


Check in

Waarvan wil jij meer/minder in JOUW onderwijs 
zien? 

-> Maak een keuze voor meer of minder!

Benoem max. 2 elementen…



Fire Starter 

• HTS Bouwkunde 

• Master Leren en Innoveren

• Onderwijskundige leerlijn PTH uitvoeren

• Incubator Fontys Educational Designers (2015-2018)

• Incubator opgericht Fontys PULSED (2018- heden)

• Initiator nieuwe deeltijdopleiding TB (2016-heden)



Multidisciplinair team



Make education and life one

Education is not a preparation for life.

We believe that education is part of life itself.



Our TEC programmes

1st years (Empower TEC) 3th years (Embrace TEC) Future Impact Design (Msc)



Boundaries are meant to be crossed

- Identity & Learning

- Innovative solutions



Waarom wil de overheid dat we in het 
onderwijs werken met leeruitkomsten?



From ladder to maze



Waarom zou jouw opleiding moeten werken 
met leeruitkomsten?



This is wrong!





Waartoe moet het werken met 
leeruitkomsten leiden? 

#studentperspectief





Future Technologies

=

Starting point of changes



Self Directed Professionals

Through a Design Based Learning approach



Global Citizenship



Wat zijn de 5 belangrijkste verschillen tussen 
een 

leerdoelen & leeruitkomsten?





Frustration or ambition

• Design Based Working

• Practice Based Research

• Social Entrepreneurship



The ocean cleanup  



In my college days

• 30 students -> 30 chairs





Meerdere wegen naar Rome



always something new to learn



Geeft richting



Zet aan tot beweging



Zet aan tot nieuwsgierigheid 



Maakt het iets uit of je werkt met minimale 
of eindtermen!?



Vonken Vinken



Presteren Leren vs.





Self Directed



Visualiseer de verhouding tussen een 
leerprogramma en leeruitkomsten





DETOX period



DETOX period



Open ended challenges



Design a sustainable DIY toolkit that reduces water 
consumption in every family home worldwide. And
provide a concrete future scenario that provides
insight into how this leads to (different) water use
elsewhere in the world.

- Toolkit has been tested at least 3 times in an
authentic situation
- Min. 20% reduction
- Cost €150
- Dummieproof manual / installation

Challenge





Het leerproces





always something new to learn

GrooW bouwstenen



always something new to learn

Vertrek- & eindpunt

Thema/onderwerp

Probleem

Onderzoeksvraag

(Oplever)doelen

Deadlines

Aandachtspunten



always something new to learn

Ontwerp-stappen



always something new to learn

Activiteiten/methodes



always something new to learn



always something new to learn



always something new to learn



always something new to learn

Beleving & emoties

Tekst

Tekst Tekst

Tekst

TekstTekst

Tekst Tekst





Leerproces > approach !?





always something new to learn

Leerdoelen



always something new to learnalways something new to learn

eindpu
nt 

Leerdoelen

Leeruitkomsten

resultaat

vertrekpunt



Leeruitkomsten vorm 1 
leeruitkomst =  2 EC

Als begeleider kan je groepsprocessen in de klas observeren, 

analyseren en onder toezicht positief sturen door gerichte 

interventies toe te passen en dit onderbouwen vanuit 

groepsdynamica modellen (zoals groepsvorming, 

groepsprocessen en conflicthantering).

Aspecten:

 Groepsprocessen in de klas observeren;

 Groepsprocessen in de klas analyseren

 Als begeleider interventies toepassen om groepsprocessen 

positief te sturen;

 Keuzes onderbouwen vanuit groepsdynamica modellen.



Leeruitkomsten vorm 2, samen 5 EC

Leeruitkomst 1: Je brengt een onderwijskundige ontwikkeling in de context van je 

school in kaart. Je vertaalt deze ontwikkeling naar kansen en problemen binnen je 

beroepspraktijk. 

Leeruitkomst 2: Je bent in staat om relevante actoren binnen en buiten de school 

te betrekken bij de innovatie. 

Leeruitkomst 3: Je ontwikkelt, implementeert en evalueert op systematische 

wijze een innovatief product of werkwijze. 

Leeruitkomst 4: Je benadert het innovatieproces vanuit een onderzoekende 

houding en onderbouwt de gemaakte keuzes. 





Leeruitkomsten vorm 3 1 LUK =  6 EC



Leeruitkomsten vorm 4 (TB Nieuwe deeltijd)



Benoem concreet wat je beoordeelt bij een 
onderwijsprogramma met leeruitkomsten?







Souvenir vs. portfolio



Beoordelen -> (View)Rubric



Belangrijkste ingrediënten!

Gebruiker = ontwerper Prototyping                            Technologie = middel



Test with real users!



Samen hokjes te buiten 

- Samen ontwerpen

- Samen uitvoeren


