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1.  Reflecterende inleiding  
door de lector 

Na vier jaren te hebben gewerkt als lector bij NHL Stenden is het tijd om de balans op te maken. Tijd om na  
te denken over de aanleiding voor de inrichting van dit lectoraat, de opdracht/het doel, over wat er is 
gerealiseerd en wat niet. Een reflectie, mijn reflectie, wordt niet in een keer geschreven. Ik start met een opzet, 
een structuur, spreek er over met collega’s en vraag enkelen om ook een bijdrage te schrijven. Het zou een 
lineair proces kunnen zijn, maar dat is het niet, het is nadenken, heen en weer schieten in de teksten, en lezen, 
veel lezen. 

Mijn referentiekader is op dit moment het reflecteren op mijn lectoraat, ik lees nu dan ook alles met een 
reflecterende bril op. Mijn perceptie van wat ik denk te zien en te lezen wordt gekleurd door mijn eigen context. 
Een veranderende context, immers ik rond mijn lectoraat af en zie uit naar een volgende stap in mijn loopbaan. 

Dit mechanisme, het percipiëren van de ‘werkelijkheid’ geframed door mijn referentiekader is het mechanisme 
dat onderwijs zo boeiend en complex maakt. Het betekent dat zorgvuldig ontworpen leeromgevingen,  
zoals probleemgestuurd onderwijs (PGO) of design based education (DBE) niet door elke student en docent op 
dezelfde wijze wordt ervaren. Met als gevolg dat het gedrag van studenten en docenten, als reactie op die 
leeromgeving, verschillend zal zijn. Dat betekent dat gedrag van mensen lastig te voorspellen is, en in het 
verlengde daarvan de voorspelbaarheid van de mogelijke uitkomsten van het onderwijs. Dat geeft kleur aan 
opvattingen over onderwijs zoals: ‘one size fits all’, dat heeft invloed op voorkeuren voor offline en online 
onderwijs. Inzichten uit onderwijskundig onderzoek, waar dit lectoraat een bijdrage aan levert, zijn ontzettend 
belangrijk, maar verdienen tegelijkertijd nuancering en zorgvuldige, contextgerelateerde interpretatie.  
Daarom is het woord dialoog (of vaak ook een trialoog, zie de inaugurele rede van dit lectoraat) cruciaal.  
Het voeren van het gesprek over inzichten die zijn opgedaan in onderwijskundig onderzoek, ervaringen die zijn 
opgedaan in de praktijk, kunnen alleen geduid worden en van waarde zijn als zij onderwerp zijn van een 
voortdurende dialoog over het onderwijs in een specifieke context. 
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Het volgende citaat trof mij, gedurende dit schrijfproces, met mijn reflecterende bril op: “Onderwijs is 
mensenwerk. Wat voor de ene leraar werkt, werkt voor de ander niet. Wat op het ene moment passend is, is dat 
op het andere moment niet. Dit is de dynamiek van het onderwijs. Nog meer dan het ambacht, zou je dit het 
kunstenaarschap, tact of virtuositeit van de leraar kunnen noemen; je kunt nog zoveel weten of zoveel 
vaardigheden hebben… of je er op deze maandagochtend met deze groep goed onderwijs mee kan maken, staat 
elke keer weer op het spel. Onderwijs is daarmee in de kern een prachtige, maar risicovolle onderneming” 
(Martens, Biesta, Stevens & Valk, 2020). In een paar zinnen staat voor mij hier de kern van onderwijs, namelijk dat 
het mensenwerk is, een ambacht. Een ambacht waar nog heel veel over te leren valt, daarom is het doen van 
onderzoek naar onderwijs relevant. 

Een hogeschoolbreed lectoraat heeft verschillende uitdagingen, immers de verwachtingen binnen de 
organisatie spelen zich op verschillende niveaus af. Van college van bestuur tot een tutor van een PGO-groep. 
Vraagstellingen en verwachtingen kunnen dan ook ogenschijnlijk sterk uiteenlopen. Uiteenlopend van: wat is de 
evidentie onder ons onderwijsconcept, leidt ons onderwijsconcept tot de beoogde rendementen, is het 
effectief, is het effectiever dan andere onderwijsconcepten? Tot: hoe ga ik om met de groepsprocessen binnen 
mijn studentengroep, hoe en wanneer geef ik feedback, hoe stem ik af met mijn collega’s? Dit vraagt dan ook om 
onderzoek dat zich op verschillende niveaus afspeelt: van langere termijn hogeschoolbreed onderzoek tot 
kleinschalig onderzoek binnen een studentengroep. Het lectoraat heeft de afgelopen vier jaren dan ook 
geprobeerd deze verschillende niveaus te erkennen: het longitudinale HowULearn-onderzoek naar het effect van 
DBE op het leren en welzijn van studenten, en tegelijkertijd kleinschaliger kwalitatief onderzoek naar 
constructive alignment bij een aantal opleidingen. 

De stand van zaken per lopend onderzoek is verschillend, vanzelfsprekend. Het meest omvangrijke onderzoek, 
HowULearn, bevindt zich nu in het derde onderzoeksjaar. Na een zogenaamde nulmeting in het voorjaar van 
2018, is in 2019 de HowULearn vragenlijst opnieuw onder alle eerstejaars studenten uitgezet. De respons nam toe 
en in de aanloop naar de meting in 2020 waren we erg hoopvol, want het HowULearn-onderzoek werd door 
steeds meer collega’s erkend en herkend. Het onderzoek heeft zijn plek gekregen in de Kwaliteitsafspraken, en 
ook tijdens de Instellingstoets Kwaliteitszorg van NHL Stenden werd nut en noodzaak van dit onderzoek naar het 
effect van DBE op het leren van studenten bevestigd. Helaas heeft de meting van 2020 nog niet plaats kunnen 
vinden aangezien op het moment dat de vragenlijst online werd gezet, Nederland in een intelligente lockdown 
ging. We hebben toen de conclusie moeten trekken dat uitstel van het onderzoek naar september 2020 nodig 
was om betrouwbare data te kunnen verzamelen. Neemt niet weg dat het theoretisch fundament onder 
HowULearn staat als een huis, en dat de inzichten die verzameld zijn, maar nog belangrijker, de inzichten die in 
de loop van de jaren kunnen worden opgedaan, belangrijk zijn voor de ontwikkeling van DBE. Het is onderzoek 
dat een lange adem nodig heeft, het is ‘traag’ onderzoek, en het is zeer relevant om een onderwijsconcept 
jarenlang onderzoeksmatig te volgen. Het effect op het leren van studenten wordt langzaam zichtbaar, dat is een 
kenmerk van onderwijs en dat vraagt dan ook om onderzoek met een lange adem. 
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Het postdoconderzoek naar, kortgezegd, het collectief leren van docenten heeft een looptijd van 2 jaar, dit 
najaar rondt dit onderzoek af. In deze reflectie wordt ook dit onderzoek verder toegelicht, en daar past maar een 
conclusie: het onderzoek is relevant in de combinatie met HowULearn. 

De combinatie van docent- en studentperspectief in het onderzoek is nodig. Beide zijn immers onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het gedrag van docenten is een kritische succesfactor in de ontwikkeling en uitvoering van 
DBE. De inzichten, de lessons learned, na jarenlang met PGO te hebben gewerkt versterken deze conclusie.  
Het onderhouden, het levend houden van een onderwijsconcept, door een continue dialoog over het onderwijs 
te voeren is nodig. De inzichten opgedaan tijdens het hogeschoolbrede onderzoek naar PGO (in de beginfase van 
dit lectoraat uitgevoerd) laat zien dat het noodzakelijk is om dat wat je wilt bereiken met het onderwijs expliciet 
met elkaar te blijven bespreken en te evalueren. Wat zijn de perspectieven van individuele docenten, wat beogen 
zij te bereiken? Delen docententeams dezelfde opvatting? En als ze dat niet doen, wat betekent dat vervolgens 
voor de uitvoering en de kwaliteit van het onderwijs? Het risico bestaat dat in de loop van de jaren het gesprek 
over het onderwijs, vanuit de verschillende rollen, van bestuur tot tutoren, zich gaat beperken tot de ‘vorm’ van 
het onderwijs en kwantificeerbare output zoals omvang van studentengroepen en diplomarendementen.  
Het HowULearn-onderzoek helpt om te blijven spreken over de inhoudelijke doelen van het onderwijs,  
om juist de kwaliteit van onderwijs, uitgedrukt in ‘het leren van studenten’, hoog op de agenda te houden van 
iedereen die een rol heeft in de uitvoering en evaluatie van het onderwijs. Collectief leren van docenten  
(het postdoconderzoek) helpt om de gezamenlijkheid van docenten te stimuleren en vorm te geven en niet  
voor vanzelfsprekend aan te nemen. 

Wat opvalt in deze onderzoeken is dat ze (pas) betekenis krijgen door het voeren van een dialoog (of trialoog). 
Betekenis geven in de complexe werkelijkheid van het hoger beroepsonderwijs ontstaat als mensen daar over 
spreken. Ogenschijnlijk een open deur, echter in de dagelijkse praktijk wordt daar niet altijd de ruimte voor 
genomen of de noodzaak toe gevoeld. Dat het voeren van dialogen moeilijk is hebben we ook geleerd van het 
masteronderzoek naar het stellen van vragen door docenten om een duurzame feedbackdialoog tussen 
studenten op gang te brengen. Redenerend vanuit de kwalitatieve doelen van het onderwijs, zoals de 
ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden bij studenten, is in dit onderzoek gekeken naar het voeren van een 
dialoog door in te zoomen op de aard van de vragen die door docenten gesteld worden. Ook hier werd duidelijk 
dat het niet vanzelfsprekend is dat dergelijke processen goed op gang komen. 

Onderzoek naar onderwijs draagt dan ook bij aan het expliciet maken van dergelijke inzichten, dat er bijvoorbeeld 
een ‘gap’ kan zitten tussen dat wat we denken dat we doen en dat wat we daadwerkelijk doen. Dat percepties 
tussen docenten en studenten sterk uiteen kunnen lopen, en dat het nodig is dat mechanisme over het voetlicht 
te brengen. Onderzoek naar onderwijs maakt onze ervaren werkelijkheid iets explicieter, niet oordelend,  
maar inzichtverschaffend. Waarbij, nogmaals, het voeren van dialogen een kritische succesfactor lijkt te zijn.
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In deze reflectie is vanzelfsprekend ook aandacht voor output en impact: immers publicaties en presentaties 
tijdens congressen zijn belangrijk. Het delen van kennis en inzichten, zodat de dialoog verder gevoerd kan 
worden is ook een verantwoordelijkheid van een lector, een lectoraat. 

En tegelijkertijd is er een andere belangrijke output/impact die zich lastig laat vastleggen: dat is namelijk 
enthousiasmeren, inspireren, de dialoog starten en voeren, prikkelen en uitdagen, zaken ter discussie stellen. 
Anders gezegd het vakmanschap van de docent (of zie eerder in deze reflectie: het ambacht, het 
kunstenaarschap) hoog op de agenda zetten. Die output kan ik in deze reflectie niet ‘aantonen’, maar is voor mij 
wel erg relevante output. Dat is voor mij de ultieme motivatie geweest om vier jaar lang lector te hebben willen 
zijn. En, met enige bescheidenheid, denk ik, reflecterend, beschouwend te mogen stellen dat de motiverende en 
inspirerende output zeer zeker aanwezig was!

Het doel van deze reflectie is om de passie, inspiratie, en motivatie van allen die betrokken waren bij het 
lectoraat Sustainable Educational Concepts in Higher Education over het voetlicht te brengen. Om een moment 
in de tijd te markeren, want dat is natuurlijk wat dit is…..een momentopname, het onderwijs en het onderzoek 
daarnaar is en blijft voortdurend in beweging. En wat ik van harte hoop is dat de dialoog over het onderwijs en 
het onderzoek daarnaar onverminderd zal worden blijven gevoerd!

Het is erg riskant om collega’s in het bijzonder te benoemen, om ze te bedanken voor de bijzondere 
samenwerking. Toch ga ik dat hier wel doen: Anouk Donker. Wij delen dezelfde passie voor onderzoek naar 
onderwijs, en dezelfde belangstelling voor inhoudelijke concepten zoals metacognitie, zelfregulatie en 
benaderingen van leren van studenten. Haar inzet, zorgvuldig en precies werken en de hele fijne samenwerking 
is van grote waarde voor het onderzoek van dit lectoraat, in het bijzonder het HowULearnonderzoek.

Dank aan allen voor het in mij gestelde vertrouwen om dit prachtige ambt te hebben mogen uitvoeren!

Noord-Sleen, april 2020
Gerry Geitz
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2.  Reflectie op het lectoraat door 
de voorzitter van het curatorium

Een curatorium houdt toezicht op een organisatie en geeft adviezen over het te volgen beleid. Vanuit dit perspectief 
is het een ideale constructie voor een lectoraat dat zich van meet af aan tot doel heeft gesteld om te werken in 
dialoog (of trialoog). Tegelijkertijd geeft het ook een zekere druk omdat je wil adviseren over het werk van een expert 
en haar team. Het maakt je als voorzitter in ieder geval nederig en terughoudend in de rol die je hebt.
Nu het afscheid van Gerry snel dichterbij komt is het tijd om wat van die schroom af te werpen en mee te 
reflecteren op hetgeen deze 4 jaren van het lectoraat ons als hogeschool gebracht hebben.

Ik ben een arbeidsmigrant, weliswaar uit een buurland, maar absoluut een migrant. Mijn referentiekader, mijn 
normen en waarden zijn gevormd door op te groeien in België. Onderdeel daarvan was uiteraard mijn schooltijd. 
Vergelijkbaar met een Nederlands gymnasium maar oh zo anders qua didactiek en beleving. De overstap naar 
Nederland ging gepaard met mijn inschrijving aan de Rijksuniversiteit Maastricht (tegenwoordig UM) en de 
kennismaking met Probleem Gestuurd Onderwijs. Vanuit mijn onbekendheid met het Nederlandse hoger 
onderwijs nam ik aan dat dit systeem gangbaar was in het hele land en ik omarmde het volledig. Alles wat we 
deden gebeurde in de veiligheid van een groep, was gerelateerd aan het echte leven en we werden uitgedaagd 
om samen na te denken en tot oplossingen te komen. 

Veel later besefte ik pas welke invloed deze vorm van onderwijs op me heeft gehad. Het heeft mijn manier van werken 
beïnvloed, mijn denken en heeft ook geleid tot de keuze voor een loopbaan in het onderwijs. Dat besef is er echter  
pas laat gekomen en met het schrijven van deze reflectie snap ik ook weer waarom dat zo is. Voor de studenten die 
aan een instelling studeren is het onderwijssysteem soms een bewuste keuze maar wordt de keuze voor de instelling 
zelf vaak bepaald door hele andere factoren. Hetzelfde geldt voor de docenten die in veel gevallen met een 
onderwijsmodel meegroeien en erg goed zijn in de uitvoering maar vaak niet meer stilstaan bij de fundamenten ervan.

Dat is ook gebeurd bij onze hogeschool. Na 25 jaar innoveren, implementeren en doorontwikkelen kwamen we 
erachter dat we iets heel bijzonders eigenlijk als vanzelfsprekend zagen. Op zich is er niets mis met die Noordelijke 
nuchterheid maar het resulteerde er ook in dat we in een uitvoermodus kwamen en dat er, een paar collega’s 
uitgezonderd, weinig mensen in onze organisatie nog bewust bezig waren met ons didactisch DNA. Gelukkig 
onderkende ons College van Bestuur dit en besloot tot het instellen van de zogenaamde pijlerlectoraten. Drie 
lectoraten die belast werden met het onderzoek naar en het verder ontwikkelen van onze drie belangrijkste pijlers.
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Gerry werd benoemd als lector van het lectoraat Sustainable Educational Concepts in Higher Education en 
begon de reis die nu voor haar eindigt. De opdracht van het lectoraat was zeker niet eenvoudig en werd 
naarmate de organisatie van de hogeschool veranderde ook complexer. De start begon al voor de fusie en kwam 
voort uit het gedachtengoed dat al een kwart eeuw de basis vormde voor Stenden. Door de fusie ontstond de 
behoefte aan een nieuw didactisch model en werd de fundering voor design based education gelegd.  
Het lectoraat heeft die transitie goed opgepakt en heeft hierdoor de kans kunnen grijpen om zich niet te 
beperken tot dit ene model maar om meer te focussen op de elementen die hierin belangrijk zijn. Het verklaart 
ook de naam van het lectoraat dat hierdoor de mogelijkheid heeft gekregen om naast het onderzoeken van het 
gebruikte concept ook onderzoek te doen naar mogelijkheden voor verdere innovatie. 

Heeft het lectoraat nu gebracht wat we voor ogen hadden? Ik denk dat die vraag bevestigend beantwoord kan 
worden. De impliciete focus die de hogeschool eerder had ten aanzien van haar didactisch handelen is 
verschoven naar een expliciete benadering. Door het werk van het lectoraat en het verbinden met de 
hogeschool is er een plek ontstaan waar we bewust kijken naar hetgeen we in onze dagelijkse praktijk doen.  
Er is ruimte voor reflectie, verdieping en ontwikkeling gekomen en we zijn uit onze onderwijskundige schulp 
gekropen. We publiceren en presenteren aan onze collega’s in binnen- en buitenland en komen in contact met 
instituten waar vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvinden. We volgen de resultaten van onze studenten en 
docenten en kunnen hierdoor ondersteunen bij innovatie en scholing in de gehele hogeschool. Maar als 
belangrijkste prestatie denk ik dat het lectoraat ons onderwijs legitimeert, althans daar veel aan bijdraagt.  
De onderwijswereld, maar ook haar omgeving, is vrij conservatief en heeft behoefte aan onderbouwing en 
verantwoording voordat ze een nieuw concept of model accepteert. Dit lectoraat draagt daar zowel intern als 
extern veel aan bij.

Het vertrek van Gerry is een aderlating voor het lectoraat omdat zij met haar gedachtengoed en energie zo veel 
gebracht heeft. Ik gaf eerder aan dat ik een migrant ben en me indertijd onvoldoende realiseerde waar ik terecht 
kwam en wat dat voor mij kon betekenen. Datzelfde geldt eigenlijk voor veel onderdelen van onze hogeschool. 
We zijn middels een fusie samen gekomen en er komen nog steeds onderdelen bij. Onze nieuwe hogeschool is 
een verzameling van migranten en, heeft, net als ikzelf vroeger, behoefte aan een gids die ons laat zien wat we 
doen en wat het ons allen kan brengen. Ik hoop dat het lectoraat die gidsrol blijft vervullen en dat Gerry’s 
opvolger daar op net zo een inspirerende wijze invulling aan geeft.

Dank je wel Gerry.  

Leeuwarden, april 2020
Patrick Bemelmans
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3.  Het begin van de 
lectoraatsperiode 2016 - 2020 

Stenden hogeschool kenmerkte zich in 2014 als een internationale hogeschool, met vestigingen in Leeuwarden, 
Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bali (Indonesië), Bangkok (Thailand) en Port Alfred (Zuid-Afrika). 
In die tijd studeerden aan Stenden circa 11.000 studenten en werkten 900 medewerkers. 

De missie van Stenden was ‘unleashing potential in students, staff and surrounding communities’, de hogeschool 
ontleende deze maatschappelijke opdracht aan de visie ‘serving to make it a better world’. In het jaar 2014 had 
Stenden 15 lectoraten die mede door middel van toegepast onderzoek zorg droegen voor de verbinding tussen 
opleidingen en werkveld. 

Leidend concept voor medewerkers en studenten van Stenden was het mensbeeld ‘de nieuwsgierige mens’, 
waar 3 pijlers een belangrijk fundament voor boden: probleemgestuurd onderwijs, internationalisering en 
onderzoek. Deze strategische pijlers bepaalden de identiteit van Stenden en verdienden om die reden dan ook 
lectoraten die de nadrukkelijke opdracht hadden om zorg te dragen voor verbinding dwars de hogeschool en, 
vanzelfsprekend, om onderzoeksmatig evidentie en fundament te verschaffen voor deze pijlers.  
En zo geschiedde, na de aanstelling van een lector Internationalisering en Onderzoek, werd het drietal 
gecomplementeerd met de aanstelling van een lector PGO en de daarmee samenhangende opdracht tot het 
inrichten van een hogeschoolbreed lectoraat. 

Een jaar kwartiermakerschap werd gebruikt om de eerste verkenningen te verrichten, en vanaf 1 april 2016 startte 
de formele lectoraatsperiode. Nu (april 2020), na een periode van vier jaar formele lectoraatsperiode, is het tijd 
voor reflectie. Wat was de opdracht, welke aanpak is gekozen, wat is gerealiseerd, wat was de impact zowel 
binnen als buiten de hogeschool, en last but not least: hoe veranderde de context van de hogeschool binnen de 
lectoraatsperiode en wat betekende dit voor het lectoraat.
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3.1. De opdracht in relatie tot de strategie van Stenden 
Stenden had al meer dan 25 jaar ervaring met probleemgestuurd onderwijs, er was dus veel ervaring met en 
kennis van probleemgestuurd onderwijs. Wat echter in al die jaren niet was gebeurd was het uitvoeren van 
hogeschoolbreed onderzoek naar het onderwijsconcept dat binnen de hogeschool werd uitgevoerd. 

Het college van bestuur gaf dan ook bij aanvang van het lectoraat de volgende twee richtinggevende vragen mee:
 1.  Welke ontwerpgerichte en effectiviteit onderzoeksvragen leven er nu en in de toekomst op het gebied 

van PGO binnen de Schools?
 2.  Welke trends zijn er in de doorontwikkeling van PGO, mede in het licht van de voorgenomen fusie van 

Stenden en NHL?

Het vertrekpunt voor de eerste vraag lag, vanzelfsprekend, in de enorme hoeveelheid wetenschappelijke 
publicaties over probleemgestuurd onderwijs, maar ook specifiek in literatuur gericht op ‘het leren van 
studenten’, immers effectiviteit van onderwijs laat zich al snel definiëren in leeruitkomsten op het niveau  
van metacognitie (hierover later meer bij de specifieke onderzoeken). Deze leeruitkomsten zijn relevant voor 
alumni van een breed spectrum aan associate degree, bachelor-, en masteropleidingen in het hoger 
beroepsonderwijs. 

Een eerste uitwerking van de effectiviteitsvraag is vastgelegd in de inaugurele rede van het lectoraat  
(Geitz, 2016). De tweede vraag voor het lectoraat gaf meteen het beeld van de veranderende context van de 
hogeschool: de voorgenomen fusie tussen Stenden en NHL vroeg om een diepgaand gesprek over hoger 
onderwijs, de veranderende wereld, de behoefte van het werkveld, en specifiek een uitgebreide dialoog over 
het onderwijs zoals dat tot op dat moment binnen beide hogescholen werd uitgevoerd. Het lectoraat, de lector, 
heeft in die periode een belangrijke bijdrage geleverd aan deze dialoog, aan de uiteindelijke onderbouwing  
van het onderwijsconcept design based education en vervolgens aan het onderzoek naar de effectiviteit van 
design based education.
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4. Inaugurele rede 

Zoals gezegd richtte de inaugurele rede zich in belangrijke mate op de onderzoeksvragen gerelateerd aan 
probleemgestuurd onderwijs binnen Stenden. Echter, met de kennis van dat moment en de stand van zaken met 
betrekking tot de fusie, heeft ook Design Thinking als concept reeds een plek gekregen in de inaugurele rede. 
Redenerend vanuit de beoogde doelen van het hoger beroepsonderwijs is in de inaugurele rede een verdieping 
geschetst op een aantal relevante concepten voor het hoger beroepsonderwijs zoals leergedrag (intenties en 
leeractiviteiten), self-efficacy, en doeloriëntatie van studenten. Voor het lectoraat was en is het relevant om altijd 
na te denken over: wat is leren, hoe leren studenten, hoe kunnen docenten studenten de mogelijkheid bieden 
om te leren? Zelfregulatie van studenten is een concept dat in de beantwoording van deze vragen vaak naar 
voren komt. Een belangrijk doel van het hoger beroepsonderwijs, en ook zeker een onderliggend fundament van 
probleemgestuurd onderwijs. In de inaugurele rede is vanzelfsprekend aandacht besteed aan probleemgestuurd 
onderwijs in het bijzonder, immers, dit was het hogeschoolbrede onderwijsconcept van Stenden ten tijde van de 
oprichting van het lectoraat. De PGO leeromgeving was dan ook de onderzoekscontext waarbinnen studenten in 
de gelegenheid gesteld moesten worden om die leeruitkomsten te bereiken die relevant worden geacht voor 
een afgestudeerde in het hoger beroepsonderwijs. Savery (2015, p. 7) definieert PGO als volgt: “Problem based 
learning is an instructional (and curricular) learner-centered approach that empowers learners to conduct 
research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills to develop a viable solution to a defined 
problem. Critical to the success of the approach is the selection of ill-structured problems (often 
interdisciplinary) and a tutor who guides the learning process and conducts a thorough debriefing at the 
conclusion of the learning experience”. 

Probleemgestuurd onderwijs baseert zich op een aantal uitgangspunten die in lijn liggen met de relevante beoogde 
doelen van het hoger beroepsonderwijs. Deze uitgangspunten (ook wel leerprincipes genoemd) zijn constructief, 
zelfgereguleerd, samenwerkend en contextueel leren. Zie voor verdere verdieping én bronverwijzingen de inaugurele 
rede (Geitz, 2016). In het betoog van de inaugurele rede wordt vervolgens een stap gezet in de richting van dat wat 
later design based education genoemd zal worden. Redenerend vanuit ontwikkelingen in de externe omgeving 
worden in de rede kritische vragen gesteld ten aanzien van probleemgestuurd onderwijs: biedt de PGO-leeromgeving 
de studenten (nog) voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de gewenste richting, wordt voldoende recht 
gedaan aan de complexiteit van en het in beweging zijnde werkveld? Is er sprake van het duurzaam opleiden van 
studenten? De essentie van duurzaam opleiden is dat, uitgaande van de wens om studenten in lijn met de behoeftes 
van het toekomstig werkveld en maatschappelijke veranderingen op te leiden, het ontwerp van de leeromgeving 
daarmee in lijn gebracht moet zijn. Alignment tussen beoogde doelen van het hoger onderwijs en de inrichting van de 
leeromgeving is leidend. Duurzaam opleiden is door het lectoraat dan ook als volgt gedefinieerd:
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1.  Duurzaam onderwijs is gebaseerd op sociaal-constructivistisch-, contextueel, zelfgereguleerd en 
samenwerkend leren, en gaat uit van empathie voor de student, de docent en de omgeving, waarbij 
middels iteratieve processen wordt gewerkt aan complexe vraagstukken uit het werkveld. 
Vanuit dat wat wij weten over leren en onderwijzen en de (leer)principes die we daarom als fundament 
kiezen, geven we richting aan het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van ons hoger beroepsonderwijs. 
Onderzoek naar de noodzakelijke alignment, binnen een specifieke opleidingscontext, verloopt per 
definitie iteratief. 

2.  Duurzaam onderwijs is gefocust op de veranderende vraag van het werkveld en houdt rekening met 
nationale en internationale ontwikkelingen. 
Vanuit de wetenschap en het bewustzijn dat de wereld om ons heen niet stilstaat en ook niet stil zal gaan 
staan, zowel nationaal als internationaal, weten we dat onderzoek naar duurzaam onderwijs een dynamisch 
proces is. waarvan we niet op voorhand weten wat de nieuwe inzichten zullen zijn die het ons oplevert.

3.  Duurzaam onderwijs is daarmee gericht op het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van 
studenten in leeromgevingen waarbinnen een effectief en efficiënt leerproces op gang wordt gebracht 
dat een toekomstbestendig karakter heeft.  
Vanuit onze (toenemende) kennis over leren zoeken we naar die leerprocessen die de studenten helpen 
om hun aanpassingsvermogen te ontwikkelen, zodat zij zich daarmee toekomstbestendig ontwikkelen.

4.  Duurzaam onderwijs is gericht op de constructie van een stevige kennisbasis en op de vaardigheid van 
transfer van kennis naar onbekende situaties. 
Vanuit de overtuiging en wetenschap dat kennis een noodzakelijke voorwaarde is om nieuwe, onbekende 
situaties tegemoet te kunnen treden, zal het proces van kennisverwerving (en toetsing) onderwerp van 
onderzoek zijn.

5.  Duurzaam onderwijs doet recht aan de complexiteit van de macro- en meso-omgeving en geeft vorm  
aan de leeromgeving van de student door een optimale afstemming tussen de verschillende elementen. 
Vanuit de erkenning en het bewustzijn dat leeromgevingen geen op zichzelf staande entiteiten zijn, zullen 
ook de invloeden vanuit de macro- en meso-omgeving expliciet meegenomen worden in het onderzoek.
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6.  Duurzaam onderwijs is het product dat voorkomt uit de relatie tussen docent, student en werkveld, 
waarbij alignment en percepties in belangrijke mate deze relatie beïnvloeden. 
Vanuit de erkenning dat de wijze waarop alignment wordt geconcretiseerd en vervolgens de daarmee 
samenhangende perceptie van de werkelijkheid invloed heeft op leren en onderwijzen, zullen alignment 
en de wijze waarop deze alignment wordt gepercipieerd onderdeel zijn van de onderzoeksprojecten. 

Zoals eerder gezegd, de gewenste ontwikkelrichting van het onderwijs van de beoogde fusiehogschool  
Stenden/NHL stond als gespreksonderwerp hoog op de agenda van het lectoraat. De inhoudelijke basis daarvoor 
is gelegd in de inaugurele rede, om vervolgens als lector actief te participeren in fusievoorbereidingsgroepen, 
werkgroepen, het medeschrijven van de eerste handleiding design based education (Geitz & Sinia, 2017) en een 
eerste wetenschappelijke publicatie over design based education (Geitz & de Geus, 2019).

4.1. Onderzoeksvraag en -onderzoekslijnen
De zes principes van duurzaam onderwijs boden houvast bij en gaven richting aan het formuleren van de 
onderzoeksvragen van het lectoraat. Redenerend vanuit de beoogde doelen van de opleidingen van NHL Stenden 
werd het onderwijs onderzocht, waarbij de zes principes van duurzaam onderwijs als belangrijk kader ter toetsing 
werden gehanteerd. Het onderzoek van het lectoraat kwam tot uitdrukking in 3 onderzoekslijnen: (1) leergedrag, 
(2) toetsing en (3) feedback, de onderbouwing van de keuzes voor deze onderzoekslijnen zijn in de inaugurele 
rede verwoord. Nu terugkijkend kan de conclusie getrokken worden dat de 3 onderzoekslijnen nadrukkelijk 
aanwezig zijn geweest in de onderzoeken. Ter illustratie: het HowULearn-onderzoek waarin wordt gekeken naar 
leergedrag (approaches to learning), het masteronderzoek naar feedback waarin wordt ingezoomd op het stellen 
van vragen om daarmee een duurzame feedbackdialoog op gang te brengen, en het kwalitatieve onderzoek 
constructive alignment waarin bij een aantal opleidingen de focus wordt gelegd op de gemaakte keuzes voor 
onder andere toetsvormen. Ook een tweetal kleinschalige onderzoeken hebben toetsing als onderwerp  
van onderzoek (zie de onderzoeken van Tjepkema en De Jager). Zowel het studentperspectief als het 
docentperspectief is in de onderzoeken vertegenwoordigd. Het postdoconderzoek heeft als perspectief de 
docenten, HowULearn het perspectief van studenten. Er zou nog meer aandacht aan het perspectief van het 
werkveld besteed kunnen worden. Daarmee zou de trialoog (zie inaugurele rede) meer in evenwicht zijn gebracht. 

Vanzelfsprekend hebben de publicaties en presentaties bijgedragen aan de 3 onderzoekslijnen, echter naast de 
publicaties en presentaties specifiek over uitgevoerde of lopende onderzoeken zijn er ook inhoudelijke bijdragen 
in boeken geschreven, zoals in het boek Toetsrevolutie van het Hoger Onderwijs. Zie verder de opsomming 
output en impact in deze reflectie. In het vervolg van deze reflectie zal aan de verschillende onderzoeken 
aandacht worden besteed. 
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5. De kenniskring

Een lectoraat dat onderzoek doet naar Onderwijs spreekt tot de verbeelding en kan rekenen op veel 
belangstelling, dat is een conclusie die na vier jaar zeker getrokken kan worden! Er ontstond dan ook al snel een 
bijzondere situatie, de facilitering van het lectoraat was beperkt: er werden 2 lectoraatsdagen voor de lector 
gefinancierd en in de periode 2016-2017 0,2 fte voor kenniskringleden. Vanaf 2018 was de formatie voor 
kenniskringleden geen onderdeel meer van de allocatie. Beperkend, heel erg beperkend. En tegelijkertijd, zoals 
gezegd, ontstond er een bijzondere situatie. Men wilde graag meedoen, was blij met de hogeschoolbrede 
aandacht voor onderzoek naar ons onderwijs. De kenniskring ontstond, organisch. Geen van tevoren opgestelde 
profielen op basis waarvan onderzoekers geworven konden worden, maar collega’s die zich spontaan meldden 
en mee wilden doen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een gemotiveerde, enthousiaste groep mensen. 
Groen en rijp door elkaar, uiteenlopend van onervaren, beginnende onderzoekers tot gepromoveerde 
onderzoekers. En dat bleek tijdens de bijeenkomsten van de kenniskring goed te werken, de bijeenkomsten 
werden als erg inspirerend ervaren. Er werd gepassioneerd gesproken, feedback gegeven, meegedacht over 
prille, kleinschalige onderzoeken en over hogeschoolbrede onderzoeksprojecten. 

De keerzijde van deze prachtige medaille was dat het voor de meeste kenniskringleden lastig was om 
daadwerkelijk stappen te kunnen zetten in het onderzoek dat ze zo graag wilden uitvoeren. Primaire 
onderwijsprocessen en onderwijskundig advieswerk gaan altijd door, hebben prioriteit. De conclusie van dit 
deel van de reflectie is dan ook heel erg dubbel. Het ontbreken van formatieruimte voor onderzoekers was niet 
goed, heeft gemaakt dat er ook heel veel waardevol onderzoek bij intenties is gebleven of een langdurige 
opstartfase kende. En de conclusie is ook dat de kenniskringleden elkaar vonden, dat rijp en groen door elkaar 
juist versterkend werkt. Idealiter zouden beide kanten van de medaille beter op elkaar moeten aansluiten, reële 
facilitering van hogeschoolbreed onderwijsonderzoek én rijp en groen samen laten werken aan onderzoek.  
Ik durf te zeggen dat allen veel hebben geleerd!

In de kenniskring hebben de volgende collega’s, voor langere of kortere tijd geparticipeerd: Anouk Donker, 
Hanneke Assen, Agnes Brinks, Marina Tjepkema, Gert-Jan Los, Adalgard Willemsma, Wyb de Boer, Jeannette 
Medema, Marjolanda Hendriksen, Djoerd Hiemstra, Riemke van der Meer, Marijke de Jager, Marije Boonstra en 
Merlijn Torensma.
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6. De onderzoeken

6.1.  Onderzoek naar Probleemgestuurd Onderwijs: de initiële onderzoekscontext 
Onderzoekers: Gerry Geitz, Gert-Jan Los, Adalgard Willemsma

Het lectoraat is gestart met een onderzoek naar PGO binnen Stenden. Om een beeld te krijgen van de beoogde 
doelen, zoals die door medewerkers van Stenden werden nagestreefd, heeft het lectoraat in het voorjaar van 2016 
een verkennend onderzoek uitgevoerd. De uitnodiging voor dit onderzoek werd verzonden naar alle collega’s die 
geregistreerd stonden als onderwijzend personeel, van deze 550 collega’s hebben 204 collega’s de vragenlijst 
ingevuld. De onderzoeksvragen hebben zich onder andere gericht op een inventarisatie van de beoogde doelen en 
of men van mening was of deze doelen ook daadwerkelijk werden bereikt. Ook werd nagegaan in hoeverre men de 
theoretische onderbouwing van PGO kende en in hoeverre men van mening was dat het PGO onderwijs ook 
daadwerkelijk invloed had op de verschillende leerprincipes. In deze reflectie een beknopt overzicht van een aantal 
resultaten, gebaseerd op de presentatie tijdens EARLI2017 te Finland (Geitz, 2017).

Method
Invited were 550 educational staff members, 204 responded, working at the 7 faculties of a university of applied 
sciences in the Netherlands. PBL is applied within all full time bachelor programs of this institution.  
A questionnaire was set up in which staff was asked to indicate what they as a lecturer or a tutor are aiming for. 
In other words, what goals they would like to achieve with their students. Subsequently they indicated whether 
they achieved the intended goals and how they know that those goals were achieved. Furthermore, the staff was 
asked to what extent PBL contributes to the development of constructivistic, collaborative, self-directed and 
contextual learning.

The open questions were coded through a combination of applying the theoretical framework underlying  
PBL and abductive reasoning which moves back and forth between induction and deduction (Morgan, 2007).  
It is a pragmatic approach using existing theoretical explanations to make inferences about data, explaining 
noteworthy patterns by modifying the existing theory. The aim for abductive reasoning is to find the best 
explanation for what is happening (Sinkovics & Alfodi, 2012). Furthermore, cross tabs and Chi-square analyses 
were used to discover if there is a (significant) relation between variables.
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Results
Intended goals of educational staff
After analyses of the data 12 intended goals were identified: (1) collaborative learning (16.7%); (2) knowledge 
construction and transfer of knowledge (constructivistic learning) (16.5%); (3) development of general 
professional skills (16.4%): (4) development of research skills (15.5%); (5) development of research-oriented 
attitude (9.4%); (6) self-directed learning (6.8%); (7) contextual learning (4.4%); (8) motivated students (2.9%); (9) 
personal development (2.6%); (10) development of metacognitive skills (2.2%); (11) development of intercultural 
awareness (1.4%); (12) other (5.3%). 

Association between years of experience with PBL and the intended goals
A Chi-square test for independence indicated a significant association between years of experience with PBL and 
the intended goal knowledge construction and transfer of knowledge:  
χ2 (5, n = 197) = 11.73, p = .04, Cramer’s V = .244. 
The course over the years of experience: 1 – 5 years 37.9%; 6 – 10 years 41.2%; 11 – 15 years 45.2%; 16 – 20 years 
26.7%; >20 years 63.6%; none 8.3%.
A Chi-square test for independence indicated a significant association between years of experience with PBL and 
the intended goal contextual learning: χ2 (5, n = 197) = 16.31, p = .01, Cramer’s V = .288.
The course over the years of experience: 1 – 5 years 7.6%; 6 – 10 years 9.8%; 11 – 15 years 9.7%; 16 – 20 years 20%; 
>20 years 36.4%; none 0%.
A Chi-square test for independence indicated a significant association between years of experience with PBL and 
the intended goal collaborative learning: χ2 (5, n = 197) = 11.30, p = .046, Cramer’s V = .239.
The course over the years of experience: 1 – 5 years 43.9%; 6 – 10 years 43.1%; 11 – 15 years 29.0%; 16 – 20 years 
53.3%; >20 years 59.1%; none 8.3 %.
A Chi-square test for independence indicated a significant association between years of experience with PBL and 
the intended goal research skills: χ2 (5, n = 197) = 11.87, p = .037, Cramer’s V = .245.
The course over the years of experience: 1 – 5 years 42.4%; 6 – 10 years 33.3%; 11 – 15 years 25.8%; 16 – 20 years 
20.0%; >20 years 45.5%; none 0 %.
The other intended goals did not show a significant association with years of experience.

Association between faculties and the intended goals
A Chi-square test for independence indicated no significant association between faculties and the intended goals.

Achieved goals according to the perception of educational staff
Educational staff indicated whether the goals they were aiming for were achieved by their students. Table 1 
shows to what extent the intended goals mentioned by the respondents are achieved from their point of view. 
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Table 1.  To what extent are the intended goals achieved, according to the perception of the respondents  
in percentages (%).

Goal achieved

Intended goals Yes No Don’t know Total

Knowledge construction & Transfer 72.2 10.1 17.7 100.0

Motivated students 92.3 7.7 0.0 100.0

Self-directed learning 64.7 11.8 23.5 100.0

Contextual learning 66.7 12.5 20.8 100.0

Collaborative learning 71.8 10.6 17.6 100.0

Research-oriented attitude 42.6 23.4 34.0 100.0

Research skills 75.9 6.0 18.1 100.0

Personal development 81.8 18.2 0.0 100.0

General professional skills 76.6 3.9 19.5 100.0

Intercultural awareness 83.3 0.0 16.7 100.0

Metacognition 54.5 18.2 27.3 100.0

Other 60.9 8.7 30.4 100.0

Total 69.8 10.1 20.1 100.0

Overall, a Chi-square test for independence indicated a significant association between the intended goals and 
the achievement of the goals: χ2 (22, n = 493) = 34.84, p = .04, Cramer’s V = .188.

Development of learning principles
Furthermore, staff was asked to what extent PBL contributes to the development of constructivistic, 
self-directed, collaborative and contextual learning. In Table 2 the responses are presented.
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Table 2. The contribution of PBL to the development of constructivistic, self-directed, collaborative, 
contextual learning in percentages (%).

Contribution to development learning principles

Learning Principle Not Little Average A lot

Constructivistic learning 1.7 22.2 47.0 28.2

Self-directed learning 6.0 21.4 46.2 26.5

Collaborative learning 4.3 8.5 43.6 43.6

Contextual learning 1.7 19.7 45.3 33.3

Association between years of experience and the contribution of PBL to the development of the four  
learning principles
A Chi-square test for independence indicated a significant association between years of experience with PBL and 
the contribution of PBL to the development of contextual learning: χ2 (12, n = 117) = 22.34, p = .034, Cramer’s  
V = .252. The other learning principles did not show a significant association with years of experience. In Table 3 
the results are presented in terms of years of experience in relation to the contribution of PBL to the 
development of contextual learning.

Table 3. Years of experience in relation to the contribution of PBL to the development contextual learning  
in percentages (%).

Contribution to the development of contextual learning

Experience Not Little Average A lot

1 -5 1.7 22.2 47.0 28.2

6 - 10 6.0 21.4 46.2 26.5

11 - 15 4.3 8.5 43.6 43.6

16 – 20 1.7 19.7 45.3 33.3

>20 0.0 6.3 37.5 56.3

And finally, educational staff was asked how they know goals are achieved. Several sources of information were 
mentioned: process observations, tasks (e.g., reports), satisfaction of internship companies, reflections etc. 
However, some indicated they needed more validated instruments in order to measure development of 
knowledge and skills in the broadest sense of the word.
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Conclusion and discussion
Top four of intended goals of lecturers and tutors were: collaborative learning, knowledge construction and 
transfer of knowledge, development of general professional skills and development of research skills. It can be 
concluded that staff is very positive about students’ achieving the intended goals. However, there seems to be a 
discrepancy between their intended goals and their opinion on how PBL contributes to the development of the 
four learning principles (i.e., constructivistic, collaborative, self-directed and contextual learning). For example, 
on the one hand contextual learning is indicated as an intended goal by 4.4% of staff, but on the other hand PBL 
contributes to the development of contextual learning according to 78.6% the respondents. Furthermore, there 
seems to be a limited degree of agreement on the intended goals in terms of years of experience with PBL. 
It can be concluded that educational staff in this specific context is not unanimous and congruent in their 
intended goals. This raises several questions: how does this affect student learning and student performance; 
what can be done in order to help educational staff to align the intended goals among each other. 
It can be questioned if and how the implicit and explicit goals of staff influences the way they approach PBL,  
how they guide the students and in the end how this might affect the effectiveness of PBL in terms of student 
learning and performance. 
Follow up research directed at influencing and aligning the intended goals of staff might be worthwhile in order 
to optimize the effectiveness of PBL or in a more broader perspective to help students to show goal-directed 
learning behaviour. Or put differently: to further improve teaching and learning (Geitz, 2017)

Twee leden van de kenniskring (Los & Willemsma) hebben zoals aangegeven een vervolg gegeven op dit 
onderzoek, door middels interviews de eerste data verder te duiden. Al snel werd duidelijk dat een pakkende 
naam voor dit onderzoek niets anders kon zijn dan: Lessons Learned (Figuur 1). Zo concludeerden zij dat: 

 ■  focus op de uitvoering en op de methode (PGO, zevensprong) er mogelijk mede voor zorgt dat het waarom 
(de filosofie) niet (meer) herkend wordt. 

 ■  bij sturing op eenduidigheid in de uitvoering sommige collega’s ook sturing op de uitvoering verwachten 
door collega’s (“zo” stel je je op als tutor)

 ■  focus op het onderwijsconcept juist ook “vrijheid” in de uitvoering laat zien: bijvoorbeeld expres wegblijven 
bij een PGO-groep zorgt er voor dat studenten (wel) eigen verantwoordelijkheid nemen en studenten 
bepalen zelf op basis van een taak welke kant ze op gaan (los van de tutorinstructie).

De aanbevelingen op basis van dit kwalitatieve onderzoek zijn relevant voor de ontwikkeling en implementatie 
van design based education. Namelijk: blijf aandacht geven aan het waarom van het onderwijsconcept.  
Blijf continu tijd, aandacht en scholing geven aan docententeams om voortdurend te kunnen innoveren en te 
verbeteren. Laat de uitvoering en de ontwikkeling van het onderwijs parallel lopen.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
 Focussing on the method (7-step model) and its execution can lead to the fact that the WHY of PBL 

 (philosophy, 4 principles) is no longer recognized.

 If the organisation chooses to work with PBL and the 7-step model some tutors interpret this as working

 in one uniform way, PBL becomes a routine.

 Focus of the tutor on the philosophy and thus the 4 principles shows a greater variety in practice.

 Keep paying attention to the WHY and the foundations of the educational concept; thus focus on 

 constructive alignment.

 Continue to give time, attention and training to tutors in order to constantly innovate and improve.

RESULTS
MICRO: tutor and his group
Quality PBL tasks:
 A task needs to puzzle or challenge
 Working together needs to come naturally
 Group chooses own direction based on their process

Interventions:
 Both on content and on process and method
 No pamper tutor trying to avoid silence, 
 chaos and learning
 Students need to be in charge and 
 sometimes invited to play

Assessment:
 Doesn’t fit with PBL principles
 Test steers behaviour students
 Group process versus individual testing

International mixed groups:
 Most students not skilled enoug in English
 Asian students well prepared, not 
 participating in discussion
 Culture and authority teachers

MESO: PBL as educational concept
Implementation:
 Work with vision
 Daily worries interfere with innovation

Facilitating:
 More traning
 Continue to speak about 4 principles of PBL
 Sharing good practices

RESEARCH
QUESTIONS

How is PBL perceived? 
As a learning strategy 
(educational concept) 
or as a learning method?

To what extent are your 
interventions linked to the 
four principles of PBL: 
constructive learning, 
cooperative learning, 
contextual learning and 
selfdirected learning?

What is needed to keep 
an institution wide educa-
tional concept alive?

“ Of course, a PBL task should make 
 them puzzle. But it is not a coherent  
 whole. It is not.. you notice where a 
 teacher wants you to go. In my 
 opinion, that is not the benefit of PBL. 
 PBL should be: a newspaper article 
 without a context. They should create 
 it themselves, perhaps, if you  talk 
 about contextual learning.”

“ What I firmly believe is 
 that a group does not 
 need any of those pamper  
 tutors. Providing them with 
 the learning goals for 
 example. They have to do 
 the job. As soon as I do their 
 work cognitively .. well, 
 that’s not how it’s meant to 
 be. Then I am actually 
 destroying their learning 
 process.” 

Lessons learned from 30 years 
Problem Based Learning

“ I would appreciate it if we 
 get a refresher course every two  
 years about PBL, because it 
 keeps me sharp as a tutor.” 

Adalgard Willemsma, Gert-Jan Los and DR. Gerry Geitz, NHL Stenden University of Applied Sciences
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6.2. Onderzoek naar Design Based Education: de veranderende onderzoekscontext

Het lectoraat startte onder de naam Sustainable PBL Concepts in Higher Education. Na de fusie tussen  
Stenden en NHL is de naamgeving van het lectoraat gewijzigd in Sustainable Educational Concepts in Higher 
Education. Deze naamswijziging illustreert de veranderende onderzoeksomgeving van het lectoraat,  
en tegelijkertijd de twee stabiele factoren, namelijk dat het altijd gaat om Duurzaam Onderwijs én dat de 
lectoraatsopdracht onverminderd blijft het doen van onderzoek naar onderwijs. 
Zowel in de voor-fusie-fase, als na de realisatie van de fusie heeft het lectoraat een bijdrage geleverd aan het 
conceptualiseren van het onderwijsconcept design based education en is een longitudinaal onderzoek naar DBE 
opgezet (HowULearn)

6.2.1. Conceptualisering van het onderwijsconcept Design Based Education
Het hoger beroepsonderwijs heeft als belangrijk, maar niet als enige, doel studenten voor te bereiden op een 
succesvolle toetreding tot de arbeidsmarkt. Kenmerk van de arbeidsmarkt is dat deze continu in beweging is door 
bijvoorbeeld technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Op dit moment, tijdens het schrijven van deze 
reflectie, maakt de crisis die onstaan is door het coronavirus het fragiele economische, sociale en maatschappelijke 
evenwicht van onze wereld haarscherp duidelijk. Studenten te begeleiden in hun ontwikkeling tot wendbare, 
flexibele, levenlangontwikkelende mensen is een enorme uitdaging voor het hoger beroepsonderwijs. 

Nieuwe beroepen ontstaan, andere beroepen verdwijnen en het is dan ook niet langer realistisch te verwachten 
dat de kennis die in het initieel onderwijs wordt opgedaan een leven lang meegaat (Kirschner, 2017). Opleiding, 
scholing, training zal noodzakelijkerwijs meerdere malen in het leven plaatsvinden, waarbij het belangrijk is dat 
studenten metacognitieve vaardigheden verwerven (reflectie op leerprocessen, het bewaken van de voortgang 
naar doelen, etc.). Metacognitie is een concept waar theoretisch veel over te zeggen valt en een uitgebreide 
toelichting zou voor deze reflectie te ver voeren. En toch is het van belang om er een aantal zinnen aan te 
besteden. Flavell (1979) definieerde metacognitie als: “knowledge about and regulation of one’s cognitive 
activities in learning processes”. Populair gezegd wordt metacognitie ook wel omschreven als het denken over 
het denken of kennis over kennis. Inzichten die bij kunnen dragen aan het inzetten van leerstrategieën. 

Zelfregulatie is in deze reflectie al eerder genoemd en de theoretische inzichten over de relatie tussen 
metacognitie en zelfregulatie lopen in de literatuur uiteen. In navolging van Schunk (2008) is het goed om aan te 
geven dat een klip en klaar onderscheid tussen deze begrippen (metacognitie, zelfregulatie, zelfregulerend 
leren) niet goed te maken is, het gaat om processen die tijdens het leren parallel plaatsvinden. Of zoals Dinsmore 
en zijn collega’s (2008) het formuleren: “These commonalities reveal an undeniable conceptual core binding the 
three constructs, namely, that individuals make efforts to monitor their thoughts and actions and to act 
accordingly to gain some control over them. It is, in effect, a marriage between self-awareness and intention to 
act that aligns these bodies of work.”
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Nogmaals, het voert te ver om volledig de diepte in te gaan met betrekking tot afbakening en definiëring van 
zelfregulatie en metacognitie, maar het is wel nodig om te stellen dat het gaat om belangrijke vaardigheden voor 
studenten. Metacognitieve vaardigheden zijn een belangrijk fundament om in veranderende situaties in staat te 
zijn om afstand te nemen, om te kunnen reflecteren, om doelen vast te kunnen stellen en, minstens zo belangrijk, 
om de voortgang van ontwikkeling te kunnen volgen. Om gedrag en acties aan te kunnen passen op het kunnen 
bereiken van de doelen of om jezelf aan te passen aan veranderende omstandigheden. Daarom is een belangrijk 
doel van het hoger onderwijs om studenten te ondersteunen bij het verwerven van controle over hun eigen 
leren, hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen en strategieën toe te passen om het voortouw te nemen, en 
studenten zo op te leiden dat ze zelfregulerende mensen worden, wat resulteert in een levenslange, duurzame 
impact op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De vraag is hoe leeromgevingen ingericht moeten worden om studenten de kans te geven zich duurzaam te 
ontwikkelen. Anders gezegd, om naast de ontwikkeling van domeinspecifieke kennis en -vaardigheden ook 
metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen. De veronderstelling is dat leeromgevingen die in lijn zijn met ‘de 
echte wereld’ studenten beter voorbereiden op deze veranderende wereld. Leeromgevingen die expliciet gericht 
zijn op het stimuleren van leerprocessen gericht op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden.  
Het ontwerp van een duurzame leeromgeving is complex en deze leeromgevingen bestaan uit meerdere “lagen”. 
In het conceptuele artikel Design-Based Education, Sustainable Teaching, and Learning (Geitz & de Geus, 2019) 
wordt ingegaan op de verschillende lagen van een duurzame leeromgeving, met als doel docenten te ondersteunen 
bij de ontwikkeling en evaluatie van het onderwijs waarin zij werkzaam zijn. Om ze handvatten te bieden een dialoog 
(of nog beter een trialoog) te voeren over het onderwijs. De opbouw van de meerdere lagen van een duurzame,  
en meer specifiek design based education leeromgeving, loopt via de 6 stappen/fasen van design based education 
(Geitz & Sinia, 2017), de fasen van zelfregulatie (Zimmerman, 2002), en de benaderingen van leren/leergedrag  
(Hattie & Donoghue, 2016). De synthese van deze verschillende elementen is gevisualiseerd in Figuur 2.
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Figuur 2. Multipele lagen  

van een duurzame leeromgeving (Geitz & de Geus, 2019).
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Het voert te ver om in deze reflectie op het lectoraat de verschillende concepten in detail uit te werken.  
Toch is deze conceptualisering van belang, omdat het noodzakelijk is het onderwijsconcept DBE een theoretisch 
fundament te geven, om richting te kunnen geven aan de ontwikkeling van het concept. Het is belangrijk 
gebleken (zie hogeschoolbreed onderzoek naar PGO) om doorlopend expliciet te zijn over de doelen van het 
onderwijsconcept, wat is de rationale, waarom kiest een hogeschool voor de ontwikkeling en implementatie van 
een hogeschoolbreed concept? Zonder de theoretische onderbouwing, en zonder helderheid over de beoogde 
doelen is het onmogelijk om de effectiviteit (in de meest brede zin van het woord) van het onderwijs te kunnen 
onderzoeken. En dat is nodig, de claim die NHL Stenden legt in termen van onderwijskwaliteit zal onderbouwd 
en onderzocht moeten worden, doorlopend. Immers, we weten dat onze maatschappij in ontwikkeling is.  
En dus zal het onderwijs ook doorlopend zelf kritisch in de spiegel moeten kijken. De multipele lagen van een 
leeromgeving bieden docenten een referentiekader, uitgedrukt in principes en richtlijnen, om op basis daarvan 
dialogen te voeren over het te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren onderwijs. Dialogen die onder andere 
gaan over de keuze van leeractiviteiten om zelfregulatie te bevorderen en te ontwikkelen, hoe leerprocessen 
gericht op diepe verwerving van kennis te stimuleren. Maar bovenal is inzicht in onderwijskundige concepten 
noodzakelijk om überhaupt een dialoog over het onderwijs, over de inrichting van leeromgeving te kunnen voeren. 

Deze conceptuele bijdrage van het lectoraat dient een doel met betrekking tot het ontwerpen, het 
implementeren, het monitoren, het evalueren en het aanpassen van een design based education leeromgeving. 
In woorden definieert het lectoraat DBE als volgt:

Design based education is a teaching and learning approach that empowers the learning process of all 
stakeholders in (higher) education: a trialogical process between students, professional field and 
lecturers. Actual and complex issues are faced via iterative processes in order to bridge the gap between 
a current situation and an intended situation. Characteristics of the non-linear, iterative DBE processes are 
empathizing, defining, ideating, applying, testing, evaluating and improving in order to bridge this gap.  
The methodological trialogical interaction between students, professional field and lecturers is domain 
specific. The DBE teaching and learning approach adds value to the learning of students, professional field 
and lecturers in terms of gaining multidisciplinary knowledge, developing metacognitive skills and by 
creating social value (Geitz & de Geus, 2019).
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6.2.2.  Longitudinaal onderzoek – HowULearn 
Onderzoekers: Gerry Geitz, Anouk Donker, Anna Parpala (University of Helsinki)

De ontwikkeling en implementatie van DBE binnen NHL Stenden bood een geweldige kans voor het lectoraat.  
Het conceptualiseren, het meedenken paste het lectoraat vanzelfsprekend prima. Maar bovenal ook het 
onderzoeksmatig gaan volgen van de effecten van DBE op het leren van studenten. Zoals gezegd is 
conceptualiseren het fundament, het vertrekpunt, dat geeft richting. Vervolgens was de ontwikkeling en 
implementatie van DBE voor het lectoraat de onderzoeksomgeving om een longitudinaal onderzoek naar het 
onderwijsconcept op te zetten. Het gekozen onderzoeksperspectief van het longitudinale onderzoek is de student: 
hoe percipieert de student de leeromgeving, hoe ervaart de student zijn of haar welzijn, op welke wijze wordt het 
leren benaderd. Een korte theoretische onderbouwing van dit onderzoek is in deze reflectie zeker op zijn plek.

Of leven lang ontwikkelen belangrijk is, is niet de vraag. De vraag is hoe studenten voorbereid kunnen worden op 
een toekomst waarin ze doorlopend in ontwikkeling zullen en moeten blijven. Dat betekent dat naast 
vakinhoudelijke kennis en vaardigheden het belangrijk is dat studenten leren hoe de eigen ontwikkeling te 
kunnen sturen en monitoren. En daarmee samenhangend hoe het leren aan te pakken, hoe het leren te 
benaderen (Geitz & de Geus, 2019). In het hoger onderwijs is dan ook expliciet aandacht nodig voor 
‘leerintenties’ en ‘leerstrategieën’ van studenten. Deze concepten, die gaan over de wijze waarop studenten hun 
leren benaderen, hangen samen met verschillende studentkenmerken zoals welzijn, studiesucces en 
employabiliteit (Heikkilä, Lonka, Nieminen & Niemivirta, 2012; Tuononen, Parpala & Lindblom, 2017). Studenten 
benaderen het leren verschillend. In de literatuur worden 3 benaderingen onderscheiden: georganiseerd, diep 
en oppervlakkig leren (Marton & Säljö, 1979; Asikainen & Gijbels, 2017). Om de lading van oppervlakkig leren beter 
te beschrijven, is deze term in 2019 vervangen door de term unreflective approach. Deze benadering richt zich 
op een manier van leren die niet reflectief is en waarvan de uitkomst gefragmenteerde kennis is (Lindlbom-
Ylänne, Parpala & Postareff, 2019). Studenten combineren deze benaderingen van leren op verschillende 
manieren, ook wel leerprofielen genoemd. Deze benaderingen van leren zijn geen vaststaand gegeven, maar het 
resultaat van de perceptie van studenten van de leeromgeving (Lindblom-Ylänne, 2003). Ook in de inleiding van 
deze reflectie is het belang van aandacht en onderkenning van het mechanisme van perceptie al geduid. 

Inzicht in leerprofielen en de samenhang met aspecten zoals welzijn, studiesucces en employabiliteit kan 
handvatten bieden voor het (her)ontwerp van leeromgevingen, en dus voor de DBE leeromgeving in het bijzonder.

De universiteit van Helsinki ontwikkelde onder leiding van Anna Parpala de HowULearn questionnaire (Parpala & 
Lindblom-Ylänne, 2012). Concepten in deze vragenlijst zijn: benadering van het leren (leergedrag), studentwelzijn 
(studiegerelateerde vermoeidheid en self-efficacy), perceptie van de leeromgeving (alignment, relevantie, peer 
support) en algemene werkcompetenties. Deze vragenlijst wordt binnen de universiteit van Helsinki inmiddels 
onder alle studenten uitgezet. Tevens heeft de universiteit een online feedbacksysteem aan de uitkomsten van de 
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vragenlijst gekoppeld. Sinds 2013 wordt de vragenlijst binnen de universiteit uitgezet, onder eerstejaarsstudenten, 
derdejaarsstudenten (driejarige bacheloropeiding) en inmiddels volgt de universiteit van Helsinki ook de 
promovendi middels deze vragenlijst. 

Na verkennende gesprekken tussen de lector en Anna Parpala werd duidelijk dat de HowULearn vragenlijst een 
zeer bruikbaar onderzoeksinstrument voor het longitudinale onderzoek naar DBE zou kunnen zijn. De concepten die 
onderdeel uitmaken van deze vragenlijst sloten goed aan bij de onderzoeksnieuwsgierigheid naar DBE vanuit het 
lectoraat. De vragenlijst was beschikbaar in het Engels en Fins, dat betekende dat de eerste stap was het 
‘heen-en-weer vertalen’ van de vragenlijst naar het Nederlands en een pilotonderzoek onder tweedejaars 
studenten om de vragenlijst in onze Nederlandse, Hbo-context, te valideren. De uitkomsten daarvan waren naar 
tevredenheid, en de eerste hogeschoolbrede meting onder eerstejaars studenten werd dan ook in het voorjaar van 
2018 uitgevoerd. In totaal konden we in 2018 de resultaten van 475 studenten analyseren (eerstejaars en 
tweedejaars studenten). De leerprofielen werden geïdentificeerd door hiërarchische clustering en K-Means 
clusteranalyse, relaties werden gezocht door MANOVA’s uit te voeren. Hier, in deze reflectie, een aantal uitkomsten.

Onderzoek 2018
De gerapporteerde benaderingen van leren zijn gepresenteerd in Tabel 4.

Tabel 4. Gemiddelde scores benaderingen van leren

Gemiddeld (SD)

Georganiseerd leren 3,46 (0,80)

Diep leren 3,79 (0,50)

Oppervlakkig leren 2,50 (0,62)

Er werden drie profielen gevonden (Tabel 5). Studenten met een betekenisgerichte benadering van leren  
(profiel 1): een diepe, georganiseerde leeraanpak en een lage score op oppervlakkig leren. Studenten met een 
strategische benadering van leren (profiel 2): deze studenten scoren relatief hoog op alle schalen. Studenten met 
een ongerichte benadering van leren (profiel 3): deze studenten scoren relatief laag op zowel oppervlakkig als 
georganiseerd studeren. Hun score op diep leren lijkt op de scores diep leren in de andere profielen, hoewel het 
verschil tussen profiel 3 en 1 significant is (F(2, 388) = 19,61, p <.000); profiel 3-studenten scoren lager op diep leren.
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Tabel 5. Gemiddelde scores op de benaderingen van leren per leerprofiel

Profiel 1 (n = 185)
Betekenisgericht

Profiel 2 (n = 165)
Strategisch

Profiel 3 (n = 122)
Ongericht

Georganiseerd leren 4,00 3,50 2,50

Diep leren 4,00 3,75 3,75

Oppervlakkig leren 2,25 3,00 2,25

De profielen zijn vervolgens gerelateerd aan welzijn van studenten, hier: self-efficacy en studiegerelateerde 
vermoeidheid (Tabel 6). De self-efficacyscore van studenten met een strategische leerbenadering is lager dan in 
andere groepen en qua studiegerelateerde vermoeidheid scoren deze studenten het hoogst. Studenten met een 
ongerichte leerbenadering scoren gemiddeld op beide schalen, terwijl studenten met een betekenisgerichte 
leerbenadering de hoogste self-efficacyscore hebben en het minst last hebben van studiegerelateerde 
vermoeidheid. Deze verschillen zijn significant (F(2, 465) = 32,45, p <.000 voor self-efficacy en (F(2, 465) = 48,52,  
p <.000 voor studiegerelateerde vermoeidheid). Dit zou kunnen betekenen dat een betekenisgerichte aanpak 
gunstig is in termen van hoge gevoelens van self-efficacy en dat de strategische aanpak gepaard gaat met de 
‘kosten‘ van studiegerelateerde vermoeidheid. 

Tabel 6. Gemiddelde scores van de verschillende leerprofielen op student-welzijn

Gemiddeld (SD)

Self-efficacy

Betekenisgericht 4,19 (0,46)

Strategisch 3,77 (0,46)

Ongericht 4,03 (0,54)

Totaal gemiddeld 4,00 (0,52)

Studie-gerelateerde 
vermoeidheid

Betekenisgericht 2,11 (0,54)

Strategisch 2,77 (0,68)

Ongericht 2,54 (0,65)

Totaal gemiddeld 2,45 (0,70)
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Onderzoek 2019
In het voorjaar van 2019 werd de tweede HowULearn meting uitgevoerd. Tot onze grote vreugde zagen we de 
respons verhogen. Nut en noodzaak van het onderzoek werd door meer collega’s onderkend, waarbij het 
enthousiasmeren van studenten voor de zoveelste vragenlijst altijd een lastig gegeven blijft. In 2019 namen  
540 eerstejaars studenten deel aan het onderzoek en konden we in lijn met de analyses die in 2018 werden 
uitgevoerd opnieuw aan de slag met de data. Ook nu weer een kleine selectie van onze bevindingen. 

Na analyse van de benaderingen van leren worden opnieuw dezelfde profielen zichtbaar als op basis van de 
analyses van de 2018 data (Tabel 7): 
profiel 1:  diep-georganiseerd profiel (hoge score georganiseerd en diep, lage score oppervlakkig).
profiel 2:  strategisch profiel (relatief hoge score op alle benaderingen), 
profiel 3:  dissonant profiel (lage score oppervlakkig en georganiseerd), 

Het valt op dat we in 2019 de naamgeving van de profielen hebben aangepast, ook hier blijft taal een lastig 
gegeven. In 2018 hanteerden we als benamingen betekenisgericht, strategisch en ongericht. In 2019 hebben we 
het betekenisgerichte profiel hernoemd in diep-georganiseerd, strategisch bleef onveranderd, en het ongerichte 
profiel hebben we in 2019 dissonant benoemd. Deze keuze was het resultaat van ervaringen en gesprekken 
tijdens de congressen waar we de resultaten uit 2018 hadden gepresenteerd. 

Tabel 7. Gemiddelde scores op de benaderingen van leren per leerprofel

Profiel 1 (N=153)
Diep-georganiseerd

Profiel 2 (N=179)
Strategisch

Profiel 3 (N=208)
Dissonant

Georganiseerd leren 4,00 3,75 2,75

Diep leren 4,00 3,50 3,75

Oppervlakkig leren 2,25 3,25 2,50

Ook in 2019 hebben we de profielen gerelateerd aan diverse aspecten (zie tabel 8). De gemiddelde scores 
verschillen significant tussen alle profielen, behalve waar het gaat om peer support (de mate waarin studenten hulp 
en steun van hun medestudenten ervaren). Wat welzijn betreft: studenten met een diep-georganiseerd profiel 
hebben de hoogste score op self-efficacy (geloof in eigen kunnen) en studenten met het strategische profiel 
scoren juist hoog op studiegerelateerde vermoeidheid. Ook ervaren de studenten met een diep-georganiseerd 
profiel meer alignment (samenhang tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing, zie ook het onderzoek 
Constructive alignment in DBE) en percipiëren zijn hun studie als het meest relevant van de totale populatie.
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Tabel 8. Gemiddelde scores per profiel op diverse concepten van HowULearn

Diep-georganiseerd Strategisch Dissonant

Self-efficacy 4,11 (0,47) 3,76 (0,50) 3,89 (0,49)

Studiegerelateerde vermoeidheid 2,14 (0,60) 2,75 (0,66) 2,50 (0,60)

Alignment 3,68 (0,65) 3,18 (0,69) 3,48 (0,60)

Relevantie 3,99 (0,56) 3,60 (0,54) 3,77 (0,60)

Peer support 4,02 (0,64) 3,96 (0,62) 4,10 (0,56)

De voorlopige conclusies die we kunnen trekken is dat de profielen die we in 2018 vonden, in 2019 werden 
bevestigd. Ook een aantal relaties tussen profielen en de concepten self-efficacy en studiegerelateerde 
vermoeidheid worden in beide datasets gevonden; studenten met een diep-georganiseerd profiel (in 2018: 
betekenisgericht) laten de hoogste score op self-efficacy zien. Studenten met een strategisch profiel scoren juist 
hoog op studiegerelateerde vermoeidheid. Uit eerder onderzoek weten we dat een hoge score op self-efficay 
een positieve relatie met studiesucces heeft (Geitz, 2015; Zimmerman, 2000). Verder weten we dat er in eerder 
onderzoek ook relaties zijn gevonden tussen benaderingen van leren en studiesucces (Heikkilä, Lonka, Nieminen 
& Niemivirta, 2012; Tuononen, Parpala & Lindblom, 2017). Deze analyses zijn voor de datasets 2018 en 2019 nog 
niet uitgevoerd, maar zijn vanzelfsprekend relevant om in de nabije toekomst wel uit te voeren. 
 
Relevant omdat dit richtinggevende informatie voor opleidingen levert en ook input en onderbouwing voor de 
Kwaliteitsafspraken van NHL Stenden levert. De relaties tussen leerprofielen en ervaren relevantie van de 
opleiding biedt ook inzichten die in het kwalitatieve onderzoek (constructive alignment in DBE) verder geduid 
kunnen worden. Zoals uit deze beknopt opgesomde conclusies en inzichten blijkt, biedt het HowULearn 
onderzoek rijke en relevante data ter ondersteuning van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het 
onderwijs binnen een DBE leeromgeving. 

Op het moment van schrijven van de reflectie wordt volop gewerkt aan een wetenschappelijk artikel in 
samenwerking met Anna Parpala, universiteit van Helsinki
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6.2.3.  Kwalitatief onderzoek – Constructive alignment in DBE 
Onderzoekers: Gerry Geitz, Anouk Donker, Marina Tjepkema en Agnes Brinks

Het kwantitatieve longitudinale onderzoek HowULearn is aangevuld met een kwalitatief onderzoek naar 
constructive alignment, zowel in 2018 als in 2019 zijn interviews uitgevoerd bij een klein aantal opleidingen.  
We weten dat de leeromgeving en in het bijzonder de wijze waarop studenten deze percipiëren invloed heeft op 
het leergedrag van studenten. In de inaugurele rede is daarover het volgende geschreven: “Het door Biggs 
beschreven constructive alignment klinkt simpeler dan het in de praktijk over het algemeen blijkt te zijn. Hij stelt dat 
er vier belangrijke stappen zijn: (1) het definiëren van de beoogde leeruitkomsten, (2) het kiezen van onderwijs-/
leeractiviteiten die waarschijnlijk leiden tot de beoogde leeruitkomsten, (3) het toetsen van de daadwerkelijke 
leeruitkomsten om na te gaan in hoeverre deze matchen bij dat wat was beoogd en (4) het toekennen van een 
waardering. Het is belangrijk om je daarbij te realiseren dat voor een docent het toetsen vaak het sluitstuk van de 
onderwijsactiviteit is, maar dat vanuit het perspectief van de student de toets het vertrekpunt is” (Geitz, 2016). 

Om te komen tot diepgaander inzichten in de constructive alignment van de DBE leeromgeving in relatie tot het 
leerproces van studenten, feedback en studentwelzijn, is er een semi gestructureerde vragenlijst opgesteld 
gebaseerd op de theorie van Biggs (1996, 2003) -constructive alignment-; Hattie en Timperley (2007), Boud en 
Molloy (2013) -feedback- en Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen en Nurmi (2009) -studentwelzijn-. 
Deze kwalitatieve verdieping was gericht op het verkrijgen van inzicht in de mate/de wijze waarop de 
(ontworpen) leeromgeving effect heeft op het leergedrag van studenten. Ten behoeve van dit onderzoek zijn er 
opleidingen geselecteerd die dan wel een hoge respons hadden op de HowULearn vragenlijst, dan wel good 
practices waren van de invoering van DBE.

Vragenlijst semi-gestructureerde interviews
1.  Baseren jullie je op landelijk vastgestelde eindkwalificaties/leeruitkomsten? Zo ja, hebben jullie 

aanpassingen verricht, door bijvoorbeeld eindkwalificaties/leeruitkomsten toe te voegen, anders te 
verwoorden etc?

2.  De eindkwalificaties/leeruitkomsten beschrijven het eindniveau van de opleiding, hebben jullie deze 
vertaald naar leeruitkomsten/-doelen op het niveau van jaren/moduulperioden/onderwijseenheden?

3.  Wordt in de leerdoelen expliciet beschreven over welke kennis een student moet beschikken?  
En zo ja, gaat het dan om declaratieve of functionele kennis? (anders gezegd: feitenkennis of 
functionaliteit van kennis/toepassing).

4. Welke woorden gebruiken jullie om het gewenste niveau van de leeruitkomst/-doel te omschrijven?
5. Leeruitkomsten/-doelen worden vanzelfsprekend vertaald in leeractiviteiten, wat gaan studenten doen. 
 a. Wat is jullie belangrijkste leeractiviteit in jaar 1? En waarom?
 b. Bij welke leeruitkomsten/-doelen horen deze leeractiviteiten?
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6.  Leeruitkomsten/-doelen worden vanzelfsprekend vertaald in toetsen, hoe kunnen studenten aantonen 
dat ze het doel hebben behaald.

 a. Wat is jullie meest voorkomende toetsvorm in jaar 1? En waarom?
 b. Bij welke leeruitkomsten/-doelen hoort deze toetsvorm?
7.  Kun je met een voorbeeld uit jaar 1 aangeven hoe de meest voorkomende leeractiviteit past bij de 

gekozen toetsvorm? (in welke periode van het jaar zit dit voorbeeld, omvang in studiepunten,  
korte schets van de opdracht/inhoud)

8. Laten we dit voorbeeld verder verkennen. 
 a. Op welke wijze krijgen/vinden/zoeken studenten feedback in deze situatie?
 b.  Is dit een georganiseerd proces?
 c.   Hoe is de verantwoordelijkheid voor het geven/zoeken van feedback verdeeld tussen docenten  

en studenten?
 d.   Richt de feedback zich op de taak/leeractiviteit, op het proces, op zelfregulatie en/of op de persoon zelf?
 e.    Maakt de wijze waarop studenten omgaan met feedback en hoe ze dat gebruiken onderdeel uit van  

de uiteindelijke beoordeling? Hoe?
9.  Uiteindelijk wordt de onderwijseenheid afgerond en wordt een oordeel vastgesteld over het al dan niet 

hebben voldaan de leeruitkomst/-leerdoel. En laten we het concrete voorbeeld verder verkennen. 
 a.  Hoe komt het oordeel tot stand? 
 b.  Wordt dit vertaald in een cijfer? 
 c.  Is er op dit moment ook weer sprake van feedback in woorden? 
10.  En nog een vraag over het voorbeeld dat we nu op verschillende manieren aan het bespreken zijn. 
 a.  Binnen DBE hebben we 6 stappen onderscheiden, op welke wijze worden deze 6 (of minder) stappen 

gehanteerd/gebruikt tijdens deze leeractiviteit?
 b.  Hoe worden de studenten begeleidt in het doorlopen van deze stappen?
 c.  Welke rol hebben deze stappen in het feedbackproces?
 d.  Welke rol hebben deze stappen tijdens de toetsing?
11.  Tot slot: studentenwelzijn. Dit kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. In de literatuur 

worden bijvoorbeeld de volgende kenmerken onderscheiden: 1) vermoeidheid op school (vermoeidheid 
die een relatie heeft met het overbelast voelen door de hoeveelheid werk op school), 2) cynisme op 
school (dit gevoel ontstaat bijvoorbeeld omdat een student het werk op school niet betekenisvol vindt, 
dat de interesse vermindert voor de opleiding) en 3) het gevoel van incompetent zijn.

 a.    Op welke wijze hebben jullie als opleiding aandacht voor deze 3 verschillende aspecten  
van studentenwelzijn?
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Een reflectie is het moment om kritisch te kijken, en dat past zeker bij dit onderzoek. De analyses van de 
kwalitatieve data hebben door verschillende persoonlijke omstandigheden erg lang op zich laten wachten.  
Nu, voorjaar 2020, zijn de resultaten van de interviews uit 2019 gereed, en wordt een interne onderzoeks-
rapportage voorbereid om deze inzichten te delen met de organisatie. Op basis daarvan zal kritisch bekeken 
moeten worden of de resultaten van HowULearn (kwantitatief) en de resultaten van de interviews (kwalitatief) te 
koppelen zijn en tot meer inzicht zullen leiden. Beperkende factor die we nu in elk geval al constateren, is dat de 
respons van de studenten van de geïnterviewde opleidingen niet altijd hoog genoeg is om een koppeling tussen 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek te maken. Neemt niet weg, dat mixed methods, in onze beleving absoluut 
noodzakelijk is om rijke data te verzamelen op basis waarvan wij kunnen leren over DBE. 

6.3.  Postdoctoraal onderzoek 
Onderzoeker: Hanneke Assen 
September 2018 - September 2020 (externe funding)

Het postdoctoraal onderzoek “Activators for change: Moving to Design Based Education” is een verlengstuk van het 
promotieonderzoek van Hanneke Assen: “From a teacher-oriented to a learner-oriented approach to learning:  
The role of teachers’ collective learning processes”. De context van beide onderzoeken is NHL Stenden hogeschool. 

In 2018 heeft NHL Stenden hogeschool voor een nieuw (doorontwikkeld) onderwijsconcept design based 
education gekozen. Van alle opleidingen werd van dat moment verwacht een curriculum te ontwikkelen 
gebaseerd op DBE. DBE vereist een andere docentrol en pedagogisch-didactische vaardigheden dan de meeste 
docenten gewend zijn. In plaats van de rol van kennisoverdrager wordt van de docenten verwacht dat zij in staat 
zijn zelfsturend, samenwerkend, constructief en contextueel leren van studenten te faciliteren, te activeren en te 
monitoren. Docenten vervullen de rol van facilitator, inspirator, activator, observator en evaluator. Dat betekent 
overigens niet dat docenten niet meer de rol van kennisoverdrager vervullen. Op het moment dat studenten 
expertise nodig hebben om kennis te construeren is de rol van de expert als kennisoverdrager van belang.  
Uit gesprekken met docenten van verschillende opleidingen binnen NHL Stenden blijkt dat een grote mate van 
onzekerheid en onduidelijkheid wordt ervaren ten aanzien van de docentrol in DBE (DBE monitor, 2018).  

Deze constatering is ook niet zo verwonderlijk, de specifieke DBE docentrol is immers voor bijna alle docenten 
nieuw. Daarnaast blijkt dat weinig publicaties, literatuur en ‘best practices’ voorhanden zijn die beschrijven of 
informatie geven over hoe een docent invulling kan/moet geven aan de facilitator/activator rol (Woudt-
Mittendorf & Visscher-Voerman, 2019). Kortom, er is weinig om op terug te vallen. 
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Uit eerder onderzoek blijkt dat collectief leren (inclusief de factoren onderzoekende dialoog, gedeelde visie, 
collectief handelen en evaluatie/reflectie) docenten kan ondersteunen de transitie te maken van de rol van 
kennisoverdrager naar facilitator van leerprocessen (Assen et al., 2018; Lodders, 2013). De cruciale factor in 
collectief leren is de onderzoekende dialoog (Lodders, 2013). Een onderzoekende dialoog met anderen 
(externe dialoog) blijkt een interne dialoog op gang te brengen, hetgeen nodig is voor de ontwikkeling van de 
professionele identiteit. De ontwikkeling van deze identiteit helpt docenten te bewegen naar andere 
onderwijsconcepten/visies dan die zij gewend zijn (Postareff, 2007). 

De centrale focus van het postdoctoraal onderzoek is het ontwikkelen en ontwerpen van interventies waardoor 
collectief leren van docenten wordt bevorderd en gestimuleerd. Het doel van het collectief leren is dat docenten 
gezamenlijk een visie en instrumenten/tools ontwikkelen waardoor zij vat krijgen op het DBE concept en meer 
inzicht krijgen in de rol van de docent. Door een onderzoekende dialoog ontwikkelen docenten een gedeelde 
visie op DBE, op basis van deze gedeelde visie handelen docenten in onderwijssituaties en vindt evaluatie en 
reflectie plaats op deze collectieve handelingen. Het uiteindelijk doel is dat docenten zich steeds meer 
vertrouwd voelen in het faciliteren en activeren van studenten in een DBE leeromgeving. Docenten van vier 
verschillende opleidingen van NHL Stenden zijn betrokken bij het onderzoek. 

De eerste stap van het postdoconderzoek was de exploratiefase waarin de huidige situatie ten aanzien van collectief 
leren is onderzocht. Uit observaties van reguliere docentbijeenkomsten, interviews met docenten en focusgroepen 
(in september 2018) blijkt dat docenten een gebrek aan collectief leren ervaren en (nog) geen duidelijk, eenduidig 
beeld hebben ten aanzien van DBE. Docenten ervaren nauwelijks een onderzoekende dialoog waardoor geen 
gedeelde visie over DBE is ontwikkeld. Er worden nauwelijks collectieve acties uitgevoerd waardoor reflecteren op 
deze acties niet mogelijk is. Uit deze fase blijkt ook dat in de docententeams een onderscheid te maken is tussen 
primaire en secundaire ‘adopters’ van DBE. Een derde van docententeams kan gezien worden als primaire ‘adopters’. 
Primaire adopters zijn docenten die enthousiast zijn ingestapt, veel trainingen hebben gevolgd en zich hebben 
opgeworpen als ontwikkelaars van het DBE curriculum waardoor zij overzicht en inzicht hebben in het nieuw 
ontwikkelde curriculum. Deze docenten zijn ook vaak de trekkers van de eerste DBE onderwijsactiviteiten. Een andere 
groep, twee derde van de docenten, bestaat uit de zogenaamde secundaire ‘adopters’. Deze groep docenten heeft 
behoefte aan meer theoretische onderbouwing van en reflectie op DBE. Deze docenten hebben ook meer behoefte 
aan dialoog over DBE. Zij stellen conceptuele vragen tijdens teambijeenkomsten, maar hebben het gevoel dat deze 
niet voldoende aan bod komen. Uit de observaties van teambijeenkomsten blijkt dat deze vragen inderdaad 
nauwelijks worden beantwoord. De belangrijkste reden hiervoor is dat DBE inmiddels is ingevoerd waardoor meer 
aandacht nodig is voor operationele zaken. Immers “de rijdende trein dendert door en de trein stilzetten is niet 
mogelijk”. Er zijn vaak snel oplossingen voor operationele situaties nodig. De bijeenkomsten zijn daarom vaak 
oplossingsgericht. Er is geen tijd om te vertragen en dus geen tijd voor diepgaande, conceptuele vragen over DBE. 
Secundaire adopters voelen zich daarom vaak niet gehoord. Ze zijn weliswaar gestart met DBE onderwijsactiviteiten, 
zetten zich hiervoor in, maar missen een duidelijke en heldere visie op DBE. 

Sustainab
le Ed

ucatio
nal C

o
ncep

ts in H
ig

her Ed
ucatio

n 
—

 

39



De tweede stap in het onderzoek is het ontwerpen van een eerste prototype van een interventie die collectief 
leren van docenten stimuleert waarbij zowel primaire en secundaire adopters worden betrokken. Twee trainers 
van MyAcademy hebben docentbijeenkomsten van een specifieke opleiding ondersteund in het collectief leren. 
Het doel van deze bijeenkomsten was het gezamenlijk en duurzaam leren, waarin de ontwikkeling van DBE 
centraal staat. De vier factoren, onderzoekende dialoog, gedeelde visie, collectieve actie en evaluatie en 
reflectie zijn geïntegreerd in deze bijeenkomsten. Om de onderzoekende dialoog te stimuleren worden 
docenten gestimuleerd open en verdiepende vragen aan elkaar te stellen. In de eerste bijeenkomsten deelden 
docenten hun ervaringen met DBE onderwijsactiviteiten, werden voornamelijk meningen en ideeën naast elkaar 
gelegd, maar stelden docenten nauwelijks vragen aan elkaar. De dialoog over DBE kwam daardoor nauwelijks op 
gang waardoor een gezamenlijke visie of verhaal ten aanzien van DBE niet tot stand kwam. De onderzoekende 
dialoog kwam op gang nadat docenten DBE ateliers bij elkaar hadden geobserveerd. Deze werkelijke 
praktijksituaties werden besproken en docenten stelden verdiepende vragen aan elkaar met name over de 
manier waarop en welke interventies het (zelfsturend, samenwerkend en constructief) leerproces van studenten 
kunnen stimuleren. Observaties van praktijkervaringen blijken de dialoog te stimuleren.

Uit de eerste en tweede stap van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat collectief leren, waaronder een 
onderzoekende dialoog, niet vanzelf gaat. Verschillende factoren stimuleren collectief leren en stimuleren de 
onderzoekende dialoog. Ten eerste blijken praktische ervaringen een belangrijke eerste aanzet te zijn voor een 
onderzoekende dialoog, ten tweede blijkt het delen van deze praktische ervaringen in een groep het stellen van 
diepgaande vragen aan elkaar te stimuleren en ten derde blijkt het raadplegen van bronnen (literatuur, 
onderzoeken, best practices) de dialoog te verdiepen. De theoretische verdieping verdient nog enige aandacht. 
Deze drie impulsen zijn nodig om de onderzoekende dialoog te bevorderen. 

Op basis van deze bevindingen is de derde stap in het onderzoek gezet en een volgende interventie ontwikkeld. 
Deze interventie bestond uit een collectief leerproces waarin docenten collectief onderzoek doen naar een 
gezamenlijk praktijkvraagstuk. Op een iteratieve en cyclische wijze, onderzochten docenten samen met andere 
docenten de effecten van pedagogisch-didactisch handelen op de leerprocessen van studenten. Docenten 
ontwikkelden een interventie naar aanleiding van een gezamenlijk praktijkvraagstuk, maakten daarbij gebruik 
van bronnen (o.a. theorie, literatuur, best practices), pasten deze interventie toe en observeerden. In de 
observatie richtten zij zich op de leerprocessen van studenten: wat gebeurt er met de student als de interventie 
wordt toegepast. Door deze cyclus te volgen, krijgen docenten inzicht in pedagogisch-didactische interventies 
die wel of niet zelfsturend, constructief en samenwerkend leren stimuleren. Docenten van drie verschillende 
opleidingen zijn betrokken bij dit deel van het onderzoek. MyAcademy biedt trainingen aan met de naam: 
‘making students’ learning visible’. Facilitatoren (medewerkers van MyAcademy) hebben trainingen gevolgd om 
de bijeenkomsten te begeleiden en in deze bijeenkomsten de onderzoekende dialoog binnen een docentteam te 
bevorderen. Resultaten en conclusies van deze interventie worden in september 2020 verwacht.
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Lessons Learned
 ■  Collectief leren van docenten en de ontwikkeling van DBE kunnen niet gezien worden als twee verschillende 

processen. Integratie van collectief leren tijdens de ontwikkeling en implementatie van DBE is een 
voorwaarde voor succes.

 ■  Collectief leren, inclusief de onderzoekende dialoog, gaat niet vanzelf. Stimulering van de onderzoekende 
dialoog is nodig om een gedeelde visie op DBE te ontwikkelen. 

 ■  Docenten hebben verschillende behoeften ten aanzien van de ontwikkeling van DBE. Het samen leren  
(sociaal domein), praktische vraagstukken (praktijkdomein) en theoretisch input (theoriedomein) zijn van 
belang voor collectief leren en zijn nodig om een onderzoekende dialoog te voeren over de conceptuele 
vraagstukken rondom DBE. Vooral secundaire adopters hebben meer behoefte aan theoretische 
onderbouwing van DBE.

 ■  Er is ruimte en tijd nodig om docenten in de gelegenheid te stellen collectief te leren. Alhoewel management 
en docenten van opleidingen die benaderd zijn voor dit onderzoek, collectief leren omarmen, was het 
moeilijk om tijd en ruimte te vinden om docenten te betrekken bij het leerproces. De fusie en alle nieuwe 
taken/ontwikkelingen die nodig zijn om DBE zo goed mogelijk in te voeren, hebben veel tijd en ruimte 
gevraagd van docenten. 

 ■  Om te voorkomen dat collectief leren als een extra taak door docenten wordt gezien is het belangrijk dat 
collectief leren geïntegreerd wordt in de bijeenkomsten/vergaderingen die docenten toch al bijwonen  
en het te benaderen als een manier van werken en leren met elkaar. Collectief leren draagt op deze manier  
bij tot een lerende cultuur binnen de hogeschool en bevordert het collectief onderzoekend vermogen  
van docenten. 
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6.4.  Masteronderzoek  
Onderzoeker Agnes Brinks

In het kader van haar masterthesis onderwijswetenschappen (Open Universiteit) heeft Agnes Brinks in januari 
2018 contact met de lector gezocht. Haar wens was om onderzoek te doen binnen de flexibele deeltijdopleiding 
Verpleegkunde. Om op die wijze haar masteropleiding te kunnen afronden, maar ook om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs binnen haar eigen context. Belangrijk binnen deze 
opleidingscontext is het ontwikkelen van zelfregulerend leren en het stimuleren van diep leergedrag bij 
studenten. Zodat studenten een levenslange leerhouding en onderzoekend vermogen ontwikkelen, belangrijk 
om aan te kunnen (blijven) sluiten bij een steeds veranderende arbeidsmarkt ná de opleiding. 

Een manier om zelfregulerend leren te ontwikkelen en diep leergedrag te stimuleren, is door studenten zelf een 
actieve rol te geven in het feedbackproces. In dit proces van duurzame feedback genereren studenten actief 
feedback, interpreteren ze deze en stemmen ze hun handelen daarop af. Om dit proces volledig te doorlopen, 
zijn dialogen tussen studenten over leren essentieel. Deze dialogen bestaan uit een aantal fasen, aansluitend bij 
het duurzame feedbackproces. Een dergelijke dialoog komt echter niet zomaar tot stand. Vanuit theoretisch 
oogpunt zou het stellen van vragen door docenten daarbij kunnen helpen. 

Het onderzoek richtte zich op de vraag op welke manier het stellen van vragen door docenten een duurzame 
feedbackdialoog tussen studenten ondersteunt. Op basis van een exploratief kwalitatief onderzoek (observaties 
tijdens contactmomenten, interviews met individuele studenten en een focusgroepinterview met studenten) 
blijkt dat het stellen van vragen door docenten een duurzame feedbackdialoog tussen studenten kan 
ondersteunen, mits de vragen aansluiten bij de kenmerken van de duurzame feedbackdialoog en gesteld worden 
aan meerdere studenten. Verschillende fasen werden echter maar deels of helemaal niet doorlopen, de vragen 
die docenten stelden sloten niet aan bij de kenmerken van de fasen. Vragen bleken daarnaast vaak gesteld te 
worden aan één student. Tot slot bleek de gehanteerde werkvorm en de samenstelling van de groep studenten 
ook invloed te hebben op de gevoerde duurzame feedbackdialoog tussen studenten.

Het onderzoek heeft een aantal inzichten en praktische aanbevelingen opgeleverd over het formuleren van vragen 
door docenten om een duurzame feedbackdialoog te kunnen ondersteunen. Deze zijn onder andere gedeeld 
tijdens een bijeenkomst van het Platform Leren van Toetsen in 2019. Het onderzoek zal ook gepresenteerd worden 
tijdens het SBO-congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs in het najaar van 2020 (uitgesteld vanwege 
de intelligentie lockdown in Nederland). Daarnaast is inmiddels een start gemaakt met het schrijven van een artikel 
gebaseerd op dit masteronderzoek. Het onderzoek heeft naast inzichten ook nieuwe vragen opgeleverd voor 
vervolgonderzoek, uit te voeren binnen een beoogd promotietraject. 
Naar verwachting wordt dit opgestart in 2021.
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6.5.  Kleinschalige onderzoeken 
Innovation of education and the use of tools 
Onderzoekers: Jan Riezebos, Gerry Geitz, Patrick van Aalst, masterstudent RUG

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, hoogleraar onderwijsinnovatie Jan Riezebos is aandacht 
besteed aan de tools die docenten kunnen inzetten tijdens onderwijsinnovatie. Onderwijsvernieuwingsprocessen 
zijn uitgebreider dan alleen het herontwerpen van curricula. Onderwijsvernieuwing zou zich moeten richten op 
de betrokkenheid van alle belanghebbenden (bv. werkveld, studenten). Diagnose- en ontwerptools kunnen 
docenten ondersteunen bij het stellen van de juiste ontwerpvragen in termen van beoogde doelen uit het 
perspectief van het werkveld. De toekomstige werkgelegenheidsperspectieven van de studenten zijn aan 
verandering onderhevig, Daarom zijn zowel tijdens het innovatieproces als tijdens het gebruik ontwerptools 
nodig om vast te stellen wat van waarde is voor de klant (werkveld) en hoe deze beter kan worden bediend via 
het ontwerpproject. De beoogde resultaten van dit onderzoeksproject waren evaluaties van beschikbare 
instrumenten die nuttig kunnen zijn tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van DBE, alsmede daadwerkelijke 
aanpassingen van die tools op basis van de specifieke context van opleidingen en belanghebbenden.  
De synthese van deze evaluaties en aanpassingen van de tools kan tot verdergaande inzichten leiden in 
implementatieprocessen. Het meeste onderzoek naar tools is verricht in de medische en technische wereld.  
Dit onderzoek bood de mogelijkheid om domeinspecifieke tools op maat te leveren. En, zoals het woord tool ook 
aangeeft is het een instrument en geen doel op zich. Teach what you preach was het uitgangspunt van dit 
onderzoek, namelijk implementatie en innovatie van DBE gaat over leren, co-creëren, aanpassen enzovoorts.

Tijdens dit onderzoek is een aantal stappen gezet, collega’s zijn geïnformeerd over verschillende tools, er is 
tijdens ontwikkelsessies mee geexperimenteerd, het heeft een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een 
DBE-toolbox en een masterstudent van de RUG heeft onder leiding van Jan Riezebos haar masterscriptie binnen 
de DBE-context van NHL Stenden kunnen schrijven. Toch kunnen we stellen dat dit onderzoek (nog) niet 
voldoende tot zijn recht heeft kunnen komen, een belangrijke reden daarvoor had te maken met 
onderzoekscapaciteit. Pogingen om externe funding aan te trekken zijn helaas mislukt, onder andere omdat 
externe reviewers het lastig vonden om te begrijpen dat onze onderzoekscontext intern is, namelijk het 
onderwijs binnen een hogeschool.  
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Formatief toetsen ten behoeve van zelfregulerend leren: de effecten van (formatief) toetsen op leren en  
zelfsturing in het HBO 
Onderzoeker: Marina Tjepkema

“Toetsen stuurt het leergedrag” is in deze reflectie al eerder aan bod gekomen. Immers, onderzoek heeft 
aangetoond dat toetsen het leergedrag van studenten beïnvloedt. Echter, deze onderzoeken richten zich met 
name op de (negatieve) effecten van summatieve toetsen op het leren van studenten en minder op de 
daadwerkelijk effecten van formatieve toetsen op het leren. Wat in onderzoek naar formatief toetsen wel aan de 
orde komt, is dat deze een positieve bijdrage levert aan het leren. Ondanks dat deze manier van ‘toetsen’ steeds 
meer wordt omarmd in het HBO en dat NHL Stenden hogeschool er voor heeft gekozen om meer formatief te 
gaan toetsen, blijven docenten wat sceptisch over deze didactische invalshoek. 

Doel van het onderzoek is inzicht te geven in de effecten van diverse vormen van (formatief) toetsen op leren en 
zelfsturing bij studenten in het HBO in een DBE omgeving.

Door een programma met vrijwel alleen summatieve toetsen te vergelijken met een programma waarin naast 
summatief al meer formatief getoetst wordt, zal inzicht verkregen worden in de wijze waarop formatief toetsen 
een effect heeft op leren en zelfsturing. De opleiding Creative Business is hiervoor geselecteerd omdat zij in een 
transitie zit van een niet DBE curriculum naar een DBE curriculum. De opleiding Creative Business is middels een 
gestructureerde vragenlijst bevraagd over de wijze waarop er wordt getoetst in het curriculum. Het betrof het 
curriculum waarin niet gewerkt wordt met DBE. De antwoorden worden gebruikt om een questionnaire te maken 
die wordt uitgezet bij alle studenten van deze opleiding die hun studie volgen in het niet DBE programma.  
De vragenlijst gaat in op de wijze waarop er getoetst wordt: type toetsen en toetsfunctie, toetsen en het 
bindend studieadvies, toetsen als leeractiviteit en toetsen ten behoeve van zelfregulerend leren. De opleiding 
zal nogmaals worden bevraagd middels dezelfde gestructureerde vragenlijst, maar dan gericht op het DBE 
programma. Met deze antwoorden zal er wederom een questionnaire worden opgesteld. Echter, deze zal 
worden uitgezet bij alle studenten die het DBE programma volgen. 

In dit onderzoek zijn de eerste stappen gezet, maar kunnen nog geen resultaten van vermeld worden.
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De beleving en betekenis van docenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling en invoering van DBE in hun opleiding.
Onderzoeker: Riemke van der Meer

Dit onderzoek heeft als focus de beleving van docenten tijdens de ontwikkeling van DBE. Het doel is om op basis van 
de opgedane inzichten conclusies te kunnen trekken voor de ondersteuning en professionalisering van docenten. 
Docenten worden gedurende de ontwikkeling en invoering (2-3 jaar) geïnterviewd. In 2017/18 zijn interviews met 
docenten afgenomen met als thema hun beleving bij de ontwikkeling van DBE. Tijdens een rondetafelgesprek tijdens 
de ORD in 2018 zijn de aanpak en de eerste inzichten bediscussieerd met andere onderzoekers. 

De eerste inzichten van dit onderzoek worden verwoord in een hoofdstuk in het boek Stepping into DBE.  
Ook is er, in samenwerking met anderen, een plan ontwikkeld voor een training Onderzoekend vermogen en  
DBE bij My Academy. 

Formatief toetsen
Onderzoeker: Marijke de Jager

Welke invloed heeft formatieve (kennis) toetsing op het leergedrag van de eerstejaars studenten bij de opleiding 
Creative Business (CB)? De opleiding CB heeft een nieuw programma en toetsbeleid ontwikkeld, gebaseerd op 
DBE. De toetsing bestaat uit het maken van beroepsproducten, reflectie daarop en formatieve kennistoetsing 
(halverwege elke module en aan het einde van het studiejaar). In een eindejaarreflectie laat de student zien 
welke voortgang hij/zij heeft gemaakt ten aanzien van de kerntaken en de BOKS. Toetsing wordt daardoor een 
belangrijke leeractiviteit waarmee een student zijn/haar eigen leerproces kan gaan organiseren en reguleren. 
Het onderzoek richt zich op welke invloed de gekozen vorm van formatieve toetsing heeft op het leergedrag van 
eerstejaars studenten. De doelstelling van dit onderzoek onder eerstejaars studenten van CB is enerzijds inzicht 
geven in de effecten van deze manier van toetsen op het leren en de zelfregulatie van de studenten en 
anderzijds bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het toetsbeleid passend bij DBE voor CB. Ook voor dit 
onderzoek geldt dat de eerste stappen zijn gezet maar dat er nog geen resultaten gedeeld kunnen worden.
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6.6. Promotie-onderzoeken
Tijdens de lectoraatsperiode is met verschillende collega’s gesproken over de mogelijkheden om een 
promotieonderzoek uit te kunnen voeren. Een interessant en vernieuwend voorstel van Wyb de Boer over 
Multidisciplinaire participatory design workshops bleek, op dat moment, niet aan te sluiten bij de inzichten over 
promoveren binnen de hogeschool. Zijn onderzoeksvraagstelling liet zich als volgt formuleren: hoe 
(multidisciplinaire) participatory design-workshops te designen om bij te dragen aan de culturele hoofdstad 2018 
projecten en vooral de legacy (duurzame groei van regio) in combinatie met de ontwikkeling van DBE, en 
uitkomsten te delen voor volgende iteraties. De dataverzameling is wel gecontinueerd, ook heeft Wyb vanuit het 
lectoraat de mogelijkheid gekregen om tijdens verschillende bijeenkomst binnen de hogeschool door te gaan 
met het vergroten van zijn inzichten. Wij trekken de conclusie en spreken de hoop uit dat binnen NHL Stenden, 
met inmiddels doorontwikkelde inzichten ten aanzien van Design, binnenkort wel de mogelijkheid en ruimte zal 
zijn om het onderzoek van Wyb uit te laten monden in een proefschrift. 

Een andere collega, Jeannette Medema, meldde zich ook met promotie-ambities. Ze volgende de leergang  
Op weg naar een succesvolle promotie en rondde deze af met een geaccordeerd promotievoorstel. Ook wist ze 
Jouke de Vries van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te interesseren voor haar voorstel. Het promotietraject 
startte met als focus: From daily creativity to being an expert in creativity, a big step or within reach for 
teachers? Wanneer is een docent voldoende toegerust om als expert in creativiteit binnen zijn eigen 
expertisegebied te functioneren? Dit PhD-onderzoek richt te zich op het 4C-Model van Kaufmann & Beghetto 
(2009). Dit model geeft 4 levels van creativiteit weer. Mini-C, waarin een persoon eerste creatieve ervaringen 
opdoet. Little-C, dagelijkse creativiteit in het privéleven maar ook binnen organisaties. Pro-C, wat gedefinieerd is 
als een persoon die zich volledig wijdt aan creativiteit. Vanuit zijn expertise en ervaringen met minimaal 10 jaar 
ervaring, een zogenaamde creative professional. Big-C is het level van de genius, de Einsteins en Dali’s van deze 
wereld. Dit onderzoek richtte zich op de hoofdvraag hoe docenten van Little-C naar een PRO-C kunnen 
doorgroeien. De theoretische bijdrage van dit onderzoek was gericht op het beter meetbaar maken van de twee 
niveaus van Little-C en Pro-C. 

Al snel deed zich een belangrijke wijziging voor: Jouke de Vries veranderde van positie binnen de RUG en gaf aan 
geen promotor meer te kunnen zijn. Dit leverde vertraging op, maar na enige tijd werd Barend van Heusen 
bereid gevonden om het stokje over te nemen. Dit leverde wel een veranderende inhoudelijke focus op, onder 
leiding van Barend. Deze zoektocht, en ook een persoonlijke zoektocht, heeft Jeannette uiteindelijk doen 
besluiten om haar promotieonderzoek te stoppen, en haar passie voor onderwijs en creativiteit op een andere 
wijze vorm te geven. 

Sustainab
le Ed

ucatio
nal C

o
ncep

ts in H
ig

her Ed
ucatio

n 
—

 

47



Tot slot, Merlijn Torensma, had ook een promotiewens. Hij had op dat moment al een goede relatie met Barend 
van Heusden die graag samen wilde werken in een promotietraject. Ook het promotievoorstel van Merlijn werd 
zowel intern als bij de RUG geaccordeerd, en kon het traject starten. Dit onderzoeksproject kijkt naar het 
mogelijke effect van kunst op creativiteit. Meer specifiek kijkt Merlijn naar het mogelijke effect van de receptie 
van hedendaagse kunst op verschillende vormen van creativiteit bij studenten in het hoger beroepsonderwijs 
die werken binnen een context van design based education. 

Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen welke mechanismes er spelen bij kunstreceptie en hoe die 
mogelijk van invloed zijn op verschillende creatieve vermogens. Een bijkomend doel is dat er kennis beschikbaar 
komt die kan leiden tot nieuwe didactische methodes waarbij kunstreceptie ingezet wordt als middel om 
creativiteit te vergroten bij studenten. Het theoretisch kader steunt op theorie over kunst en cognitie (Barend 
van Heusden / Ellen Winner) en creativiteit en het meten daarvan (CSDS-model van Arthur en David Cropley) en 
design based education. 
 
De hypothese is dat wanneer je studenten in aanraking brengt met hedendaagse kunst dat dit leidt tot een 
breder wereldbeeld, een groter inlevingsvermogen en een breder scala aan ideeën om uit te putten - wat 
allemaal voorwaarden zijn voor het vergroten van de creatieve vermogens. Ook hier ontstaat een nieuwe situatie 
door het vertrek van mij als lector, Merlijn is op dit moment zoekend naar een extra nieuwe co-promotor binnen  
NHL Stenden. Zelf zal ik als co-promotor verbonden blijven aan dit onderzoeksproject.
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7.  De onderzoekseenheid 
Innovation in Education and 
Research

Het lectoraat Sustainable Educational Concepts werd in 2016 geïnstalleerd als een van de 3 hogeschoolbrede 
pijlerlectoraten. De fusie in 2018, tussen Stenden en NHL hogeschool, leidde tot een wijziging van de 
organisatiestructuur en de 3 pijlerlectoraten werden ondergebracht in de verbindingseenheid R&D Onderwijs en 
Onderzoek en vormden vanaf dat moment met het lectoraat Open Innovatie de onderzoekseenheid Innovation in 
Education and Research. De opdracht van de onderzoekseenheid is het uitvoeren en begeleiden van onderzoek 
en het ontwikkelen van nieuwe kennis, waarmee de beoogde vernieuwing van de processen in de hogeschool 
gericht op onderwijs, onderzoek, innovatie en internationalisering kan worden ondersteund. De vier lectoraten 
zijn in 2018 gestart met het opstellen van een gezamenlijk meerjarenonderzoeksprogramma. 

De overkoepelende onderzoeksvraag van de onderzoekseenheid is: “hoe kunnen de processen binnen het hoger 
onderwijs -en specifiek in NHL Stenden hogeschool- zo worden ingericht dat deze optimaal bijdragen aan het 
duurzaam opleiden van innovatieve professionals die inspirerende oplossingen ontwikkelen voor de 
professionele en maatschappelijke vraagstukken van de omgeving waarin zij werken?”. 

De onderzoekseenheid is op het moment van schrijven van deze reflectie nog volop in beweging en heeft 
opdracht en ambitie, onderzoeksprofiel, impact van het onderzoek, organisatie en financiën beschreven in eerste 
gemeenschappelijke uitgave (Joore, Geitz, Coelen, Blom, & Crul, 2020). 
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Het kan niet anders dan dat het schrijven van deze reflectie een ontzettend plezierig proces was. Het is 
aangenaam om te ontdekken hoeveel er is gedaan, hoeveel er is bereikt, en hoe goed de verschillende 
onderzoeksthema’s elkaar aanvullen. Reflecteren betekent achterom kijken, en ook vooruitkijken. Het is een 
momentopname, het markeert de afronding van een periode, maar ook de start van een nieuwe. Ter afronding 
van deze reflectie een paar toekomstbespiegelingen van mijn kant.

Ik hoop en verwacht dat de relevantie van het HowULearn-onderzoek voor de ontwikkeling, uitvoering en 
evaluatie van design based education klip en klaar is geworden. En ook, dat een longitudinaal onderzoek traag 
verloopt, dat er niet snel conclusies kunnen worden getrokken. Dat zou ook niet goed zijn, onderwijs verdient 
continu aandacht en zorg. Langlopend onderzoek kan daar aan bijdragen, mits er ook een doorlopende dialoog 
(trialoog) over wordt gevoerd. Dus wat is nodig voor de toekomst? Commitment van de hogeschool voor dit 
onderzoek, dat onder andere tot uitdrukking komt in samenwerking met alle academies en opleidingen tijdens 
de uitvoering van het onderzoek. Het verkrijgen van voldoende respons is vaak de grootste uitdaging tijdens het 
uitvoeren van onderzoek. En ook commitment die zich uitdrukt in mensen en middelen: voldoende 
onderzoekscapaciteit is een kritische succesfactor. Onderschrijving van de relevantie en urgentie van dit 
onderzoek moet invloed hebben op de toekenning van middelen. Het een kan niet zonder het ander. 

8. Toekomstbespiegelingen

 
—

 
Su

st
ai

na
b

le
 E

d
uc

at
io

na
l C

o
nc

ep
ts

 in
 H

ig
he

r 
Ed

uc
at

io
n

50



HowULearn zal zich continueren, waarbij we de afgelopen tijd hebben besloten om het onderzoek uit te breiden 
naar de derdejaars studenten. Op de langere termijn zou uitbreiding naar alumni van de opleidingen ook 
waardevol kunnen zijn, immers de verwachting is dat studenten die zich een diep-georganiseerd leerprofiel 
hebben eigen gemaakt (ontwikkeld), succesvoller op de arbeidsmarkt zullen zijn. Enerzijds is dan natuurlijk de 
vraag of studenten binnen een DBE leeromgeving de kans krijgen om dit leerprofiel te ontwikkelen en anderzijds 
of employabiliteit ook aangetoond kan worden. Onderzoeksvragen met een lang perspectief. 

Het gekoppelde kwalitatieve onderzoek Constructive alignment in DBE vraagt om een kritische beschouwing,  
of anders gezegd, wat zijn de randvoorwaarden om dit onderzoek goed te kunnen verbinden aan HowULearn. 
De initiële opzet en vraagstelling, namelijk kunnen we de uitkomsten van HowULearn nog beter duiden als we 
zicht hebben op de mate van constructive alignment binnen opleidingen, blijft relevant. Immers, de perceptie 
van de leeromgeving (leeractiviteiten, toetsing, feedback etc) beïnvloedt het gedrag van studenten.  
Om een voorschot te doen met betrekking tot de vraag over de noodzakelijke randvoorwaarden om dit 
onderzoek succesvol uit te kunnen voeren? In elk geval voldoende respons per opleiding in het HowULearn-
onderzoek, voldoende onderzoekscapaciteit en specifiek kwalitatieve onderzoeksexpertise, en last but not least 
commitment van opleidingen om mee te werken aan het afnemen van interviews. 

Een andere toekomstbespiegeling is de onderzoeksactiviteiten uit te breiden richting het werkveld. De trialoog, 
zoals beschreven in de inaugurele rede, heeft de afgelopen lectoraatsperiode nog onvoldoende aandacht gekregen. 
Alle perspectieven -student, docent en werkveld- zijn nodig om design based education onderzoeksmatig verder te 
helpen ontwikkelen. In deze wens zit ook opgesloten dat het postdoconderzoek een vervolg krijgt na afloop van de 
gesubsidieerde periode (september 2020), zodat het docentperspectief ook voldoende tot zijn recht kan komen.

Tot slot, een laatste wens voor de toekomst van dit lectoraat is om aandacht te besteden aan dat wat er zich op  
dit moment voordoet in de wereld. De coronacrisis, al eerder genoemd in deze reflectie, heeft de afgelopen 
periode een grote impact op het onderwijs gehad. Noodgedwongen zijn ontwikkelingen richting online 
onderwijs ingezet. De leercurve van medewerkers was enorm. Wat mij betreft zou dit nu parallel moet lopen met 
onderzoek naar deze ingezette lijn: wat betekent online onderwijs voor het bereiken van de beoogde doelen in 
het hoger beroepsonderwijs? Zonder volledig in herhaling te vallen wil ik het belang van aandacht voor de 
benadering van het leren door studenten, aandacht voor zelfregulatie en metacognitie hier nogmaals flink 
onderstrepen. Hoe zou een online leeromgeving er uit kunnen zien waarbij studenten in de gelegenheid worden 
gesteld om bijvoorbeeld zelfregulatieve vaardigheden te ontwikkelen. Hoe benaderen studenten het leren in een 
online omgeving? Kunnen we tot uitspraken komen over een goede blend tussen offline en online 
leeromgevingen in relatie tot deze doelen?

Het mag duidelijk zijn, een onderwijsinstelling kan niet zonder substantieel onderzoek te doen naar haar 
kernactiviteit: onderwijs ontwerpen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. 
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9.  Meetbare output en impact  
van het lectoraat

Output en impact – Lectoraatsperiode (2015) 2016 – 2020 

Publicaties
Geitz, G. (2015). Sustainable feedback in higher education. Relation between and changeability of self-efficacy, 
goal orientation, and learning behavior. Dissertation. Heerlen: Open University of The Netherlands.

Coelen, R., & Geitz, G. (2015). Problem Based Learning and Internationalisation are Tricky Bedfellows. In K. W. van 
der Hoek, H. Blom and R. Flohr (eds), Learning Inquisitiveness (pp. 69-85). Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2016). Sustainable feedback: Students’ and tutor’s perceptions. 
The Qualitative Report, 21(11), 2103-2123.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P. A. (2016). Are marketing students in control in problem-based 
learning? Cogent Education, 3(1), 1222983. 

Geitz, G. (2016). Duurzaam onderwijs: een trialogisch proces. Inaugurele rede. Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Hietbrink, J. A., & Geitz, G. (2017). Intercultural collaborative learning – How PBL can contribute to developing 
intercultural competence. In R. Coelen, K. W. van der Hoek, and H. Blom (eds), Valorisation of 
internationalization (pp. 186-200). Stenden Hogeschool, Leeuwarden.

Geitz, G., & Geus, J. W. de. (2017). Duurzame feedback: de student en het leerproces centraal. In D. M. A. Sluijsmans 
en M. Segers (eds), Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Phronese, Culemborg.

Geitz, G., & Sinia, C. (2017). Design-based education educational concept version 0.1. Stenden Hogeschool, 
Leeuwarden.

Geitz, G., & Sinia, C. (2018). Hoe NHL en Stenden hun onderwijsconcepten fuseren. ScienceGuide.  
https://www.scienceguide.nl/2018/01/hoe-nhl-en-stenden-ook-onderwijsconcepten-fuseren/
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Geitz, G. (2019). R&D van het onderwijs als opdracht: een praktijkvoorbeeld. OnderwijsInnovatie. Open 
Universiteit, Heerlen.

Geitz, G., & Geus, J. W. de. (2019). Design-based education, sustainable teaching and learning. Cogent Education, 
6: 1647919. doi: 10.1080/2331186X.2019.1647919.

Brinks, A. (2019). Exploratief kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop het stellen van vragen door docenten 
een duurzame feedbackdialoog tussen peers ondersteunt. Masterthesis. Open Universiteit, Heerlen.

Assen, H. (2019). Handleiding voor facilitatoren making students’ learing visible. Collectief bewegen naar Design 
Based Education: Collectief onderzoeken en leren. NHL Stenden, Leeuwarden.

Joore, P., Scholten, F., Barendsen, R. Wierda, R., Zee, van der, N., & Geitz, G. (2019). Open innovation network  
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