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1. Inleiding 
Flexibilisering van het onderwijs is binnen de HvA een van de speerpunten voor de komende jaren. Flexibel onderwijs 
is onderwijs dat zich makkelijk aanpast aan veranderingen in de behoefte van studenten en van het werkveld. Bij 
flexibel onderwijs kan de student een persoonlijk leerpad samenstellen dat past bij zijn loopbaaninteresses en 
omstandigheden. 

Om de persoonlijke leerpaden binnen de faculteit gestalte te geven is in het FMO van 18 juni 2020 een 
werkdocument: “Visie en kaders flexibilisering” vastgesteld als opmaat naar het nu voorliggende meerjarenplan. Het 
werkdocument is door de werkgroep flexibilisering 1 in de afgelopen maanden besproken met opleidingsmanagers, 
het kenniscentrum, de deelraad en diverse andere stakeholders. Op basis van deze gesprekken, de opgedane kennis 
en inzichten en de HvA brede notitie “Flexibel onderwijs, een persoonlijke leerroute voor elke student” is dit 
meerjarenplan voor de faculteit opgesteld.  

Leeswijzer 
Deze notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt het belang van persoonlijke leerpaden bij de faculteit geschetst 
waarna de diverse vormen van persoonlijke leerpaden beschreven worden. Dan volgt de kern van deze notitie, een 
blik op ons toekomstig onderwijs mede aan de hand van persona’s. De didactiek die bij dit toekomstbeeld hoort en 
het belang van onderwijslogistiek hierbij volgen daarna. Vervolgens wordt een aantal doelstellingen voor de 
komende jaren geformuleerd en een globaal tijdspad geschetst. Daarna volgen paragrafen over scholing van 
medewerkers en de ondersteunende organisatie. Het plan wordt afgesloten met een financiële paragraaf en het 
verzoek aan het FMO om een aantal besluiten te nemen. 

2. Waarom persoonlijke leerpaden bij FBE 
Waarom willen we als faculteit inzetten op persoonlijke leerpaden voor studenten en waarom gaan we daar nu tijd 
en energie in steken? Hiervoor zijn twee belangrijke drijvers, de ontwikkeling in techniek en maatschappij en het 
studiesucces van onze studenten. 

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, onder invloed van nieuwe technologieën zoals big data en 
artificiële intelligentie en maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid. Beroepen verdwijnen en nieuwe 
beroepen ontstaan. Dit vraagt van toekomstige werknemers een hoge mate van wendbaarheid, probleemoplossend 
vermogen, ondernemerschap, zelfsturing en zich blijven ontwikkelen. Omgaan met thema’s als duurzaamheid, 
digitalisering, diversiteit en inclusie zullen als vanzelfsprekende vaardigheden worden beschouwd. Hoe deze wereld 
er over 5 jaar uitziet, is lastig te voorspellen. Door het onderwijs nu flexibeler te maken, kunnen we sneller inspelen 
op veranderende vragen vanuit de maatschappij, werkveld en studenten en kunnen we de inhoud actueel houden 
zonder het totale curriculum te moeten wijzigen.  

Naast de ontwikkelingen in techniek en maatschappij hebben we als faculteit ook te maken met een hoge uitval van 
studenten in het eerste studiejaar. We kiezen voor een toekomstvast curriculum dat meer aansluit bij de 
ontwikkeling en vraag van studenten nu en in de toekomst. Door studenten meer keuzemogelijkheden in het 
onderwijs te bieden, dragen we bij aan de behoefte van studenten om meer invloed op het onderwijs uit te oefenen. 
We geven het onderwijs meer urgentie. Dit doen we door (beroeps)authentieke taken in een rijke leeromgeving aan 
te bieden, waarbij er ruimte is voor het inbrengen van eerder verworven kennis en vaardigheden en ontwikkelvragen 
van de student2.  Persoonlijke leerpaden zijn daarmee geen doel op zichzelf maar een middel om eigentijds, relevant 
onderwijs vorm te geven.  

 
1 De werkgroep bestaat uit David de Vries, opleidingsmanager deeltijdcluster en portefeuillehouder flexibilisering 
in het MT van de faculteit, Maartje Prevosth hoofd stafafdeling O&O, Richard Kragten namens IV, Sandra van 
Maaren namens het onderwijsbureau en Joke Kersbergen, beleidsadviseur deeltijdcluster 
2 Hybride leeromgevingen: Zitter en Hoeve, 2012 
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Persoonlijke leerpaden kunnen alleen slagen wanneer de student vanuit passende didactiek wordt begeleid. We 
kunnen hierbij onderscheid maken tussen didactische kaders en organisatorische kaders. Didactische kaders geven 
handvatten om het onderwijsconcept te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk met een aanpak die past bij 
de specifieke doelgroep en het beroep. Organisatorische kaders geven handvatten om de leerpaden kwalitatief 
uitvoerbaar te maken en ondersteunen de gemaakte didactische keuzes. 

Vanuit didactisch perspectief kiezen we er voor om te werken met complexe beroepstaken binnen een voor het 
werkveld en de student herkenbaar product. Een of meerdere producten vormen een robuuste onderwijseenheid. 
We gebruiken de term ‘robuust’ om aan te geven dat de onderwijseenheid voldoende groot is om de complexiteit 
van de taken een plek te kunnen geven. We maken zoveel mogelijk gebruik van formatieve evaluatie, waardoor de 
student in kleine kortcyclische feedbackloops zichzelf (leert) ontwikkelen. De student wordt intensief begeleid; niet 
alleen inhoudelijk maar ook in de keuzes die hij of zij wil, maken. Hierdoor wordt de docentrol van ‘coach’ steeds 
belangrijker. Het is goed om te vermelden dat dit niet betekent dat kennis of praktijkervaring van de docent naar de 
achtergrond raakt. De docent begeleidt de student vanuit zijn specifieke ervaring, zowel inhoudelijk als in zijn 
studieloopbaan. 

2.1 Samenhang met andere programma’s en ontwikkelingen 
Persoonlijke leerpaden is geen op zichzelf staand onderwerp. Het hangt nauw samen met andere belangrijk 
ontwikkelingen binnen de HvA. Bij persoonlijke leerpaden zijn een rijke en deels digitale leeromgeving en blended 
onderwijs vanzelfsprekende voorwaarden.  Het afgelopen jaar is als gevolg van de coronamaatregelen al heel veel 
waardevolle ervaring met het onlineonderwijs opgedaan. Door de nauwe samenwerking tussen de staven O&O en 
IV is de onderlinge kennisdeling en afstemming tussen beide staven geborgd. Een ander belangrijk thema binnen de 
faculteit is goed georganiseerd onderwijs. (GGO). Het onderwijsbureau is vanaf het begin betrokken bij de 
ontwikkeling van persoonlijke leerpaden. Hierdoor kunnen de wensen van het onderwijs en de mogelijkheden en 
ontwikkelingen op het gebied van de onderwijslogistiek goed op elkaar afgestemd worden. Het Leven Lang 
Ontwikkelen is een andere grote ontwikkeling binnen de HvA. Dit vraagt van ons dat wij ons onderwijs zodanig 
inhoudelijk vormgeven en organiseren dat dit passend is voor verschillende doelgroepen in alle levensfases. Bij 
persoonlijke leerpaden is het onderwijs georganiseerd in grotere eenheden die, afzonderlijk of geclusterd, 
eenvoudig als cursus in het kader van LLO gevolgd kunnen worden.   
 
Het realiseren van persoonlijke leerpaden is voor de faculteit een belangrijk onderwijskundige innovatie. Om dit met 
succes te realiseren is de inzet en betrokkenheid van opleidingen, management en ondersteuning noodzakelijk. 
Alleen samen kunnen we ons onderwijs toekomstbestendig en wendbaar maken en onze studenten die 
leermogelijkheden bieden, die hun studiesucces en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. 

3. Persoonlijke leerpaden, vijf dimensies en drie niveaus 
Om een gezamenlijk beeld te vormen bij persoonlijke leerpaden schetsen wij hieronder de keuzemogelijkheden op 
vijf dimensies en op drie niveaus zoals die door de HvA gehanteerd worden3. De vijf dimensies zijn hieronder 
weergegeven 

 Wat Hoe 

 
Inhoud – Past bij verschillen in interesses Keuze in routes, in (of binnen) modules, in opdrachten en thema’s 

 

Achtergrond, past bij verschillen in kennis, 
bekwaamheid en buitenschoolse ervaring 

Adaptief onderwijs, valideren, integreren van werken en leren 

 
3Notitie flexibel onderwijs: een persoonlijke leerroute voor elke student, Programma flexibel onderwijs HvA, juni 
2020  
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Organisatie, past bij verschillen in 
werk/levensomstandigheden 

Keuzes in tijd, (startmomenten, rooster) plaats, (online andere 
opleiding) en tempo 

 

Vorm, past bij verschillen in leerstrategie 
en behoefte aan autonomie en 
ondersteuning 

Keuzes in didactische middelen, begeleiding, toetsvormen en 
bewijzen van bekwaamheid 

 

Niveau, past bij verschillen in behoefte 
aan uitdaging en niveaurealisatie 

Keuzes in niveau van leerresultaten in kwalificatieniveaus of door 
honoursonderwijs. 

Tabel 1: Dimensies persoonlijke leerpaden  

Elke dimensie kan variëren van beperkte mogelijkheden tot zeer ruime mogelijkheden. De grenzen worden gevormd 
door de behoefte van de student en het werkveld maar ook door wet- en regelgeving en financiële en 
organisatorische haalbaarheid. De HvA legt de komende jaren de prioriteit bij de dimensies inhoud en organisatie 
met de nadruk op het element tempo. 

Persoonlijke leerpaden zijn mogelijk op drie niveaus:  

• Microniveau, routes binnen modules. De student heeft keuzes binnen de leeromgeving van de module 
(adaptief onderwijs) bijvoorbeeld in de bewijslast waarmee hij de beheersing van een leerresultaat 
aantoont of de manier waarop kennis en vaardigheden worden verworven (online/offline, op school, 
in de beroepspraktijk) 

• Mesoniveau, routes in het aanbod van modules.  De student kiest uit een ruim aanbod van modules en 
stelt zo (deels) zijn eigen leerroute samen.  

• Macroniveau, routes door just-in-time ontwikkelen. De student kiest niet uit een bestaand module-
aanbod maar geeft aan met welke leeruitkomst hij aan de slag wil en in welke praktijkcontext hij dat 
doet. Docenten ontwerpen of assembleren just-in-time het onderwijs. 
 

Binnen FBE gaan wij aan de slag met flexibilisering op micro- en mesoniveau. De realisatie van het microniveau 
gebeurt binnen de opleidingsteams zelf, op de wijze die past bij de betreffende module. Het microniveau richt zich 
met name op de dimensies achtergrond, vorm en niveau. In deze notitie richten wij ons op het mesoniveau waarbij 
de dimensies inhoud en organisatie belangrijk zijn. Vernieuwende didactiek is hierbij ons vertrekpunt. 

4. Ons verhaal, stel je voor…. 
Het mesoniveau van de persoonlijke leerpaden is alleen te realiseren als we hier als opleidingen gezamenlijk mee 
aan de slag gaan. Immers alleen dan ontstaan er mogelijkheden voor studenten om modules ook bij andere 
opleidingen te volgen. 

4.1 Studentjourney in 2026 
In figuur 1 wordt de gedroomde studentjourney weergegeven van een student die in 2026 flexibel onderwijs aan de 
faculteit Business & Economie volgt. We baseren ons bij deze student journey op de volgende uitgangspunten: 

1. De student krijgt de ruimte om, binnen redelijke grenzen, aan te tonen dat hij delen van het curriculum al 
beheerst en kan hierdoor versnellen 

2. De student moet altijd die onderwijseenheden volgen/vrijgesteld krijgen die de opleiding uniek maken en 
essentieel zijn voor de te behalen bachelor 

Er zijn vier stappen: oriënteren, afspraken maken, leren en waarderen.  
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Figuur 1. Studentjourney (bron HAN) 

Oriënteren 
De stap oriënteren heeft betrekking op de periode waarin de student zich nog niet heeft ingeschreven bij de HvA. 
De potentiële student verkent eerst de mogelijkheden die er zijn om de gewenste opleiding te volgen. Dit gebeurt 
vooral via de interactieve website van de HvA met een heldere zoekstructuur maar ook het persoonlijk netwerk 
wordt ingeschakeld. Op basis van de verkenning kiest de student er voor om nader kennis te maken met de faculteit 
Business & Economie. In deze stap wil de faculteit zowel de studenten bedienen die zich willen oriënteren op het 
toekomstig beroep, maar ook de professional die zich verder wil ontwikkelen of een carrièreswitch wil maken. 
 
Afspraken maken 
Zodra de student zich heeft ingeschreven voor een opleiding of module, begint de stap afspraken maken over het 
leerpad van de student. De stap is te zien als een noodzakelijke tussenstap voordat de student de opleiding of 
module écht kan gaan volgen. Belangrijk bij het afspraken maken is het opstartmoment. Dit moment bestaat uit een 
ontmoeting bij de faculteit, waarbij aandacht is voor kennismaking met medestudenten, uitleg over de 
opleiding/module en het arrangeren van het persoonlijke leerpad. Voor het plannen en roosteren van het onderwijs 
moet duidelijk zijn welke klassikale lessen, werkcolleges, online overlegmomenten etc. gepland moeten worden. De 
faculteit heeft de onderwijslogistiek zo ingericht dat praktisch alle wensen van de student gehonoreerd kunnen 
worden.  
 
Leren  
Deze stap vormt de kern van de studentjourney en heeft betrekking op de onderwijsactiviteiten van de student 
tijdens het volgen van een module. De student volgt onderwijs in de blended leeromgeving, die bestaat uit leren in 
de online omgeving, leren in en met de beroepspraktijk en leren bij de faculteit. Dit alles kan individueel of samen 
met medestudenten. De student volgt lessen, werkt aan opdrachten en verdiept zich in achtergrondinformatie. De 
inrichting van de blended leeromgeving is afgestemd op het studentprofiel. De student volgt die modules en 
bijbehorende onderwijseenheden waarover in de vorige stap afspraken zijn gemaakt. Met behulp van een integrale 
toets rondt de student zijn onderwijseenheden en leeractiviteiten af.  De uitkomst van de toets is voor de student 
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geen verrassing omdat hij door de intensieve begeleiding bij de studie voortdurend heeft teruggekeken op wat hij 
geleerd en gedaan heeft (feedback) en vooruit heeft gekeken naar de volgende stappen in het leerproces 
(feedforward).  

Waarderen 
De laatste stap is Waarderen. Dit betekent dat de student een module of een opleiding afrondt. Bij afronding van 
een module reikt de faculteit een certificaat uit, bij afronding van een opleiding een diploma. De afronding van een 
module bestaat uit een integrale toets. Dit betekent dat er geen summatieve beslissingen worden genomen die 
zonder context en gefragmenteerd de onderliggende kennis- en vaardighedenbasis toetsen.  Na afronding van een 
module is het mogelijk dat de student daarna instapt in de volgende module. Hiermee wordt het cyclische karakter 
van de studentjourney duidelijk. 

Om helder te maken wat dit nu concreet voor verschillende doelgroepen gaat betekenen wordt in de volgende 
paragraaf aan de hand van persona’s een beeld geschetst. 

4.2 Maak kennis met de beroepszoeker, verdieper, kwalificeerder, switcher en verbreder 
We nemen je mee in het verhaal van een aantal doelgroepen in de vorm van persona’s die komende jaren binnen 
de FBE hun eigen pad bewandelen om vervolgens succesvol(ler) te zijn op de arbeidsmarkt. We onderscheiden vijf 
persona’s met verschillende leerbehoeftes:  

− De beroepszoeker is net klaar met zijn middelbare school en wil leren en zijn kwaliteiten ontdekken. Hij heeft 
een diploma nodig.  

− Verdiepers zijn professionals die willen blijven leren en vooral op zoek zijn naar verdieping en/of verbreding om 
de juiste kennis te behalen om ambities waar te maken.  

− Kwalificeerders zijn professionals die erkenning willen van hun kwaliteiten en een certificaat of diploma nodig 
hebben. Vaak op verzoek van de werkgever.  

− Switchers zijn professionals die een andere baan (al dan niet gedwongen) willen verkrijgen binnen hetzelfde of 
een ander vakgebied of hun onbenutte talenten willen ontplooien. 

− Verbreders zijn professionals die hun kennis willen verbreden (latere fase loopbaan) en dit binnen hetzelfde 
werkgebied willen doen.  

− Naast de studenten als doelgroep hebben we twee persona’s opgenomen vanuit het onderwijs: een docent en 
opleidingsmanager.  

Beroepzoeker 

 

Hatice is 19 jaar. Zij heeft net haar havodiploma behaald. Als eerste in haar familie 
gaat zij nu studeren. Zij heeft gekozen voor Commerciële Economie in de toekomst 
wil een eigen onderneming wil starten en zij ziet haar studie als een goede 
voorbereiding hierop. Zij weet van zichzelf dat zij moeite heeft met discipline. In 
een gesprek met de studieadviseur bespreekt zij haar leerroute, hoe zij deze gaat 
volgen en wat een redelijke planning is. Tot haar verrassing kan zij gedurende haar 
studie al een eigen onderneming opstarten en hiervoor verschillende minoren 
volgen en zelfs afstuderen op haar eigen onderneming. Hatice gaat voldaan en 
geïnspireerd naar huis. De week voordat Hatice gaat starten logt zij in op haar 
persoonlijke dashboard. Zij ziet dat alle modules voor de komende jaren zijn 
ingepland, ook ziet ze de manier waarop verschillende vakken worden gegeven. 
Voor Hatice is het opeenvolgen van modules vooral al tijdens het opstarten 
bepaald. Dit geeft haar een gevoel van zekerheid en een stok achter de deur. Voor 
Hatice heeft iedere onderwijsactiviteit dezelfde volgorde: zij bereidt haar lessen 
thuis voor. In haar agenda staat precies wanneer welke opdracht online staat. Elke 
behaalde module is voor haar echt een feest, zij ziet in haar overzicht dat zij er weer 
eentje achter de rug heeft en krijgt een felicitatie van haar docent, en viert het met 
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klasgenoten. Na 4 jaar heeft zij haar diploma behaald en is zij de trotse eigenaar 
van haar eigen onderneming in duurzame verpakkingsmaterialen. 

Beroepzoeker  Donny is 18 jaar en heeft zijn havodiploma op zak. Hij vond school nooit zo boeiend, 
al dat gestamp ligt hem niet echt. Donny vindt het vooral leuk om samen met 
anderen iets te doen en hij is altijd degene die wel goed kan babbelen. Hij heeft 
gekozen voor bedrijfskunde want met dat diploma kun je alle kanten op. Dat is 
handig want hij weet nog niet precies wat hij later wil gaan doen.  
Na de eerste maand bij bedrijfskunde is hij toch niet meer zo gemotiveerd. Hij stelt 
steeds vaker zijn opdrachten uit, waardoor zijn groepsgenoten niet echt blij met 
hem zijn. Hij weet zelf eigenlijk niet goed waarom hij het niet zo leuk vindt. Hij baalt 
best wel en voelt zich er niet echt bij horen. Na een gesprek met zijn 
studieloopbaancoach komt hij erachter dat bedrijfskunde niet echt de juiste keuze 
voor hem was. Dat is wel even een deuk in zijn zelfvertrouwen. Hoe gaat hij dit aan 
zijn ouders vertellen die zijn studie betalen? Na een tweede gesprek met zijn coach 
schrijft Donny zich in voor het FBE brede heroriëntatie-semester. De eerste drie 
weken mag hij daar even landen en praat hij veel met medestudenten die in eerste 
instantie ook niet de juiste keuze hadden gemaakt. Dit geeft hem weer moed en 
door de interdisciplinaire opdrachten komt hij erachter dat hij het heel leuk vindt 
om met de menselijke kant van het bedrijf bezig te zijn. Na een half jaar schrijft hij 
zich in voor HRM. Als hij in het derde jaar zit kan hij vrijstelling krijgen voor de 
minor, vanwege het heroriëntatie-semester. Even twijfelt hij of hij dat zal doen om 
zo zijn studie sneller af te ronden. Maar hij heeft de smaak intussen te pakken, 
werken moet je toch nog je hele leven, en gaat zich liever verder verdiepen in de 
honoursminor sustainability.  

Verdieper  Eduard is 31 en woont in Amsterdam. Hij is enkele jaren HR-adviseur geweest maar 
nu is hij al ruim een jaar bezig met het geven van trainingen voor HR-adviesbureaus 
en het ontwikkelen van opleidingen. Voor een groot adviesbureau krijgt hij de een 
kans om een programma volledig opnieuw op te zetten en heeft behoefte aan 
onderbouwing en versteviging van zijn kennis. Na wat oriënteren kwam hij bij de 
HvA uit. “Ik hou best van studeren en aan een tweedaagse cursus heb ik niet zo 
veel”. Op de website leest hij over de minor Train the trainer. In de minor doe je 
veel zelfonderzoek. Hoe leer jij het beste? Hoe sta jij voor een groep? Hoe ga je om 
met weerstand? Er wordt veel tijd besteed aan het vinden van je eigen stijl als 
trainer. Eduard neemt contact op met de studieadviseur en zij maakt samen met 
hem een persoonlijk leerpad. Eduard moet de lessen kunnen combineren met zijn 
werk en het liefst ook direct kunnen toepassen. De studieadviseur adviseert hem 
om naast de minor ook de module Personal Branding te volgen. Zo leert hij zowel 
inhoudelijk over het geven van trainingen en staat zijn persoonlijke ontwikkeling 
ook centraal. De theorieën over Neuro Linguistisch Programmeren, psychologie, en 
filosofie lijkt hem mateloos interessant en nuttig, maar de studielast lijkt wel wat 
aan de hoge kant. Gelukkig kan hij kiezen wanneer hij de verschillende modules 
kan volgen en vindt de toetsing vooral plaats thuis en op de werkplek.  

Kwalificeerder 

 

Dick is 55 en is retailmanager bij de lokale supermarkt in Almere Buiten. Dick is niet 
zo handig met ICT en nu steeds meer gedigitaliseerd wordt, zoals de zelfscankassa’s 
en de online webshop, kan hij zijn werk niet goed meer uitvoeren. Sterker nog, hij 
wordt voorbijgestreefd door medewerkers van 18 jaar die de opleiding Handel 
doen bij het ROC van Amsterdam. Zijn leidinggevende verwacht van Dick dat hij 
zich gaat bijscholen anders raakt hij zijn baan kwijt. Naar wat zoeken op de website 
van de HvA leest hij over de afstudeerrichting Digital Marketing van de opleiding 
Commerciële Economie. Hij wil geen hele opleiding afronden want dat duurt hem 
te lang. Dick wil alleen de modules volgen die hem op dit moment gaan helpen bij 
zijn huidige werk. Belangrijk is zijn EVC-procedure. Van zijn leidinggevende heeft 
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hij akkoord gekregen voor zo’n procedure. Daarmee kan hij verschillende 
vrijstellingen krijgen en de opleiding in kortere tijd afronden. Na een gesprek met 
de studieadviseur schrijft Dick zich in en wordt er een persoonlijke leerroute 
samengesteld. Tijdens het gesprek maken ze nog wat aanpassingen. Dick werkt 
zelfstandig en volgens planning aan de opleiding. Regelmatig is er een gesprek met 
zijn leidinggevende. Ze bespreken dan vooral hoe hij het geleerde kan toepassen 
in de praktijk en vice versa: hoe hij de praktijk kan gebruiken in zijn opleiding. De 
meeste vragen echter bespreekt hij in zijn leergroep. Zijn medestudenten geven 
goede feedback en suggesties voor verdieping of interpretatie. De meeste toetsen 
doet Dick vanuit huis, en zo snel als mogelijk. De performancetoetsen op het werk 
zijn belangrijk en prettig. Een docent komt dan kijken en beoordeelt hoe hij het 
doet. Dick is een professional, maar van deze toetsen leert hij steeds weer heel 
veel. Het is fijn dat hij ook kan zien dat hij steeds beter wordt.  

Switcher 

 

Dit is Kate. Zij is 37 jaar en werkt 2 dagen als administratief medewerker bij een 
advocatenbureau op een P&O afdeling. Na haar studie op het MBO was het lastig 
een leuke baan te vinden en wilde ze het liefst doorstuderen. Echter, toen ze 
kinderen kreeg is ze minder gaan werken en heeft ze zich gestort op het 
gezinsleven. Nu haar twee kinderen, Mees (7) en Sem (5), allebei overdag op school 
zitten heeft ze meer tijd voor zichzelf.  Ze heeft besloten om de opleiding HRM in 
deeltijd te gaan beginnen omdat ze een baan als HR-adviseur ambieert. “De 
combinatie van studie met mijn gezin, vergt behoorlijk wat flexibiliteit”. Kate 
woont in Den Helder waardoor ze een behoorlijke reistijd heeft. Gelukkig kan ze 
met haar begeleider online afspreken. In dat gesprek geeft ze aan dat ze ambitieus 
is en het liefst daar wil versnellen waar het kan. Met haar begeleider maakt ze een 
leerarrangement waardoor al het leermateriaal en de leeractiviteiten op 
Brightspace al klaar staan. Elke module start ze met een diagnostische toets en aan 
de hand van de uitkomsten bepaalt ze op welke onderdelen ze kan versnellen. Ze 
probeert zo veel mogelijk in de praktijk te leren en vraagt regelmatig om een 
performance toets op de werkplek. Daarmee krijgt ze een compleet beeld van haar 
ontwikkelpunten. 

Verbreder  Carlijn is 44 en werkt in de financiële sector als controller bij een pensioenfonds in 
Amersfoort. Ze heeft verschillende studies gedaan en afgerond, daarna heeft ze 
zich gespecialiseerd in het bank- en verzekeringswezen en is ze ook verschillende 
managementopleidingen gaan doen. Werken met cijfers en rekenen vindt ze heel 
erg leuk. En de ondersteunende functie binnen een bedrijf past ook goed bij haar.  
“Wat je ziet is dat je als controller steeds meer data moet interpreteren. Je moet 
het verhaal erbij zien te vertellen, in plaats van de data alleen maar oplezen. Met 
allerlei business-intelligence-tools is het mogelijk goed inzicht te hebben hoe het 
er daadwerkelijk voor staat”. Met Dashboards kan er bijvoorbeeld een vertaalslag 
gemaakt worden tussen financiële en niet-financiële kengetallen en ze wil zich 
verbreden op het niveau van data-analyse en hoe opkomende digitale 
technologieën traditionele bedrijfsmodellen verstoren. Na lang zoeken komt ze op 
de master Digital Driven Business terecht. Een jaar lang fulltime een master volgen 
gaat Carlijn niet lukken in combinatie met haar huidige werk. Ze spreekt daarom 
met haar begeleider een persoonlijke leerpad af zodat ze verschillende modules in 
haar eigen tempo kan doen. Het is natuurlijk best een klus, een baan en een 
opleiding. Ze moet er op blijven letten dat ze zich niet voorbijloopt. Haar Slb’er en 
haar werkplekbegeleider wijzen haar er regelmatig op dat een opleiding volgen ook 
leuk moet zijn, en dat leren tijd nodig heeft. Tegelijkertijd is het voor Carlijn 
belangrijk te merken dat ze wordt uitgedaagd. Ze krijgt regelmatig pittige 
praktijkopdrachten, waarvoor ze echt aan de bak moet. 
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Carlijn doet de toetsen zo snel mogelijk, en zo veel mogelijk online. Daardoor houdt 
ze ruimte voor het leren in de praktijk. Het is fijn dat ze in eigen tempo kan werken. 
Als ze onzeker is over haar kennis zorgt ze dat ze een of meer oefentoetsen maakt 
voordat ze de echte toets maakt. Vaak krijgt ze de uitslag al binnen een paar dagen. 
Een fijn en opgeruimd gevoel. Haar scores zijn hoog.  

Docent  Emiel is 46 en sinds vijf jaar geeft hij les bij de opleiding CE. Afgelopen jaren heeft 
hij zijn eigen rol zien veranderen. Dat was niet altijd makkelijk maar hij is blij met 
de trainingen ‘didactisch coachen’ en ‘blended learning’ die hij heeft gevolgd. Emiel 
hechtte altijd al veel waarde aan de relatie met zijn student en heeft daar nu ook 
echt de tijd voor. Voorheen was hij veel bezig met het maken van toetsen, het 
afnemen en nakijken van voornamelijk hertentamens. Er was nauwelijks tijd voor 
een gesprek en hij had het idee dat studenten alleen maar iets deden als het voor 
de toets meetelde. In zijn les waren studenten vaak bezig met een andere module, 
omdat daar een deadline voor gehaald moest worden. Hij was van mening dat zijn 
studenten veel sturing en toetsen nodig hadden om gemotiveerd te blijven voor de 
studie.   
Dat is nu anders. Emiel zet in BrightSpace interactieve oefeningen klaar die 
aansluiten bij de belevingswereld van zijn studenten. In de 2-wekelijkse fysieke 
bijeenkomst kan hij dieper op de stof ingaan. Dit doet hij het liefst door middel van 
een begeleide discussie, een debat of een ‘levend’ spel. Aan het eind bespreekt hij 
altijd even met zijn studenten ‘Als we dit volgende keer weer zouden doen, hoe 
zouden jullie het dan aanpakken? En hoe zal ik het anders aanpakken?’. Hij leert 
hierdoor zijn studenten goed kennen en daar krijgt hij energie van. Hij betrekt zijn 
studenten regelmatig bij het opstellen van beoordelingscriteria, ‘wanneer denken 
jullie dat dit product goed is?’. Hij is verrast hoe streng studenten ineens voor 
zichzelf zijn. Doordat er geen concurrentie meer is van andere modules, ziet Emiel 
hoe betrokken de studenten zijn bij de complexe opdrachten die ze behandelen. 
Het gaat hem steeds gemakkelijker af om goede feedback en feedforward te geven, 
dat is nog flink oefenen af en toe. En de toetsen ter beoordeling, die vindt hij nog 
steeds belangrijk. Maar nu vooral omdat hij er zelf iets van kan leren. Hij vraagt zich 
na elke toets af ‘Heb ik ze kunnen laten leren wat we voor ogen hadden?’ en ‘Hoe 
pak ik het anders aan tot aan de volgende toets?’.   

Opleidings- 
manager 

 Peter is opleidingsmanager van Accountancy. Na elk blok krijgt hij een dashboard 
waarin hij onder andere kan zien wat de toetsrendementen zijn, wat de 
studentbetrokkenheid en tevredenheid was en algemene learning analytics uit 
Brightspace. Hij gebruikt deze informatie om met zijn docententeam en 
ondersteunende staf te evalueren wat ze als opleiding anders kunnen doen. Wat 
betekent dit voor de docentprofessionalisering, voor de logistiek, voor de 
informatievoorziening, voor het curriculum? Samen met een focusgroep (die 
bestaat uit studenten, mensen uit het bedrijfsleven en onderzoekers uit het 
lectoraat) bedenken ze gerichte oplossingen om het onderwijs en onderzoek te 
verbeteren. Er komen zelfs stageopdrachten uit voort om de vragen nader te 
onderzoeken of om de oplossingen te implementeren. Zo heeft een student 
marketing de HvA-pagina van de opleiding verbeterd en heeft een student HRM 
een training opgezet om docenten motiverende gespreksvoering te leren. 

Tabel 2 Persona's 
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5. Didactische en logistieke kaders 
Om de persoonlijke leerpaden zoals geschetst in voorgaande paragrafen te realiseren zijn didactiek en 
onderwijslogistiek belangrijke succesfactoren. Daar gaan wij in deze en volgende paragraaf nader op in. In lijn met 
de ontwikkelingen in didactische visies van opleidingen, stellen we een aantal FBE-brede didactische  en 
onderwijslogistiek noodzakelijke kaders voor. Deze kaders hebben zich bewezen op andere hogescholen en in 
onderwijskundige onderzoeken. De kaders zorgen voor rijke leeromgevingen waar studenten minder snel uitvallen, 
meer studiesucces hebben en waar de aansluiting met het werkveld en onderzoek groot is. Verder zorgen deze 
kaders voor het gemakkelijk kunnen samenwerken op inhoud tussen opleidingen, en natuurlijk voor de student om 
een persoonlijk leerpad (op inhoud en tempo) te creëren over opleidingen heen. 

5.1 Didactische kaders 
Wij hanteren de volgende didactische kaders 

1. In elke onderwijseenheid staan leerresultaten centraal:  
a) Een leerresultaat beschrijft welke complexe beroepshandelingen een student kan uitvoeren binnen een 

bepaalde werkveldcontext. 
b) Studenten gaan met een actueel praktijkvraagstuk aan de slag. 

2. Activerende didactiek: 
a) Er is sprake van activerende didactiek met inzet van technologie.  
b) Wij ontwikkelen activiteiten die de binding van studenten onderling en met de opleiding bevorderen. 

3. De docent heeft een coachende rol: 
a) Studentbegeleiding is afgestemd op de keuzemogelijkheden binnen de persoonlijke leerpaden. 
b) Gedurende het leerproces wordt de student gecoacht en krijgt hij ontwikkelingsgerichte, inhoudelijke 

feedback. 
4. Begeleiding is de sleutel tot succes: 

a) De studiecoach is de verbindende schakel tussen opleiding, leren van de student en de werkplek. 
b) De studiecoach richt zich op het bevorderen van het zelfregulerend leervermogen van de student. 
c) De studiecoach coacht de studenten bij het maken van keuzes ten aanzien van het leerarrangement en de 

leerroute en geeft advies over de volgorde en inhoud van de modules. 
d) De studiecoach kan online en via een gestructureerd methodiek het leerproces van de student begeleiden 

en ondersteunen waarbij feedback en feedforward wezenlijke onderdeel zijn. 
5. Integrale en ontwikkelingsgerichte toetsen: 

a) Met formatieve evaluatie wordt bewijs verzameld over de leerresultaten. Dit wordt door de docent gebruikt 
om de student vervolgstappen in het leerproces te laten zetten. Effectieve ontwikkelingsgerichte feedback 
staat hierbij centraal. 

b) Er is sprake van integrale toetsing. Dit betekent dat er geen summatieve beslissingen genomen worden die 
zonder context en gefragmenteerd de onderliggende kennis- en vaardighedenbasis toetsen. 

c) Studenten werken aan beroepsproducten met een maximum van drie per onderwijseenheid. 
d) Onze toetsen zijn leerwegonafhankelijk: 

− Het afleggen van toetsen zoals deze door de opleiding worden aangedragen. 
− Het afleggen van een toets waarbij door de student zelf de toetsvorm wordt gekozen. 
− Het overleggen van bewijsstukken vanuit eerdere opleidingen, werkervaring of op basis van 

informele leren. 
e) Toetsen zijn zoveel mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk. 

6. Het werkveld is betrokken bij het onderwijs en het actueel houden van het curriculum: 
a) Wij stemmen regelmatig met het werkveld af over de actualiteit van het curriculum en de gewenste 

vaardigheden.  
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b) Bij werkplekleren verbindt de student vragen en behoeften die zich op de werkplek voordoen met de 
realisatie van leeruitkomsten die in het kader van de opleiding relevant zijn. 

c) Er worden gastcolleges gegeven door professionals uit het werkveld. 

De afdeling O&O werk de didactische kaders verder uit door o.a. de mogelijkheden en voorbeelden van andere 
opleidingen toe voegen. Vervolgens zijn de opleidingen aan zet om deze kaders op te nemen in hun 
opleidingsplan/A3. De opleiding wordt hierbij ondersteund door O&O. 
Daarnaast wordt er in samenwerking met HR een scholingsaanbod opgezet om betrokkenen in staat te stellen zich 
deze kaders on the job eigen te maken. Er worden afspraken gemaakt met de opleiding welke aspecten bij welke 
modules eerst aangepakt worden. Daar worden vervolgens maatwerk workshops/ontwikkelsessies voor 
georganiseerd. Hierbij komt de organisatie en facilitering vanuit het MT van de opleiding en de inhoud vanuit O&O 
(in samenwerking met externen, HvA Academie, DLO innovatiepartners). 
De website van EDULAB krijgt een update. De kaders en voorbeelden zijn daar terug te vinden, net als de workshops. 
 

5.2 Onderwijslogistieke kaders 
“In het algemeen wordt gesteld dat hoe meer het onderwijs geflexibiliseerd is, hoe complexer de onderwijslogistieke 
ondersteuning zal zijn. Debet hieraan zijn de toenemende hoeveelheid aan variaties binnen de opleiding en de 
toenemende hoeveelheid aan regels in verband met de kwaliteitseisen aan die variaties. Effectieve en efficiënte 
onderwijslogistiek vraagt een zekere stabiliteit van de context en standaardisatie in het licht van gewenste 
flexibiliteit.”4 
 
Wij onderscheiden de volgende onderwijslogistiek noodzakelijke kaders: 

1. Elke onderwijseenheid bestaat uit 15 EC of een veelvoud hiervan. 
2. Elke onderwijseenheid is ingedeeld op niveau 5, 6 of 7 van het NLQF/EQF. 
3. Bij de onderwijseenheden binnen een niveau is zo min mogelijk sprake van volgordelijkheid. 
4. Elke opleiding heeft onderwijseenheden die open staan voor studenten van andere opleidingen en /of cursisten. 
5. Bij elke onderwijseenheid wordt waar relevant input van een voor het onderwerp relevant lectoraat gevraagd. 
6. Onderwijseenheden kunnen meerdere malen per jaar aangeboden worden. 

 
Flexibel onderwijs kan dus niet zonder enige mate van standaardisatie, meer dan binnen het huidige onderwijs het 
geval is. Juist als we de student veel keuzevrijheid willen bieden en het onderwijs makkelijk willen kunnen aanpassen 
aan de realiteit en de behoeften van dat moment, zullen een aantal onderwijslogistieke zaken gestandaardiseerd 
moeten worden. 

Hierbij is het streven te zorgen voor structuren en kaders die nauwelijks hoeven te wijzigen in het geval de inhoud 
van het onderwijs wijzigt. Dit geeft het onderwijs de ruimte de concrete invulling binnen de structuur pas later te 
doen, wat flexibiliteit verhoogt. Denk hierbij naast grotere onderwijseenheden aan doordachte keuzes in wat 
geregistreerd moet worden en wat niet. Tevens is het streven een eenduidige opzet in processen en systemen te 
realiseren t.b.v. de herkenbaarheid en voorspelbaarheid voor studenten. Studenten kunnen tijdig keuzes maken, 
weten wat ze moeten doen (bv. hoe in te schrijven en waar informatie te halen), etc.  

Voor dit alles is het nodig om met elkaar te bepalen wat vaststaande basisuitgangspunten zijn in de verschillende 
onderwijslogistieke processen. Een basisuitgangspunt kan bijvoorbeeld zijn dat een student een rooster kiest. Dit 
staat dus vast. Onderwijslogistieke ruimte ontstaat wanneer meerdere docenten dit vak kunnen geven en voor dit 

 
4 Citaat uit notitie SURF: “Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs” 
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vak over opleidingen heen, inzetbaar zijn. Zo kunnen studenten daadwerkelijk gebruik maken van hun keuzevrijheid. 
Een ander mogelijk uitgangspunt is het creëren van twee inschrijfmomenten.  

HvA breed worden vanuit het programma GGO (Goed Georganiseerd Onderwijs) verschillende onderwijslogistieke 
systemen opnieuw aanbesteed. Zo wordt er nu een nieuw roostersysteem geïmplementeerd dat vanaf het studiejaar 
2021 – 2022 gehanteerd gaat worden. Ook komt er eind 2021 een nieuw systeem voor curriculumvoorbereiding. 
Het inrichten van de werkprocessen voor deze systemen biedt de kans om de processen aan te passen aan onze 
basisuitgangspunten voor de standaardisatie van de onderwijslogistiek.  

In onderstaand figuur is te zien waar de faculteit naar zou moeten bewegen; een vorm waarbij het onderwijs flexibel 
is, kan bewegen en veranderen, en zich kan aanpassen aan interne en externe omstandigheden. Een vorm waarbij 
het onderwijs tegelijkertijd wordt ondersteund en gestimuleerd door een stevige en vaste onderwijslogistiek. Dit is 
nodig om de student de mogelijkheid te bieden keuzes te maken. 

 

Figuur 2 Toekomstbeeld onderwijslogistiek 

Dit alles vraagt om nauwe betrokkenheid van het onderwijsbureau bij de onderwijsontwikkeling. Ook vraagt het om 
ketenbewustzijn van opleidingen, management én staven. Onderwijslogistiek en onderwijs zijn geen twee 
gescheiden werelden maar werken samen om de persoonlijke leerpaden voor studenten en de daarbij noodzakelijke 
standaardisatie van onderwijslogistiek te realiseren. 

Om te komen tot de basisuitgangspunten wordt na vaststelling van deze notitie onder regie van de projectmanager 
en in nauwe samenwerking met het onderwijsbureau, docenten en studenten en vertegenwoordigers van de 
opleidingscluster een voorstel uitgewerkt dat ter besluitvorming voorgelegd wordt aan het FMO. Wij maken hierbij 
gebruik van de recent verschenen notitie “Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek” van de 
landelijke Versnellingsagenda, een samenwerkingsverband tussen hogescholen, universiteiten en SURF op het 
gebied van digitalisering van het onderwijs.5 

 
5 https://versnellingsplan.nl/wp-content/uploads/2020/11/Flexibilisering-Impact-flexibele-studentroutes.pdf 
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6. Wat gebeurt er al 
Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Binnen de opleidingen vinden al diverse onderwijsontwikkelingen 
plaats die bijdragen aan de realisatie van persoonlijke leerpaden. Ze zijn hieronder weergegeven.  

o MST 
Studenten kunnen na jaar 1 kiezen voor een van de vijf afstudeerrichtingen: Marketing & Sales, Marketing & 
Sales Europe, Digital Marketing, Ondernemerschap en Sportmarketing. In de afstudeerfase hebben studenten 
de keus uit vier vormen: afstuderen met een adviesscriptie, afstuderen met een onderzoeksscriptie, 
projectgericht afstuderen en afstuderen met een businessplan voor new business. Daarnaast zijn er in jaar vier, 
tien keuzevakken (5 EC) waar de student er twee van selecteert.  

o M&O 
o BK 

In lijn met het komende Instellingsplan wil de opleiding de vrije keuzeruimte voor studenten verhogen van 
30 naar 60 EC. Er worden nu al keuzevakken aangeboden van 10 EC die mogelijk in de toekomst worden 
uitgebreid naar 15 of 20 EC. De opleiding heeft het initiatief genomen om samen met andere 
opleidingsmanagers na te denken over een brede economische opleidingsvariant. 

o HRM 
− De opleiding denk mee over een brede economische opleidingsvariant 
− Gepersonaliseerd leren is onderdeel van de visie van HRM 
− Binnenkort formuleert de opleiding een eigen A3 waarbij Blended leren én gepersonaliseerd leren de focus 

heeft. Hierbij komt aan de orde: hoe kunnen we naar eenheden van 5,10 of 15 EC, waar zien we 
mogelijkheden om keuzeruimte te vergroten, etc?  

− Binnen enkele vakken is al keuzevrijheid gerealiseerd. 
− Binnen de opleiding is het initiatief genomen om te kijken hoe zore een minor met flexibele 

keuzeonderdelen kunnen ontwikkelen. 
− In afstudeerfase is ontzettend veel keuzevrijheid 

• F&A 
− Versterken van de coachingslijn. 
− Doorstroommogelijkheden door een kolom van Ad-bachelor-master. 
− In de gemeenschappelijke propedeuse werken met eenheden van 5 EC of een veelvoud hiervan en met 

beroepsproducten. 
− Student heeft in de hoofdfase de keuze uit verschillende uitstroomprofielen en kan bij de opleiding FTA in 

de vorm van een excellentietraject modules bij andere opleidingen volgen. 
− De student geeft zijn afstudeerfase zelf vorm door zelf te kiezen voor een opdracht en een bedrijf. 

• Deeltijd 
Binnen het deeltijdcluster is al het onderwijs reeds opgebouwd in een heden van 15 of 30 EC. Studenten kunnen 
op twee momenten per jaar starten en het onderwijs wordt tweemaal per week aangeboden. Het cluster is 
bezig met de ontwikkeling van een begeleidingslijn die zal aansluiten bij het faculteitsbrede didactische concept. 

• Amsib: 
Tijdens de opleiding heeft de student in jaar 2 per blok de mogelijkheid om uit een aanbod van acht vakken er 
één zelf te kiezen. Vanaf jaar 3 kiezen studenten voor een specialisatie en in de afstudeerfase kunnen zij kiezen 
uit drie manieren van afstuderen: beroepsproduct, thesis of internship. Aandachtspunt bij de verdere uitrol van 
persoonlijke leerpaden is dat het voor studenten van de Amsib opleidingen een absolute voorwaarde is dat de 
modules die zij volgen in het Engels gegeven worden.  
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7. Doelstellingen 2020-2023 
De realisatie van de persoonlijke leerpaden is een meerjarig traject. Wij willen hierin een fasering aanbrengen door 
in de periode 2020-2023 allereerst de focus te leggen op het uitwerken en implementeren van een 
gemeenschappelijk didactisch concept en de daarbij passende onderwijslogistiek. We zijn ons ervan bewust dat dit 
geen gemakkelijke opgave is. Immers je vraagt van opleidingen bestaande structuren en afspraken te wijzigen wat 
voor docenten en ondersteuners een andere manier van werken kan betekenen. Daarom is het belangrijk hierover 
met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, binnen en tussen teams, staven en management om zo gezamenlijk de 
persoonlijke leerpaden vorm te geven. 

Na 2023 gaan we de mogelijkheid onderzoeken van bredere croho’s met specialisatie tracks en de mogelijkheid voor 
studenten om ook modules bij een van de andere faculteiten te volgen.  

Concreet stellen wij ons als faculteit voor de realisatie van persoonlijke leerpaden de volgende doelen: 

• In 2023 hanteren alle opleidingen het faculteitsbrede didactisch concept met nadruk op minder toetsen, 
werken met leerresultaten en meer tijd voor de studentbegeleiding. 

• In 2023 is er een scholingsaanbod bij het nieuwe didactische concept waaraan tenminste 40% van de 
docenten deelgenomen hebben. 

• In 2023 is al ons onderwijs georganiseerd in eenheden van 15 EC of 30 EC 
• In 2023 is een curriculumtool6 beschikbaar die de student helpt bij het maken van keuzes. 
• In 2023 zijn de gezamenlijk bepaalde basisuitgangspunten van de onderwijslogistiek die nodig zijn om 

persoonlijke leerpaden mogelijk te maken, gerealiseerd  
• In 2023 kunnen studenten in jaar 3 of 4 kiezen uit minimaal twee multidisciplinaire challenges  

8. Concreet aan de slag 
Een meerjarig traject vraagt om een tijdspad maar ook om mijlpalen die op kortere termijn gerealiseerd kunnen 
worden.  

8.1 Multidisciplinaire challenges 
Om op korte termijn de keuzemogelijkheden voor studenten te vergroten wordt voorgesteld om voor de faculteit 
twee multidisciplinaire challenges te ontwikkelen. Zo’n challenge is een module van 30 EC en kenmerkt zich door 
een gezamenlijk thema bijvoorbeeld duurzaamheid of ondernemerschap. De challenges worden ontwikkeld in 
samenwerking met het CET en de opleidingen. Een student kan in een challenge zowel generieke competenties 
verwerven als opleidingsspecifieke competenties door bijvoorbeeld een opleidingsspecifieke opdracht op te nemen. 
De challenges worden vanaf februari 2022 als minor aangeboden en kunnen later als keuzemodule in de curricula 
worden opgenomen. Het deeltijdcluster is bereid om een van de challenges te ontwikkelen en te hosten. 

8.2 Tijdspad 
De realisatie van de persoonlijke leerpaden is een meerjarig traject. In onderstaand schema is een globaal tijdspad 
geschetst. 

 

 

 

 
6 Bijv. Your next concept, tool SQill hier is ook de minoren kieswijzer mee gemaakt. 
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Wat 2021 2022 2023 
Uitwerken en implementeren faculteitsbreed didactisch model    
Docenten scholen in het toepassen van dit didactisch model     
Eenheid aanbrengen in omvang van modules (15 of 30EC)     
Curricula vergelijken om mogelijkheden te creëren voor studenten om 
modules bij andere opleidingen van de faculteit te volgen 

   

Op basis van gezamenlijk vastgestelde basisuitgangspunten 
standaardisatie van de onderwijslogistiek  

    

Ontwikkelen van twee multidisciplinaire faculteitsbrede modules.     
Tabel 3: Tijdspad  

9. Scholing 
De faculteitsbrede didactiek vraagt van docenten andere bekwaamheden bijvoorbeeld op het gebied van coaching 
en formatieve evaluatie. Er zal een faculteitsbreed professionaliseringsaanbod komen dat zich richt op 

• Digitalisering 
• Onderwijsdidactiek passend bij flexibel onderwijs 
• Formatieve evaluatie 
• De nieuwe rol van de docent 

Een deel van deze scholing is reeds beschikbaar via Edulab (https://edulab.fbe.hva.nl/) of het HvA brede 
afstandsonderwijs aanbod (https://icthva.sharepoint.com/sites/digitaalonderwijs). Het BDB-traject dat veel door 
nieuwe docenten gevolgd wordt, speelt ook al in op de nieuwe rol van de docent en digitaal onderwijs. Waar nodig 
ontwikkelen we zelf aanvullende trajecten. 

10. Ondersteunende organisatie en bewaken voortgang. 
Deze belangrijke ontwikkeling slaagt alleen als iedereen in de faculteit de urgentie voelt, er actief mee aan de slag 
gaat en er bij besluiten steeds gekeken wordt naar de impact op de flexibilisering van het onderwijs. Om dit te 
stimuleren komt er een projectteam dat de voortgang bewaakt en initiatieven ontwikkelt.  Dit team bestaat uit een 
projectmanager voor 0,4 fte, die valt onder de staf O&O een teamlid namens IV en een teamlid namens het 
onderwijsbureau. Vanuit elk cluster worden een onderwijskundige een docent en een lid van het coördinatieteam 
onderwijslogistiek/bedrijfsvoering aangewezen die als eerste aanspreekpunt voor het projectteam fungeren. Het 
projectteam bespreekt tweemaandelijks met een klankbordgroep de voortgang. Op de volgende pagina is dit in de 
vorm van een organogram weergegeven. 

De projectmanager wordt door de faculteit bekostigd. De overige betrokkenen doen dit als taak binnen hun 
aanstelling en worden hiervoor door de eigen eenheid vrijgemaakt. 

Het monitoren van de voortgang per opleiding op managementniveau zal in eerste instantie plaatsvinden via de 
halfjaarlijkse POO-gesprekken. Wij stellen voor het onderwerp persoonlijke leerpaden hiervoor standaard te 
agenderen.  

  

https://edulab.fbe.hva.nl/
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Figuur 3 Organogram projectorganisatie 

11. Financiële paragraaf 
De kosten die opleidingen maken voor het realiseren van de persoonlijke leerpaden komen ten laste van het 
reguliere opleidingsbudget. Opleidingen kunnen in overleg met hun OC’s mogelijk een deel van de 
studievoorschotmiddelen hiervoor gebruiken. Wij vragen de faculteit om vanuit de ”innovatieregeling 
laagdrempelige flexibilisering onderwijs”, budget beschikbaar te stellen voor de aanstelling van de projectmanager 
en het ontwikkelen van twee multidisciplinaire challenges. 
 

Wat 2021 2022 2023 
Programmamanager 0,4 fte GPL 100.000 40.000 40.000 40.000 
Ontwikkelen challenges 
Per challenge van 30 EC, 450 uur ontwikkeltijd, tarief 64 euro per uur7 
= 28.800 + 1.200 bijkomende kosten = per challenge 30.000 

30.000 30.000  

Aanschaf curriculumtool  Ntb  
Totaal 70.000 70.000 40.000 

Tabel 4 Begroting 

12. Gevraagd besluit 
Het MT van de faculteit wordt gevraagd in te stemmen met: 
• Deze notitie waaronder de hoofdlijnen van het didactisch concept en de doelstellingen bij de persoonlijke 

leerpaden zoals geformuleerd in hoofdstuk 5 en 7 en de projectaanpak om deze doelstellingen te realiseren. 
• In te stemmen met het aanstellen van een projectmanager en de uitwerking ervan in samenwerking met O&O 

en HR af te stemmen. 
• Een opleidingsmanager te benoemen tot portefeuillehouder flexibilisering in het MT van de faculteit. 
• Het projectteam te vragen om in samenspraak met de stakeholders een voorstel te doen voor de 

basisuitgangspunten bij de standaardisatie van de onderwijslogistiek. 
• De ontwikkeling van twee multidisciplinaire challenges. 
• De gevraagde middelen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 ter beschikking te stellen en hiervoor een kostenplaats 

in te richten binnen de begroting van de portefeuillehouder flexibilisering van het MT. 

 
7 Gebaseerd op een GPL van 100.000 met 1.572 aanwezige uren. 

Opleidingsmanager/portefeuillehouder MT

Projectmanager 0,4 fte
Vertegenwoordiger namens IV

Cluster Amsib Cluster DtA

‐vertegenwoordiger 
onderwijslogistiek
‐docent 

‐vertegenwoordiger 
onderwijslogistiek
‐docent 

‐vertegenwoordiger 
onderwijslogistiek
‐docent 

‐vertegenwoordiger 
onderwijslogistiek
‐docent 

‐vertegenwoordiger 
onderwijslogistiek
‐docent 

Cluster MST Cluster M&O Cluster F&A

MT faculteit

Klankbordgroep

Vertegenwoordiger namens het 
onderwijsbureau

Hoofd staf O&O
Bedrijfsvoerder faculteit

Projectteam

‐ onderwijskundige ‐ onderwijskundige ‐ onderwijskundige ‐ onderwijskundige ‐ onderwijskundige



18 
Meerjarenplan flexibel onderwijs FBE, versie 1.0, 8 december 2020 

 


	1. Inleiding
	2. Waarom persoonlijke leerpaden bij FBE
	2.1 Samenhang met andere programma’s en ontwikkelingen

	3. Persoonlijke leerpaden, vijf dimensies en drie niveaus
	4. Ons verhaal, stel je voor….
	4.1 Studentjourney in 2026
	4.2 Maak kennis met de beroepszoeker, verdieper, kwalificeerder, switcher en verbreder

	5. Didactische en logistieke kaders
	5.1 Didactische kaders
	5.2 Onderwijslogistieke kaders

	6. Wat gebeurt er al
	7. Doelstellingen 2020-2023
	8. Concreet aan de slag
	8.1 Multidisciplinaire challenges
	8.2 Tijdspad

	9. Scholing
	10. Ondersteunende organisatie en bewaken voortgang.
	11. Financiële paragraaf
	12. Gevraagd besluit

