatuur en je koppelt deze aan je handelen. Voor het assessment bereid je een 

presentatie voor en nodig je een collega als peer-assessor (of bij de pilot als assessor) uit. 

 

Week vooraf: 

1. Compact legitimatierapport en video mailen 

Tijdens de assessmentzitting: 

2. Korte presentatie houden met videofragmenten; 

3. Assessment gesprek voeren in de vorm van een criterium gericht interview 

 

1. Legitimatierapport 
Voor het assessment lever je een legitimatierapport in waarin je zelf verwoordt waarom je vindt 

dat je aan de competenties voldoet. De bewijslast ligt bij jou. Een mogelijk format hiervoor vind je 

in bijlage C, maar kies vooral een vorm die bij jou past. 

 

Geef een beschrijving van de onderwijssituatie(s) en gebruik daarbij de indicatoren of 

voorbeelden van competent gedrag passend bij de competenties, zie daarvoor het 

beoordelingsformulier in bijlage A voor de BOU en bijlage B voor de SOU. Onderbouw je keuzes 

met actuele literatuur. 
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Voor onderbouwing van je handelen kun je terecht op de TLN-site en op de website van team 

Uitvoeren. Je kunt ook gebruik maken van de Canvas BOU zelfstandige leerweg; stuur even een 

mailtje naar TLN-administratie@hu.nl om toegevoegd te worden aan deze Canvas. 

 

2. Presentatie 
Je bereidt voor het assessment een presentatie voor van 15 minuten (BOU) of 30 minuten 

(SOU), waarin 5-7 minuten videomateriaal van jouw contactmomenten met je studenten. Doel 

van de presentatie is dat je de assessoren aanvullend bewijsmateriaal verschaft waarom jij vindt 

dat je aan de competenties voldoet. 

 

Licht de videofragmenten in je presentatie toe en geef hierbij aan wat je ermee wil aantonen. In 

bijlage D vind je aanwijzingen voor het maken van video-opnames. 

 

Er is weinig tijd voor de presentatie, dus bereid het strak voor en zorg dat digitaal alles klaar 

staat, zodat je meteen kunt beginnen.  

 

3. Criteriumgericht interview 
Voor het CGI is geen uitgebreide voorbereiding nodig. De vragen die gesteld worden zijn 

gekoppeld aan het beoordelingsformulier. Kijk op het formulier van de BOU of SOU nog eens 

naar de indicatoren bij de competenties. 

Tip: Zorg dat je concrete voorbeelden bij de competenties kunt geven (STARR-methodiek). Zie 

bijlage E voor voorbeeldvragen in het CGI. 

 

 

4. Achtergrond van OU 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de achtergrond van de OU. In paragraaf 4.1 beschrijven we 

hoe de certificering is ingebed in de algemene didactische bekwaamheid. In paragraaf 4.2 

geven we andere kaders voor BOU en SOU. 

 
 

4.1 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 hbo docent (2017). De tekst hierna is 

overgenomen hieruit. 

 

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 
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professionaliseringsassortiment is sinds onderwijsjaar 2013-2014 belegd bij het Teaching and 

Learning Network (TLN). Het profiel is door het TLN 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 de website van TLN: https://husite.nl/tln/. 

 

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) 
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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.  

 

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 

Tabel 1: Overzicht TLN bekwaamheidsniveaus 

 
 

4.2 Andere kaders voor BOU en SOU 
Naast de landelijke kaders voor BDB en het beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent HU 

speelt de HU-visie op onderwijs en loopbaanleren een rol. 

De onderwijsvisie van de HU, met leren als een persoonlijk en continu proces luidt: 

Het is de taak van ons onderwijs om de leerbehoefte en motivatie van mensen te 

ondersteunen en te begeleiden, en om de professional te faciliteren om maximale 

leeropbrengsten te behalen. Zo krijgt deze de kans zijn of haar talenten optimaal in te 

zetten voor de beroepspraktijk, vakgebied en samenleving. Niet de leerstof of de 

docent staat centraal, maar het aansluiten bij de (toekomstige) leef- en denkwereld 

van de startende of ervaren professional. We leren mensen te leren en zich te blijven 

ontwikkelen. Persoonlijke en professionele ontwikkeling leiden tot bewustzijn, 

ondernemerschap, zelfvertrouwen, leiderschap, flexibiliteit. (HU, 2014) 

 

Kenmerken van de onderwijsvisie zijn verder: 

o Samen leren: co-creatie en leren in leerteams; 

o Persoonlijk leren: persoonlijke behoefte van de professional staat centraal; 
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o Leren leren: leren als strategie om de beroepspraktijk te professionaliseren en te 

innoveren; 

o Leren in de 21ste eeuw: leren aan de hand van echte leersituaties, vraagstukken en 

dilemma’s. 

 

 

5.  Borging van kwaliteit 
 

De betrouwbaarheid en validiteit van de beoordeling door de opleiders van het TLN wordt 

bevorderd op verschillende manieren: 

- De certificeringscommissie beoordeelt de assessmentprocedure, inclusief 

beoordelingsformulieren, op toetskwaliteit alvorens de procedure wordt vastgesteld.  

- Het organiseren van kalibreersessies (Expertgroep Protocol afstuderen, 2014) 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.  

- Alle TLN-assessoren doorlopen een training tot basisassessor. In deze training staat 

de vaardigheden in het afnemen van een CGI (CriteriumGericht Interview) centraal.  

- 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. 

- Alle dossiers (beroepsproduct, compacte legitimatierapport en presentatie/video) met 

de bijbehorende ondertekende beoordelingsformulieren worden gearchiveerd door 

het TLN. 

- Na afloop van een assessment of beoordeling van het schriftelijk dossier vragen we 

deelnemers een evaluatie in te vullen. De uitkomsten hiervan nemen we mee bij de 

doorontwikkeling van onze toetsing. 

 

Mocht je evaluatieve opmerkingen hebben over de beoordelings(procedure) dan horen we 

dat graag. Geef het dan door aan de coördinator OU: ineke.edes@hu.nl 

 

 

Bronnen 
 

Expertgroep Protocol afstuderen. (2014). Beoordelen is Mensenwerk. Den Haag: Vereniging 

Hogescholen. 

Hezemans, M. (2017). Beroeps- en opleidingsprofiel hbo-docent. Hogeschool Utrecht, interne 

publicatie. 
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Bijlage A: Beoordelingsformulier BOU (2022-2023)  
Eindbeoordeling van het assessment Basis Didactisch Bekwaam Onderwijs Uitvoeren -Teaching and Learning Network (TLN) 
op grond van legitimatierapport, presentatie en criteriumgericht interview  

 

Een basisbekwaam hbo-docent onderwijs uitvoeren VOLDAAN  NIET VOLDAAN Evt. bijzondere kwaliteiten 

Laat enige variatie in het handelingsrepertoire zien: enkele begeleidingsstrategieën of een 
aantal docenthandelingen (begeleidingsgespreken van stage of afstuderen, loopbaangesprekken, 
onderwijsbijeenkomsten of van het leerteam).  
Bevordert het verbinden van binnen- en buitenschools leren in uitleg, voorbeelden, taken en/of 
opdrachten door bijvoorbeeld werkgerelateerde leeractiviteiten te organiseren in (semi-) 
authentieke contexten en (expliciet) als rolmodel te functioneren. 
Laat zien verantwoordelijkheid te nemen voor het versterken van de eigen professionaliteit als 
HBO-docent en onderbouwt keuzes met recente onderwijskundige en/of didactische literatuur. 

  

 

Doorgroeiadvies: 

 

 

 

Commentaar kandidaat: 

 

 

 

 

Datum: 

 

Naam kandidaat: 

 

Naam peer-assessor: 

 

Namen assessoren TLN: 

1. 

2. Naam opleiding/instituut waar 

kandidaat werkzaam is: 
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1. Handelingsrepertoire BOU 

 

 

 

Kernwoorden 

✓ Activerend 
✓ Stemt leren, begeleiden 

en doelen op elkaar af 
✓ Controleert 

leeropbrengsten 
✓ Positief leerklimaat 
✓ Beroepsgericht 
✓ Rolmodel 
✓ Groepsprocessen en 

communicatie 
✓ Gericht op 

zelfregulerend leren 
✓ Bevordert professionele 

en persoonlijke 
ontwikkeling 
 

Voorbeelden van bekwaam gedrag van de hbo-docent op basisniveau: 
- begeleidt studenten op activerende wijze in hun leerproces afgestemd op 
de gestelde leerdoelen en leeruitkomsten,  
- voert diverse docenthandelingen uit (begeleidingsgesprekken van een stage 
of afstuderen, loopbaangesprekken, onderwijsbijeenkomsten of 
bijeenkomsten van het leerteam), 
- laat zien een onderwijssituatie doelgericht en gestructureerd te kunnen 
organiseren, 
- bevordert een positief leerklimaat en kan eventueel disfunctioneel 
studentgedrag bijsturen, 
-bevordert transparante communicatie met de student en tussen studenten 
in de groep onderling, 
- draagt eraan bij dat studenten de eigen prestaties en leervorderingen 
kunnen inschatten met het oog op het bereiken van de beoogde 
leeruitkomsten, 
- biedt een leeromgeving waarin beroepscontexten betekenisvol worden 
gebruikt,  
- helpt studenten een zelfstandige professional te worden, 
- fungeert als rolmodel en stimuleert de student om zich te ontwikkelen tot 
een ‘reflective practitioner’.  

Bewijsmateriaal in legitimatierapport: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewijsmateriaal in presentatie: 

 

 

 

 

 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, etc. 

in trefwoorden genoteerd 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, etc. 

in trefwoorden genoteerd 
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Te stellen vragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewijsmateriaal in CGI:   

 

  

 

 

 

 

Het waarderend oordeel: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Professionele handelingscyclus BOU 

 Kernwoorden 

✓ Visie op beroep en leren 
✓ Planmatig 
✓ Evalueert  
✓ Vraagt feedback 
✓ Verantwoordt eigen aandeel 
✓ Onderbouwt 
✓ Zelfkritisch 

Voorbeelden van bekwaam gedrag van de HBO-docent op 
basisniveau: 
- reflecteert op eigen handelen vanuit een visie op beroep en 
rolopvatting, visie op leren, context en theorie, 
evalueert eigen handelen gericht op de vraag welke impact het 
eigen handelen op het leren van studenten heeft, 
- doorloopt zichtbaar de PDCA-cyclus op lesniveau, 

STARR-methodiek 
Gebruik LSD en laat OMA thuis 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 

Uitspraak over het vastgestelde 
niveau 
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✓ Kan eigen ontwikkelpunten noemen 
✓ Samenwerken met collega’s  
✓ Toont initiatief 

- toont onderzoekend vermogen en geeft/vraagt feedback aan 
collega’s (intercollegiale toetsing), studenten en/of 
leidinggevenden, 
- werkt planmatig, individueel en in teamverband aan de eigen 
professionele ontwikkeling op zowel inhoudelijk niveau van 
leerstofinhouden als onderwijsvaardigheden, 
- kan benoemen wat de eigen sterke punten en te ontwikkelen 
punten zijn in het uitvoeren van onderwijs, toont 
verantwoordelijkheid en onderneemt actie om zich hier verder in 
te ontwikkelen, 
- generaliseert ervaringen naar andere contexten (transfer). 

Bewijsmateriaal in legitimatierapport: 

 

 

 

 

 

 

Bewijsmateriaal in presentatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te stellen vragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 

Beschrijvend van aard: 
voorbeelden, bewijsstukken, 
vragen, antwoorden, etc. in 

trefwoorden genoteerd 

STARR-methodiek 
Gebruik LSD en laat OMA thuis 
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Bewijsmateriaal in CGI:   

 

 

 

 

 

 

Het waarderend oordeel: 

 

 

 

 

 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, etc. 

in trefwoorden genoteerd 

Uitspraak over het vastgestelde 
niveau 



Bijlage B: Beoordelingsformulier SOU (2022-2023) 
Eindbeoordeling van het assessment Senior Didactisch Bekwaam Onderwijs Uitvoeren – Teaching and Learning Network (TLN) 
Op grond van legitimatierapport, presentatie en criteriumgericht interview 

Datum: Naam kandidaat: Naam peerassessor: Namen assessoren: 
1. 
2. 
 

Naam opleiding/instituut waar 
kandidaat werkzaam is: 
 
 

 
Een seniorbekwaam hbo-docent onderwijs uitvoeren VOLDAAN/ NIET 

VOLDAAN 
Eventuele bijzondere kwaliteiten 

Laat een breed en theoretisch onderbouwd handelingsrepertoire zien: verbindt 
binnen en buitenschools leren en ondersteunt studenten in diverse leercontexten in 
hun ontwikkelingsproces tot beroepsbeoefenaars, stemt voor de beoogde vak-en 
beroepsgerelateerde leerprocessen en leeruitkomsten af op de behoeften van en 
verschillen tussen studenten en de aard en ontwikkelingen in de beroepspraktijk 
waarin de student zich begeeft. 
Stuurt, mede op basis van de eigen expliciete visie op adaptief beroepsonderwijs, 
proactief op systematisch verbeteren van het eigen handelen en het onderwijs op 
cursus- en/of curriculumniveau (planning, uitvoering, evaluatie, theoretische 
onderbouwing) en werkt hierin samen met collega's en het beroepenveld.  

  

Doorgroeiadvies: 

Commentaar kandidaat: 
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1. Handelingsrepertoire SOU 

 

Kernwoorden 

✓ Adaptief beroepsonderwijs  
✓ Breed handelingsrepertoire  
✓ Begeleidingstheorieën  
✓ Wendbaar handelen  
✓ Variabele (complexe) contexten  
✓ Uitdagende, diepgaande 

leerprocessen en leeropbrengsten  
✓ Verantwoordt keuzes  
✓ Ontwikkeling brede 

loopbaanidentiteit  
✓ Zelfregulerend leren voorop  
✓ Beroepsgericht én ontwikkeling van 

beroep  

Voorbeelden van bekwaam gedrag van de hbo-docent op seniorniveau: 
- Expliceert de verschillen tussen studenten, kan passende leerprocessen 

bij de verschillende studenten ontlokken die leiden tot het realiseren van 
vak- en beroepsgerelateerde leeruitkomsten 

- Beschikt over een breed repertoire aan didactische (activerende) 
werkvormen en begeleidingsvormen, kan hieruit een verantwoorde 
keuze maken en kan deze op het juiste moment inzetten 

- Laat in zowel face-to-face (contact-)situaties als in online leren zien 
kennis te hebben van diverse leerprocessen voor het breiken van 
specifieke leeruitkomsten bij studenten en toont adequaat docent 
handelen 

- Neemt de verschillende studentfactoren als uitgangspunt voor het 
uitvoeren van onderwijsactiviteiten en toont aan in staat te zijn met de 
situatie mee en tegen te bewegen 

- Begeleidt in een variantie aan (complexe) contexten (diverse studiejaren/ 
minor/ master/ re-design/ i.s.m breoepenveld/ i.s.m. andere 
hogescholen, e.d.). 

- Begeleidt studenten bij het integreren van opgedane kennis en inzichten 
en het toepassen in nieuwe beroepssituaties 

- Respecteert en stimuleert de autonomie en zelfsturing van de student, 
draagt bij aan gevoel van competent zijn van de student en faciliteert 
(inhoudelijke) sociale betrokkenheid tussen studenten 

- Begeleidt loopbaanleren van studenten en bevordert de ontwikkeling 
van hun reflectief en zelfsturend vermogen met het oog op het 
ontwikkelen van hun persoonlijke, professionele identiteit 
(loopbaanidentiteit) 

- Evalueert of leerprocessen tot het realiseren van leerdoelen leiden of 
hebben geleid, laat voorts zien aanpassingen te kunnen doen 
(improvisatie ter plekke en/of op langer termijn) wanneer gewenste 
leerprocessen en leeruitkomsten niet bereikt worden en kiest voor het 
evalueren de meest geschikte instrumenten. 

-  
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Bewijsmateriaal in legitimatierapport: 

 
 
 
 
 

 

Bewijsmateriaal in presentatie: 
 
 
 
 
 
 

 

Te stellen vragen: 

 
 
 
 

 

Bewijsmateriaal in CGI: 
 
 
 
 
 
 

 

Het waarderend oordeel: 
 
 
 
 

 

 
 
 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 

Beschrijvend van aard: 
voorbeelden, bewijsstukken, 
vragen, antwoorden, etc. in 

trefwoorden genoteerd 

STARR-methodiek 
Gebruik LSD en laat OMA thuis 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 

Uitspraak over het vastgestelde 
niveau 
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2. Professionele handelingscyclus SOU 

 

Kernwoorden  

✓ Systematisch 
✓ Onderzoekend  
✓ Onderbouwend  

✓ Kritisch  
✓ Onafhankelijk 
✓ Proactief 
✓ Regisseur van onderwijs 
✓ Rijke persoonlijke professionele 

theorie 
✓ Verlegt eigen grenzen 
✓ Voorbeeldfunctie voor collega’s 
✓ Initieert en expliciteert 

onderwijsverbetering 
✓ Naar buiten gericht  

Voorbeelden van bekwaam gedrag van de hbo-docent op seniorniveau: 
- Beschrijft en evalueert systematisch eingen handelen op cursusniveau, 

niveau van een leerlijn en opleiding 
- Onderzoekt de effectiviteit van het eigen handelen (welke impact heeft 

het eigen handelen op het leren van de studenten) en eigen 
ontwikkeling en beschrijft verklaringen/ verbeteringen 

- Koppelt proactief de verzamelde informatie over eigen functioneren 
aan nieuwe modellen en theorieën en heeft daarbij oog voor 
inconsistenties en dilemma’s 

- Stuurt proactief en planmatig op de eigen ontwikkeling a.d.h.v. concrete 
ontwikkeldoelen en -plan 

- Kent de eigen voorkeuren t.a.v. het handelingsrepertoire, theorieën en 
praktijk-kennis van zichzelf en van anderen/ collega’s 

- Is regisseur bij het uitvoeren en verbeteren van adaptief 
beroepsonderwijs, werkt mede op basis van de eigen persoonlijke 
professionele theorie over adaptief beroepsonderwijs en initieert 
hierover het gesprek met collega’s en/of beroepenveld 

- Formuleert acties voor het verbeteren van het uitvoeren van 
beroepsonderwijs op cursusniveau, niveau van de leerlijn en opleiding, 
zet deze acties uit en deelt deze actief met collega’s 

- Helpt (junior-) collega’s met hun professionalisering t.a.v. het uitvoeren 
van onderwijs 

- Generaliseert ervaringen naar andere contexten (transfer) binnen en 
buiten de hogeschool. 

Bewijsmateriaal in legitimatierapport: 
 
 

 
 

 

Bewijsmateriaal in presentatie: 
 
 

 

Beschrijvend van aard: 
voorbeelden, bewijsstukken, 
vragen, antwoorden, etc. in 

trefwoorden genoteerd 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 
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Te stellen vragen: 

 
 
 
 

 

Bewijsmateriaal in CGI: 
 
 
 
 
 
 

 

Het waarderend oordeel: 
 
 
 
 
 

 

STARR-methodiek 
Gebruik LSD en laat OMA thuis 

Beschrijvend van aard: voorbeelden, 
bewijsstukken, vragen, antwoorden, 

etc. in trefwoorden genoteerd 

Uitspraak over het vastgestelde 
niveau 



Bijlage C: Legitimatierapport 
Nb. Onderstaande onderdelen moeten voor de ontvankelijkheid van je legitimatierapport aanwezig 
zijn. 
 

 Voorblad voorzien van naam en opleiding/ instituut waar je werkzaam bent 

 Inhoudsopgave 

 Paginanummering 

 Beschrijving van het type onderwijs dat je begeleid en welke rollen jij daarin hebt 

 Jouw visie op beroepsonderwijs 

 Welke leervragen je hebt en waarom 

 Welke onderwijssituatie(s) je hebt geselecteerd voor je legitimatierapport en waarom 

 Beschrijving waarom je voldoet aan de competentie op basis van concrete onderwijssituaties 

 Welke pedagogische en/of didactische keuzes je hebt gemaakt 

 Hoe jouw handelen past bij de beroepspraktijk 

 Hoe jouw handelen past bij jouw onderwijsvisie 

 Onderbouw keuzes, werkvormen, interventies met passende literatuur 

 Schriftelijke feedback van studenten en/ of collega’s 

 Bronnenlijst 

 Beknopt CV met relevante diploma’s, certificaten, ervaringen 

 Links of bestanden met video-opnames 

  



 

 27 

Bijlage 4: Video opnemen 
 

Zorg voor videobeelden van 5-7 minuten bij een of meerdere (door jou geleide) 

onderwijssituaties die je in je legitimatie-rapport hebt besproken. Laat enige variatie zien, 

binnen eenzelfde onderwijsbijeenkomst dan wel van diverse onderwijseenheden. Je kunt 

bijvoorbeeld een compilatie maken van de start, een middenstuk en afronding van een 

onderwijsbijeenkomst. Zorg dat er voldoende interactie is en dat studenten in beeld zijn.  

Laat enkele bijeenkomsten door iemand opnemen, of kies in ieder geval een 

camerastandpunt waarin de interactie tussen jou en de studenten waarneembaar is. Test van 

tevoren het geluid. Als je zelf geen goede camera hebt, kun je die reserveren bij de HU-

servicepunten (vaak bij de receptie).  

Technische aandachtspunten video-opnames:  

• Plaats de camera zo, dat deze niet tegen het licht in filmt.  

• Ga in een rustige, stille omgeving zitten.  

• Probeer je apparatuur uit in de ruimte waar je het gesprek houdt, voor je het gesprek 

ingaat.  

• Controleer deze testopname, en kijk en luister of de kwaliteit van de opname (beeld 

en geluid) voldoende is.  

• Pas zo nodig de camerapositie aan, of kies een andere ruimte als er te veel 

achtergrondgeluiden zijn.  

• Ga zo zitten dat zowel jij als student goed in beeld en goed verstaanbaar zijn.  

Tip: voor het bewerken (knippen en plakken) van je filmmateriaal is diverse (gratis) software 

beschikbaar zoals Windows Movie Maker of iMovie voor iOS. Op YouTube zijn veel tutorials 

te vinden m.b.t. het bewerken van video / het maken van een compilatie. Voor het maken van 

een opname van online onderwijs in MS Teams: kijk bij Digitale HU: opnamen en video’s voor 

de laatste tips en adviezen.  

NB. Vraag de studenten altijd om toestemming voor het opnemen en gebruiken van deze 

beelden in het kader van jouw assessment BOU / SOU en wis de beelden direct na de sessie 

(AVG).  
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Bijlage E: Voorbeelden van vragen in het CGI 
 

Hieronder staan een aantal vragen die mogelijk in het CGI worden gesteld; er kunnen ook 

andere vragen worden gesteld. Zie verder het beoordelingsformulier van Onderwijs Uitvoeren 

(bijlage A en B). 

 

Competentie 1 Gevarieerd handelingsrepertoire en verbinden binnen- en buitenschools 

leren  

a) Geef een voorbeeld hoe je een gesprek met een student/leerteam structureert (of zou 

willen structureren).  

b) Geef een voorbeeld van de start van een slb-gesprek (individueel of in een leerteam) 

gericht op het bevorderen van de zelfsturing van de student(en)  

c) Geef een voorbeeld van een situatie waarin je de (vermoedelijke) leervraag van de 

student(en) hebt verkend. Welke vragen heb je gesteld om deze boven tafel te 

krijgen?  

d) Geef een voorbeeld van een situatie (individueel of in een leerteam) waarin je werkt 

aan het loopbaanleren (of de loopbaanidentiteit) van de student(en).  

e) Hoe zet jij jezelf in als rolmodel voor je student(en)? Geef eens een voorbeeld van 

wat je hiermee doet in het contact met de student(en)?  

 

Competentie 2 Professioneel ontwikkelen en onderbouwen van handelen met literatuur  

f) Je constateert dat je een dubbele pet op hebt als slb’er: je wilt een vertrouwensband 

opbouwen maar bent ook adviseur voor de examencommissie voor het BSA. Wat 

betekent deze constatering voor jou? Hoe ga je hiermee om? Welke stappen heb je 

gezet? Of: hoe zou je hiermee om willen gaan? Welke mogelijkheden zie je? (wat 

beoog je daarmee en voor wie?)  

g) Je constateert de neiging om hard voor de studenten te werken. Welke voornemens 

heb je concreet om hiermee om te gaan? (wat beoog je daarmee en voor wie?)  

h) Wat is jouw ambitie voor over vijf jaar als het gaat om je eigen professionele 

ontwikkeling?  

i) Wat heb je over jezelf geleerd in het traject op weg naar dit assessment? Hoe wil je 

dit inzetten bij je verdere ontwikkeling als HU-professional?  

j) Welke literatuur heeft een belangrijke invloed gehad op je didactisch handelen als het 

gaat om een goed leerklimaat in de groep?  
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