
Programmatisch toetsen is een holistische benadering van toetsing. Een
uitgangspunt hierbij is de dialoog tussen de student en de studiecoach
over feedback gericht op de ontwikkeling van zelfsturing (Baartman, Van
der Vleuten, et al., 2020; Van Der Vleuten et al., 2015). Studiecoaching is
een effectieve manier om die dialoog te creëren (Heeneman et al., 2021;
Mullan et al., 2017; Van der Vleuten et al., 2012; Van Der Vleuten et al.,
2015). 

Er is nog weinig bekend over ontwerpprincipes om studiecoaching in te
richten. Het doel van dit onderzoek is om ontwerpprincipes te formuleren
die ondersteunend zijn bij het ontwerpen van studiecoaching bij
programmatisch toetsen binnen het hoger onderwijs. 
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RESULTATEN EN CONCLUSIE

INLEIDING

De rol van de studiecoach bij de high-stake beslissing
De afbakening van de rol van de studiecoach
De leeractiviteiten die aangeboden worden door de studiecoach
Professionalisering van de studiecoach
Organisatieprofessionalisering
Evaluatie het curriculum. 

Vanuit de literatuur en praktijkvoorbeelden is een zestal
ontwerpprincipes geformuleerd voor het ontwerpen van studiecoaching.

Ontwerpprincipes bieden houvast bij het ontwerpen van bijvoorbeeld
onderwijs. Om ontwerpprincipes te formuleren kan gebruikgemaakt
worden van de CIMO-logica (Van Aken & Andriessen, 2011). 

Het zestal ontwerpprincipes is gericht op:

THEORETISCH KADER

Het zestal ontwerpprincipes is in interviews aan 6 experts voorgelegd
om te achterhalen hoe die ontwerpprincipes aangescherpt konden
worden. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de ontwerpprincipes. 
Vervolgens werden de aangepaste ontwerpprincipes tijdens een
groepsinterview voorgelegd aan 4 curriculumontwerpers met als doel
de toepasbaarheid van de ontwerpprincipes te onderzoeken.

METHODE

ONTWERPPRINCIPES VOOR STUDIECOACHING BIJ 
PROGRAMMATISCH TOETSEN

In de interviews is enkel naar de rol van de studiecoach gevraagd, dit
lijkt te beperkt te zijn. Uit de literatuur blijkt dat ook andere rollen in
het onderwijs studentbegeleiding bevatten (Heeneman et al., 2017). 
Het onderzoek heeft geleid tot ondersteunende ontwerpprincipes.
Om meer leidende ontwerpprincipes te creëren is verder onderzoek
nodig om tot wetenschappelijk onderbouwde ontwerpprincipes te
komen die als leidraad voor de inrichting van studiecoaching bij
programmatisch toetsen kunnen dienen. 
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De interviews met experts en curriculumontwikkelaars hebben geleid tot aanscherpingen van de ontwerpprincipes die geformuleerd zijn op basis van de
literatuur. Er zijn ontwerpprincipes ontstaan die ondersteunend zijn bij het inrichten van studiecoaching binnen programmatisch toetsen. De ontwerpprincipes
sluiten aan bij wat in de literatuur beschreven staat. In Figuur 1 is een samenvatting opgenomen van de ontwerpprincipes.
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Figuur 1. Samenvatting van ontwerpprincipes voor studiecoaching bij programmatisch toetsen 


