FLEXIBEL ONDERWIJS VOOR FLEXIBELE PROFESSIONALS ?
O n d e r w i j s i n n ov at i e : v a n v i s i e n a a r u i t vo e r i n g i n H G b a ch e l o r s

Aanleiding

Theoretisch kader

HG strategisch plan:
“Goed, relevant en uitdagend onderwijs”

Dat vraagt om

Curriculaire verschijningsvormen (van den Akker)
binnen de Hanzehogeschool

Onderwijsinnovatie

Vaak moeilijk in majordeel van Bachelors

Beoogd
curriculum

Veel initiatieven, zoals
IWP’s, VEVIO, Blended Learning

Concepten uit visie zijn vaak
niet goed herkenbaar
in het uiteindelijke onderwijs

Hanzehogeschool HG visie en strategisch plan
-breed, geschre- Hierin worden brede onderwijsconcepten beven
noemd en geïmpliceerd.
Schoolspecifiek, Schoolspecifieke visie, strategisch plan en begeschreven
schrijving van de opleiding.

Maar veel innovatie gebeurt in minoren, masters,
of honourstrajecten.

Hierin worden onderwijsconcepten uit de HG visie
gespecifieerd en gecombineerd met concepten die
specifiek zijn voor de school of opleiding.

Nu herijking curriculum

Bijvoorbeeld: ontwerpeisen voor een te ontwerpen lessenreeks.

bachelor verpleegkunde en verkorte bachelor PABO

Uitgevoerd Ontworpen
curriculum

Vragen

Geuit in studiehandleidingen, docenthandleidingen, opdrachtbeschrijvingen, gebruikte literatuur,
inrichting van de blackboard omgeving, etc.

1.Hoe gebruiken docenten de onderwijskundige concepten uit een visie
in het ontwerpproces om keuzes te maken, te onderbouwen en in
hoeverre ervaren zij hierbij belemmeringen ?
2.Hoe kan een interventie eruit zien die beoogt docenten te ondersteunen bij het ontwerpen van onderwijs vanuit onderwijskundige concepten die in visiestukken als doelstelling worden benoemd?

Interpretatie door docenten van de schoolspecifieke visiedocumenten naar een concreet ontwerp voor een cursus, module of lessenreeks.

In actie

Het daadwerkelijke onderwijsproces
De uitvoering van de cursus, module, lessenreeks,

Bereikt
curriculum

Ervaren

(niet onder- Geleerd

De leerervaringen van studenten en/of docenten.
De leerresultaten van de studenten.

Ontwerp
Docent als ontwerper

Documentanalyse en interviews

 Voor een goed ontwerpproces dienen docenten vroegtijdig betrokken te zijn bij
het maken van beleid en—bijvoorbeeld—visieontwikkeling.
 Docenten hebben ondersteuning en facilitering nodig om tot een goed ontwerpproces te komen.
 Ontwerpprocessen vertonen sterke verschillen. Verschillende contexten leveren
vaak sterk verschillende vragen nodig, waardoor maatwerk noodzakelijk is.

met schrijvers school-specifiek curriculum
Betekenis van onderwijskundige concepten in het
beoogd curriculum.

Focusgroep interviews
met ontwikkelaars curriculumherziening
Uitwerking van onderwijskundige concepten in het onderwijsontwerp.
Werkwijze en ervaringen tijdens het proces van curriculumherziening

Voorlopige resultaten
 Visiestukken van een hoog conceptueel niveau, waardoor er veel afhangt van de invulling van
docenten. Vraag is hoe hen daarin te faciliteren.
 Terugkoppeling van onderwijsontwerp naar oorspronkelijk doel vaak mager.
 Erg veel stappen / producten tussen visie en onderwijsontwerp: bomen en bos?
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