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INLEIDING 
 
De toekomst lijkt soms ver weg, maar ook al vandaag zien we om ons heen dat de manier waarop 
we werken en leven snel verandert. Digitalisering, automatisering en globalisering zorgen ervoor 
dat beroepen verdwijnen, beroepen veranderen en nieuwe beroepen ontstaan, juist in de creatieve 
sector. Wanneer we erkennen dat verandering de enige constante is, betekent dit iets voor ons 
onderwijs. SintLucas wil daarom voor 2025 een toekomstbestendig en wendbaar curriculum 
gerealiseerd hebben, met alle ruimte voor talent op weg naar een betekenisvolle toekomst. Een 
curriculum dat aansluit bij onze visie en kernwaarden.  
 
Om tot een goed doordacht en onderbouwd curriculumontwerp te kunnen komen, was een 
vooronderzoek nodig. Dit onderzoek is uitgevoerd in studiejaar 2018-2019 en heeft geleid tot het 
formuleren van dertien ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn richtinggevend voor het 
curriculumontwerp dat dit studiejaar (2019-2020) wordt uitgewerkt. Eerder zijn de 
ontwerpprincipes met korte toelichting en bijbehorende randvoorwaarden opgeleverd aan de 
opdrachtgever. In dit aanvullende rapport zal het proces en de rijkheid van het onderliggende 
onderzoek worden gerapporteerd en daarmee de oorsprong van de ontwerpprincipes. 
 
In het eerste hoofdstuk is de onderzoeksopzet beschreven. Vervolgens worden de dertien 
ontwerpprincipes gepresenteerd. In hoofdstuk 3 volgt de toelichting op de dertien 
ontwerpprincipes. Ook de randvoorwaarden worden uiteengezet, in hoofdstuk 4. Als laatste, in 
hoofdstuk 5, wordt teruggeblikt op de onderzoeksfase en vooruit gekeken op de ontwerpfase.  
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1. HET ONTWERPONDERZOEK 

 
Dit onderzoek is onderdeel van het proces dat in twee jaar leidt tot een herzien curriculumontwerp, 
dat wendbaar en toekomstbestendig is. Hiertoe wordt een ontwerponderzoek uitgevoerd, welke 
bestaat uit een vooronderzoeksfase en een ontwerpfase (Van den Berg & Kouwhoven, 2008). Er is 
voor dit type onderzoek gekozen, omdat wij erkennen dat het belangrijk is om te streven naar 
zowel theoretische als praktische kwaliteit. Met andere woorden, er is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van wetenschappelijke inzichten over hoe men het beste leert, gecombineerd met kennis 
en ervaring uit de praktijk, om op basis daarvan geïnformeerde beslissingen te nemen over de 
ontwerpprincipes (naar Kirschner & Neelen, 2018). Aangezien het gaat om een curriculum in 2025, 
is nog niet alles empirisch onderzocht. We streven dus naar een ‘evidence-informed’ 
curriculumontwerp: een adequate vertaling van (recente) wetenschappelijke inzichten, aangevuld 
met ervaringen uit de praktijk en trends en ontwikkelingen.  
 
In figuur 1 staan de fases van het ontwerponderzoek schematisch weergegeven. Het afgelopen 
studiejaar (2018-2019) stond de onderzoeksfase centraal, bestaande uit de verkennende fase en 
verdiepende fase. Deze ontwerpfase heeft geleid tot de ontwerpprincipes. Deze principes fungeren 
als kickstart voor de ontwerpfase. Dit studiejaar (2019-2020) doorloopt het ontwerpteam namelijk 
de stappen van het ontwerpen van prototype(n), het kiezen van het ontwerp en het maken van het 
definitieve ontwerp.  
 
 

 
 

 
Figuur 1 Fases ontwerponderzoek 
De donkere vlakken – behoefteanalyse, literatuuronderzoek en expertinterviews en inspiratietour, leidend tot de 
ontwerpprincipes – illustreren de onderzoeksfase. De lichte vlakken – prototype(n) ontwerpen, keuze ontwerp en definitieve 
ontwerp maken – illustreren de ontwerpfase.  
 
 
We verstaan onder het curriculum het samenhangende geheel van elementen die het ontwikkelen 
van onderwijs mogelijk maken. Dit gaat dus niet alleen de inhoud van het onderwijs. In het 
curriculumontwerp worden bijvoorbeeld ook uitspraken gedaan over de leeromgeving, 
leeractiviteiten, begeleiding, organisatie en logistiek van het onderwijs en inzet van hulpmiddelen 
(o.a. ICT en technologie). Dit is gebaseerd op het curriculair spinnenweb 
(http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb), zie figuur 2.  
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Figuur 2 Curriculair spinnenweb 
 
 
1.1 Onderzoeksvragen 
 
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Waaraan moet een toekomstbestendig en wendbaar 
SintLucas-curriculumontwerp voldoen?  
Om deze vraag te beantwoorden, hebben we ons gericht op de volgende deelvragen: 

1. Wat zijn relevante trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor een 
toekomstbestendig en wendbaar SintLucas-curriculumontwerp, specifiek op het gebied van:  

a. Technologie  
b. Maatschappij   
c. Creativiteit  
d. Onderwijs en leren  
e. Afnemend veld  
f. Wet- en regelgeving  

2. Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor hoe, wat, waar en door wie in de 
toekomst bij SintLucas geleerd en begeleid wordt?  

 
Om deze vragen te beantwoorden, zijn we eerst breed gaan kijken om vervolgens steeds meer te 
trechteren. We hebben hiertoe verschillende fasen doorlopen. In de verkennende fase stond de 
eerste deelvraag centraal, in de verdiepende fase (bestaande uit het literatuuronderzoek, de 
expertinterviews en de inspiratietour) stond de tweede deelvraag centraal. 
 
 
1.2 Verkennende fase 
 
De eerste fase had als doel het aanbrengen van focus en richting voor het verdiepende onderzoek 
(behoefteanalyse). Hiertoe zijn diverse bronnen geraadpleegd, zoals boeken, rapporten, artikelen, 
websites, ted talks en lezingen. Daarnaast zijn vijf interne focusgroepen gehouden rondom de 
aandachtsgebieden technologie, maatschappij, creativiteit, onderwijs, afnemend veld (zie tabel 1 
voor de deelnemers per focusgroep). Hieraan deden in totaal 27 collega’s mee. Zij werden 
gevraagd naar relevante trends en ontwikkelingen op dat moment en richting 2025. Ook werd hen 
gevraagd naar mogelijke consequenties voor onze toekomstige doelgroep en impact op het 
onderwijs in termen van begeleiding, inhoud en organisatie. 
 



 

8 
 

Tabel 1 Overzicht deelnemers interne focusgroepen 
 
Aandachtsgebied   Focusgroep  
Technologie   Promoteam Technology, projectmanager fundamentals, adviseur ICT en onderwijs  
Maatschappij    Expertgroep Personality, CV-er, projectmanager fundamentals  
Creativiteit   Expertgroep Creativity, CV-er  
Onderwijs en leren   Onderwijsadviseurs, projectmanager fundamentals, docent (student MLI)  
Afnemend veld   Projectbureau  
 
De trends en ontwikkelingen die in deze fase naar voren kwamen, werden bijgehouden in een 
gezamenlijke literatuurmatrix. In werksessies van het onderzoeksteam werden de inzichten vanuit 
de verkenning verwerkt in concept maps per aandachtsgebied, met als doel de opgedane kennis 
onderling uit te wisselen, gedeeld en inzichtelijk te maken en te 'prioriteren'. Vervolgens werden 
deze concept maps gecombineerd tot één concept map, waarin de onderlinge relaties tussen de 
aandachtsgebieden en de eerste inzichten werden aangeduid. Op basis hiervan heeft het 
onderzoeksteam thema’s geselecteerd die het startpunt vormden voor de verdiepende fase, te 
weten: wendbaar onderwijs, gepersonaliseerd leren, ICT & onderwijs, creatieve technieken, 
toekomstige designdomeinen, crossovers, brede vorming, leven lang ontwikkelen, duurzaamheid, 
afnemend veld/tendens hbo en wet- en regelgeving (zie figuur 3). Voor deze thema’s is vervolgens 
gericht literatuuronderzoek gedaan, zijn experts bevraagd en werden inspirerende voorbeelden 
onderzocht. 
 
 
1.3 Verdiepende fase 
 
Op basis van de richting die is ontstaan naar aanleiding van de verkennende fase, werd literatuur 
geraadpleegd waarin gerapporteerd wordt over (wetenschappelijk) onderzoek betreffende de 
eerder genoemde thema’s, relevante modellen en theorieën te vinden zijn en/of goede voorbeelden 
van uitvoeringsvromen zijn uitgewerkt. De tweede onderzoeksvraag werd als leidraad gebruikt bij 
het lezen. Voor elk thema werd dus geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in wat het betekent voor 
hoe, wat, waar en door wie in de toekomst bij SintLucas geleerd en begeleid wordt. Zo hebben we 
geprobeerd zicht te krijgen op ‘wat werkt’ en daarmee onderbouwing te bieden voor de 
ontwerpprincipes die in de laatste fase van het onderzoek werden opgesteld. De literatuur werd, 
per thema, wederom verwerkt in een literatuurmatrix, zodat een overzicht ontstond met de 
belangrijkste bevindingen per bron en per onderwerp. In totaal zijn in deze fase circa 135 
onderzoeksartikelen, rapporten en (hoofdstukken uit) boeken gelezen. 
 
Daarnaast zijn voor de gekozen thema’s 10 externe experts bevraagd, met relevante kennis vanuit 
praktijk en/of wetenschap, te weten Pieter Baay, Marcel van Brakel, Juliet Gagnon, Shirley 
Hendrikse, Harm Hofmans, Eveline Kersten, Catelijne van Middelkoop, Loek Nieuwenhuis, Siem 
Nozza en Wilfred Rubens (zie bijlage 1 voor een korte profielschets van elke expert). In deze 
interviews lag de nadruk op het verifiëren van de bevindingen uit de verkennende fase en het 
verder aanscherpen, prioriteren en verdiepen hiervan. Tevens werd om input/tips voor relevante 
onderzoeksliteratuur op hun specialisme gevraagd. 
 
Om inspiratie op te doen is een aantal andere instellingen bezocht die bepaalde elementen die uit 
de verkennende fase en het literatuuronderzoek (verdiepende fase) naar voren zijn gekomen reeds 
(deels) gerealiseerd hebben. Deze inspiratietour leverde ideeën op van toepassingen van aspecten 
van het curriculumontwerp. Ook bood het de mogelijkheid om met de gebruikers en ontwerpers in 
gesprek te gaan. In het kader van deze inspiratietour zijn drie instellingen bezocht, zie tabel 2. 
Voorafgaand aan de bezoeken werden collega’s van buiten het onderzoeksteam uitgenodigd om 
mee te gaan, zodat zij alvast werden meegenomen in de richting van het toekomstige ontwerp. 
Aanvankelijk was het de beoogd een uitgebreidere inspiratietour te doen, maar dit is omwille van 
de tijd niet gelukt. 
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Tabel 2 Overzicht bezochte instellingen inspiratietour 
 
Instelling Inspiratie Verslaglegging bezoeken 
Fontys, ICT & Media Design 
(Eric Slaats) 

Ervaring met werken volgens 
principes van ‘high impact learning 
that lasts’ (HILL). 

PowerPoint presentatie 

Roc Friese Poort, Practoraat 
Brede Vorming (Koen Vos) 

Koppelen brede vorming aan hun 
centrale ‘verhaal’; brede vorming 
verweven in wendbaar curriculum 

Aantekeningen (Rachelle 
van Harn) 

Helicon, MBO Den Bosch ‘Breek los’: Integraal curriculum, 
aandacht pedagogiek (incl. LOB en 
burgerschap); hoge betrokkenheid 
student 

Aantekeningen (Mieke van 
der Heijden) 

 
Gaandeweg de verdiepende fase bleek een aantal thema’s – zoals geformuleerd aan het einde van 
de verkennende fase – niet helemaal passend bij de literatuur, veel overlap te vertonen met 
andere thema’s, of van een andere aard te zijn. Zo bleek bij het zoeken naar literatuur over brede 
vorming dat er onderscheid te maken was tussen brede vorming en algemene vaardigheden. Het 
thema afnemend veld/tendens hbo is in een aantal interviews wel aan de orde gekomen, maar die 
input is verwerkt in andere thema’s; literatuur was er weinig te vinden en daar zijn we omwille van 
de tijd niet verder ingedoken. Wet- en regelgeving is erg veranderlijk en daarvan hebben we 
uiteindelijk besloten dat het geen geschikt thema was voor de verdiepende fase. 
 
De uiteindelijke thema’s die we gebruikt hebben om onze bevindingen te clusteren zijn:  

o wendbaar onderwijs 
o gepersonaliseerd leren 
o edutech 
o creatieve technieken 
o designdomeinen 
o crossovers 
o brede vorming 
o algemene vaardigheden 
o duurzaamheid 
o leven lang ontwikkelen  

 
Er is voor elk van de thema’s een samenvatting gemaakt van de gelezen literatuur en de vergaarde 
inzichten naar aanleiding van de expertinterviews en inspiratiebezoeken. In deze samenvattingen 
hebben we genoteerd: 

1. Definitie(s) van het thema / kernconcepten 
2. Reflectie op het thema 
3. Argumenten voor de relevantie van het thema in het licht van TWC25 
4. Bevindingen over hoe, wat, waar, door wie geleerd wordt 
5. Bevindingen over hoe, wat, waar, door wie begeleid wordt 
6. Voorwaarden 
7. Aanwijzingen voor organisatie 

 
Deze 10 samenvattingen dienden als input voor een tweedaagse werksessie van het 
onderzoeksteam waarin de thema’s bij elkaar werden gebracht en uiteindelijk tot ontwerpprincipes 
heeft geleid. 
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Figuur 3. Het trechteren van de thema’s  
 
Figuur 3 Thema’s in relatie tot onderzoeksfasen 
 
 
1.4 Het formuleren van ontwerpprincipes 
 
Om de stap te maken van de bevindingen op de verschillende thema’s naar ontwerpprincipes, zijn 
de bevindingen eerst vertaald naar de verschillende elementen van het curriculaire spinnenweb (zie 
figuur 1). Door de bevindingen aan elkaar te presenteren en er met elkaar betekenis aan te geven, 
konden we gezamenlijk de vertaling maken naar wat dit betekent voor bijvoorbeeld de 
leerinhouden, docentrollen, groeperingsvormen en leeromgevingen van een wendbaar en 
toekomstbestendig curriculum van SintLucas. Het ingevulde curriculaire spinnenweb is vervolgens 
als basis gebruikt voor het opstellen van ontwerpprincipes. In een aantal rondes waarin we telkens 
weer terug gingen naar de ‘tekentafel’, zijn we uiteindelijk tot 13 samenhangende ontwerpprincipes 
gekomen. Deze worden verder toegelicht in hoofdstukken 2 en 3. 
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2. ONTWERPPRINCIPES 
 
Hieronder worden de dertien ontwerpprincipes gepresenteerd samen met de overkoepelende visie 
die aan de ontwerpprincipes ten grondslag ligt. De visie vormt het hart van het curriculaire 
spinnenweb (zie figuur 2) en we hebben er daarom voor gekozen om deze hier ook op te nemen. 
De ontwerpprincipes moeten in samenhang bezien worden en zijn geformuleerd vanuit het idee dat 
alle ontwerpprincipes tezamen tot een ontwerp zullen leiden dat recht doet aan de bevindingen van 
het onderliggende onderzoek.  
 
De geformuleerde overkoepelende visie luidt:  
Studenten leren bij SintLucas met als doel hun creatieve talent in te zetten ten behoeve van een 
zinvolle, duurzame bijdrage aan de maatschappij.  
Studenten moeten bij SintLucas hun creatieve talent optimaal kunnen ontplooien. Ook moeten ze 
bij SintLucas leren hun talent in te zetten, op een manier waarmee ze waarde toevoegen aan de 
maatschappij en bewuste en duurzame keuzes maken, maar ook duurzaam inzetbaar blijven. 
SintLucas-studenten leren welke rol zij kunnen en willen vervullen in de creatieve industrie, welke 
breed wordt benaderd.   
 
Ontwerpprincipe 1 
Het onderwijs vindt plaats in een hybride leeromgeving, waar leren, werken en leven samenkomen 
en verweven zijn. De hybride leeromgeving wordt gekenmerkt door:  

a. contextrijkheid  
b. variëteit  
c. adaptiviteit 

 
Ontwerpprincipe 2 
De overkoepelende leerdoelen van het curriculum zijn gericht op:   

a. het creatieve domein  
b. sociale en ecologische duurzaamheid   
c. voorbereiding op leven lang ontwikkelen   
d. brede vorming  
e. algemene vaardigheden 

 
Ontwerpprincipe 3 
Het leerproces kent een opbouw in inhoudelijke complexiteit, zelfsturing/agency en 
verantwoordelijkheid. Deze opbouw is steeds afgestemd op de beoogde leerdoelen – persoonlijke 
leerdoelen én curriculaire leerdoelen – en het ontwikkelingsproces van de lerenden. 
 
Ontwerpprincipe 4 
De leerinhoud kent een opbouw volgens de drietrapsprocedure, die bestaat uit de stappen:  

1. Leggen van een kennisfundament  
2. Efficacy building  
3. Hogere denkvaardigheden 

 
Ontwerpprincipe 5 
De leerinhoud is een combinatie van evergreen content en actuele, innovatieve content. 
 
Ontwerpprincipe 6 
De leerinhouden zijn geformuleerd als een combinatie van kennis, vaardigheden, attitudes, 
waarden en ethiek. 
 
Ontwerpprincipe 7 
Studenten werken aan open-einde opdrachten die uitdagen tot experimenteren met meerdere 
oplossingsmogelijkheden. Het creatieve proces staat hierbij centraal. 
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Ontwerpprincipe 8 
Samenwerken aan lokale vraagstukken op het gebied van sociale en/of ecologische duurzaamheid 
vormt een belangrijk onderdeel van het curriculum. 
 
Ontwerpprincipe 9 
Studenten kunnen begeleid keuzes maken op het gebied van tempo, werkvormen, inhoud en 
leeromgeving. 
 
Ontwerpprincipe 10 
Het leren vindt plaats in teams/samenwerking, individueel binnen een groep, en individueel. 
 
Ontwerpprincipe 11 
Post-initieel onderwijs heeft een sterke relatie met initieel onderwijs. 
 
Ontwerpprincipe 12 
Technologie wordt ingezet als middel om:   

a. het leerproces van de student inzichtelijk te maken voor de student zelf en voor de docent, 
zodat het leerproces ondersteund en begeleid kan worden; 

b. de student voor te bereiden op technologische ontwikkelingen in het (brede) creatieve 
domein; 

c. de student voor te bereiden op technologisering van de maatschappij. 
 
Ontwerpprincipe 13 
Toetsing wordt ingezet met als doel ervan te leren en maakt onderdeel uit van een samenhangend 
toetsprogramma. 
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3. ONDERBOUWING EN ACHTERGROND BIJ DE 
ONTWERPPRINCIPES 

 
In de onderbouwing en achtergrond is ervoor gekozen om de ontwerpprincipes de revue te laten 
passeren in een andere volgorde dan dat de principes genummerd zijn. De ontwerpprincipes zijn 
niet per thema, maar thema doorsnijdend geformuleerd. Dit betekent dat literatuur en resultaten 
uit de interviews rondom verschillende thema’s de verschillende ontwerpprincipes onderbouwen1. 
Daarbij komt dat de kennis en onderbouwing rondom de onderzochte thema’s nog niet altijd 
(geheel) is ‘uitgekristalliseerd’. We laten met onderstaande uiteenzetting dus zien waarop we ons 
baseren, maar we pretenderen niet volledig te zijn en zeker niet evidence-based; wel hebben we er 
zoals eerder genoemd naar gestreefd zoveel mogelijk evidence-informed te handelen.  
 
 
3.1 Overkoepelende leerdoelen 
 
Uit het verkennende onderzoek bleek dat ontwikkelingen als individualisering, globalisering, 
technologisering en automatisering van grote invloed zijn op de manier waarop onderwijs moet 
worden ingevuld. Uit het verdiepende onderzoek zijn verschillende specifieke leerinhouden naar 
voren gekomen die belangrijk zijn in een toekomstbestendig curriculum. Deze kunnen worden 
ondergebracht bij vijf verschillende overkoepelende leerdoelen van het curriculum (ontwerpprincipe 
2). De overkoepelende leerdoelen zijn gericht op: 

a. het creatieve domein  
b. sociale en ecologische duurzaamheid   
c. voorbereiding op leven lang ontwikkelen   
d. brede vorming  
e. algemene vaardigheden 

Deze vijf overkoepelende leerdoelen worden hieronder elk toegelicht. 
 
3.1.1 Het creatieve domein 
SintLucas is het portaal van de creatieve sector. Met andere woorden, SintLucas-studenten moeten 
na hun opleiding bij SintLucas, een waardevolle bijdrage kunnen (blijven) leveren aan het creatieve 
domein. Het creatieve domein betreft de brede context waar creatieve talenten in de toekomst die 
bijdrage kunnen leveren. Actuele voorbeelden van waar de verbreding van het creatieve domein 
zichtbaar wordt zijn Service Design, Sustainist Design, Social Design en Inclusive design. Deze 
ontwerprichtingen leiden vaak tot crossovers met andere disciplines en/of domeinen. Creatieve, 
innovatieve ideeën worden uitgewerkt voor en/of in samenwerking met stakeholders.  
 
Creativiteit wordt telkens ingezet met als doel het toevoegen van waarde en gaat dus verder dan 
het leveren van enkel functionaliteit. Studenten ontwikkelen een nieuwsgierige en adaptieve 
houding en leren te verbeelden en te experimenteren (Puccio, 2017). Eenvoudige vraagstukken 
waarop slechts één oplossing mogelijk is zullen in de toekomst steeds meer door technologie 
opgelost worden. Voor SintLucas studenten is het daarom belangrijk om anders te leren kijken, 
meer te experimenteren en niet (alleen) te denken vanuit een eindproduct of een specifiek medium 
of materiaal. Met andere woorden studenten moeten zich het inzicht eigen maken dat een ontwerp 
nooit af is, maar altijd verbeterd kan worden. Zij moeten leren geen genoegen te nemen met één 
oplossing en oplossingen tegen elkaar af kunnen wegen. Het kunnen verbeelden van alternatieven 
wordt steeds belangrijker, ook voor mbo-studenten (interviews met experts, 2019) (zie ook 
ontwerpprincipe 7). 
 

                                                
1 Omwille van de privacy van de geïnterviewden wordt in de tekst niet expliciet naar geïnterviewden verwezen, 
maar beperken we ons tot het verwijzen in termen van ‘interview met expert’. Behalve expliciet zoals hier in de 
tekst beschreven, hebben de experts ons ook impliciet gevoed met hun manier van kijken naar en denken over 
het onderwijs van de toekomst. 
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Een van de geïnterviewde experts stelde dat studenten, om deel te nemen aan het creatieve 
proces, zicht moeten hebben op het totale proces om een stukje van het proces te kunnen claimen. 
Om zicht te krijgen op het totale proces, zijn basisvaardigheden nodig. Samenwerking is hierbij van 
groot belang, waarin de student zijn of haar eigen aandeel moet ontdekken (zie ook 
ontwerpprincipe 10). Creatieve technieken – zoals Design Thinking, Frame Innovation en Creative 
Problem Solving – kunnen studenten helpen om vanuit de juiste mindset hun vakspecifieke kennis 
en vaardigheden verder te ontwikkelen en in te zetten.2 
 
Creatief denken en handelen wordt tevens omschreven als een van de algemene vaardigheden 
(vaak onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’) die belangrijk zijn voor ieder mens om te 
ontwikkelen (o.a. Vermeulen & Vrieling, 2017; Christoffels & Baay, 2016; Curriculum.nu, 2018; 
Binkley et al, 2010). 
 
3.1.2 Sociale en ecologische duurzaamheid 
Het thema sociale en ecologische duurzaamheid is essentieel voor een toekomstbestendig en 
wendbaar SintLucas, omdat studenten als toekomstig ontwerpers onvermijdelijk in aanraking 
komen met vraagstukken rondom duurzaamheid. SintLucas studenten moeten daarom leren 
kansen te zien en hun talent in te zetten ten behoeve van sociale en ecologische 
duurzaamheidsvraagstukken. Wanneer je het hebt over duurzaamheid, denk je al snel aan 
ecologische duurzaamheid, ofwel milieuvraagstukken. Het gaat dan om het gebruik, behoud en 
beheer van natuurlijk grondstoffen ten behoeve van toekomstige generaties. Maar dit thema 
betreft ook vraagstukken rondom sociale duurzaamheid, waarbij het gaat om mensenrechten, 
diversiteit, respect voor het individu en kansengelijkheid (United Nations, z.d.). 
 
Vraagstukken rondom duurzaamheid zijn complex, bieden mogelijkheden voor authentieke taken 
en worden ook wel ‘wicked problems’ genoemd. Een ‘wicked problem’ wordt door Wals (in Gulikers 
en Oonk, 2019) omschreven als ondefinieerbare vraagstukken, zonder goede of foute antwoorden. 
Dergelijke vraagstukken hebben een ambigue aard en belangenconflicten tussen verschillende 
belanghebbenden zijn onvermijdelijk. Het gaat hierbij niet om één oplossing, maar er zijn diverse 
oplossingen mogelijk. Deze vraagstukken vragen daarom om creatief talent (o.a. Bell, 2016; Peters 
& Wals, 2016; Viegas et al., 2016; interview expert, 2019). Het is belangrijk dat studenten kunnen 
leren door samen te werken met andere studenten, professionals en/of stakeholders met 
verschillende perspectieven. Studenten leren dan te werken met input vanuit verschillende 
disciplines of achtergronden, wat hun creatieve proces een impuls kan geven (zie ook 
ontwerpprincipe 8).  
 
Sociale en ecologische vraagstukken bieden een zeer rijke context om te leren. Hiertoe leren 
studenten met het hoofd, handen en hart. Wals stelt dat het zogenaamde ‘transformatief leren’ 
alleen mogelijk is wanneer de lerende bewust is van assumpties en overtuigingen waaruit het 
bestaande referentiekader bestaat en deze aanpast (Peters & Wals, 2016); écht anders leren kijken 
dus. De focus komt te liggen op flexibiliteit, veerkracht en onderhouden in plaats van consumeren. 
Zo worden studenten optimaal voorbereid om weloverwogen te kunnen participeren in de 
(toekomstige) duurzame maatschappij, een maatschappij in transitie (Geerdink & De Beer, 2018).  
 
3.1.3 Voorbereiding op leven lang ontwikkelen (LLO) 
Om studenten voor te bereiden op een duurzame bijdrage aan de maatschappij, is het van groot 
belang dat zij leren hoe zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Het gaat om toekomstbestendig 
leren, ofwel “het verwerven van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op een stabiele, 
bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld” (Van der Molen & Kirschner, 
2017, p.5). Veel literatuur gaat over wat er in het initieel onderwijs nodig is om mensen voor te 
bereiden op LLO. Tijdens de opleiding worden verschillende algemene vaardigheden ontwikkeld 
zoals metacognitie, kritisch denken en reflectie, die de basis vormen voor LLO (Nägele & Stalder, 

                                                
2 Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we geen uitspraken doen over welke specifieke opleidingen 
SintLucas in de toekomst zou moeten voeren. Ook is er geen eenduidig beeld ontstaan over de mate waarin 
specialistisch vakmanschap toekomstbestendig is. 
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2017; Van der Molen & Kirschner, 2017) (zie paragraaf 3.1.5). Echter, LLO betreft ook het post-
initieel onderwijs (zie ontwerpprincipe 11). 
 
3.1.4 Brede vorming  
Brede vorming gaat om de ontplooiing tot autonome en betrokken mensen die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen en leren om zich te verhouden tot invloeden van 
anderen en zichzelf. Onderwijs in brede vorming gaat om het ondersteunen van de zoektocht naar 
de eigen waarden en de eigen talenten, zodat een student antwoord kan geven op de vraag ‘wie 
ben ik en wat is de bedoeling van mijn zijn’ (Baay, Hofland & Vlastuin, 2018; Vos, 2018).  
 
Brede vorming is relevant voor iedere (SintLucas)student, omdat bewustzijnsontwikkeling en 
zingeven noodzakelijk zijn om staande te blijven in de veranderende wereld. Studenten leren 
empathie te ontwikkelen, veerkrachtig te zijn, een flexibele houding aan te nemen en ontwikkelen 
hun reflecterend vermogen. Studenten leren ook om te gaan met (nieuwe) ethische dilemma’s, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de technologisering, en een kritische en actieve houding aan te 
nemen (Baay, Hofland & Vlastuin, 2018; Vos, 2018; interview expert, 2019). Onderdeel van brede 
vorming is niet alleen de bewustwording, maar ook het kunnen pakken van de regie 
(handelingscomponent) (interview expert, 2019). Kortom, studenten oefenen met ‘leven’ (zie het 
element ‘leven’ in het model voor hybride leeromgevingen; ontwerpprincipe 1).   
 
3.1.5 Algemene vaardigheden  
In een toekomstbestendig curriculum komen niet alleen vakinhoudelijke en beroepsspecifieke 
aspecten aan de orde, maar ook zogenaamde algemene vaardigheden – ook wel ‘21e eeuwse 
vaardigheden’ genoemd3. We volgen hierin de uitleg van Christoffels en Baay (2016) over wat dit 
soort vaardigheden kenmerkt: “‘21ste-eeuwse vaardigheden’ zijn uiteenlopend van aard, hangen 
soms wel onderling samen en hebben onder andere met elkaar gemeen dat ze vakoverstijgend en 
ontwikkelbaar zijn. Het zijn vaardigheden die niet beroepsspecifiek zijn, maar voor iedereen 
relevant, in beroep en als burger. Ontwikkelbaar omdat ze ook daadwerkelijk aan te leren moeten 
zijn binnen het onderwijs.” (p. 6) en “persoonlijke kwaliteiten of vermogens (kennis, vaardigheden, 
houdingen) die relevant zijn voor een of meer nagestreefde doelen, toepasbaar in een of meer 
contexten, waardevol, ontwikkelbaar en sociaal bepaald.” (p. 24).  
 
Hoewel de terminologie rondom algemene vaardigheden en de modellen die een combinatie van 
vaardigheden presenteren divers zijn, zijn auteurs het er over het algemeen wel over eens dat 
bepaalde algemene vaardigheden een wezenlijk aspect zijn van de voorbereiding van de student op 
de onzekere en veranderlijke arbeidsmarkt en samenleving als geheel. Er lijkt consensus bij 
(internationale) beleidsorganisaties en adviesraden over wat belangrijke(r geworden) vaardigheden 
zijn (Vermeulen & Vrieling, 2017). In het kader van het project Kompas21 zijn 10 algemene 
vaardigheden geformuleerd die van belang zijn in de context van het mbo: ondernemendheid, 
sociale- en culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communicatie, zelfregulatie, kritisch 
denken, leren leren, mediawijsheid en probleemoplossend vermogen (zie www.kompas21.nl). Wat 
in de context van algemene vaardigheden niet vergeten mag worden, is het belang van taal en 
rekenen. Deze worden zelfs gezien als de basis voor het aanleren van andere vaardigheden 
(Christoffels & Baay, 2016). 
 
Algemene vaardigheden worden in samenhang met andere leerinhouden ontwikkeld en zijn 
verweven in het gehele curriculum. Met andere woorden, algemene vaardigheden zijn geen 
geïsoleerde leerinhouden en worden bij voorkeur in relatie met vakinhoudelijke en 
beroepsspecifieke aspecten van de opleiding gebracht (o.a. interview expert, 2019). Zo kan 
bijvoorbeeld onderwijs in ondernemerschap bijdragen aan de ontwikkeling van creatieve 
vaardigheden en onderwijs in creativiteit leert studenten wellicht ook kritisch te denken. Bovendien 
zijn algemene vaardigheden vaak ook al deels opgenomen in het curriculum van een 
                                                
3 We kiezen voor de term ‘algemene vaardigheden’ om weg te blijven van de discussie of het soort 
vaardigheden dat vaak onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’ wordt genoemd nu wel of niet nieuw c.q. 
specifiek 21e eeuws zijn. Andere termen die je in dit verband kunt tegenkomen zijn bijv. future skills, soft skills 
en vakoverstijgende competenties. 
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beroepsopleiding, binnen de beroepsgerichte vakken, generieke vakken of LOB (Christoffels & 
Baay, 2006) (bij SintLucas bijvoorbeeld ook binnen de fundamentals). Zo is creativiteit 
bijvoorbeeld onlosmakelijk onderdeel van de beroepscompetentieprofielen van de opleidingen bij 
SintLucas. Verder kan het – afhankelijk van de toekomstige beroepscontext - per opleiding 
verschillen welke algemene vaardigheden wat zwaarder worden aangezet. Het ontwikkelen van 
algemene vaardigheden kan in de context van het onderwijs, maar ook via informeel leren, 
socialisatie en opvoeding. Echter, niet voor alle algemene vaardigheden die belangrijk worden 
geacht voor de toekomst is nog onderzocht of ze ontwikkelbaar zijn en op welk niveau mbo-
studenten ze zouden kunnen ontwikkelen (interview expert, 2019). 
 
De besproken overkoepelende leerdoelen zijn deels overlappend en dragen samen bij aan de 
ontwikkeling van de professionele identiteit van de student. Dit is de kern van het onderwijs bij 
SintLucas. De professionele identiteit ontstaat in de wisselwerking tussen de student, zijn of haar 
vak en de context. Het gaat om vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Kortom, het 
onderwijs van SintLucas beoogt naast persoonlijkheidsontwikkeling ook persoonsvorming, ofwel 
studenten leren waar zij goed in zijn en ontwikkelen dit, én leren hun eigen waarden kennen zodat 
ze weten hoe ze hun talenten in willen zetten.  
 
 
3.2 Ruimte voor evergreen content en actuele content 
 
Wanneer we ervan uitgaan dat nu en in de toekomst ‘verandering de enige constante is’, is het 
belangrijk dat het curriculum wendbaar is (Cinop, 2019b). Hiertoe moet SintLucas zich continu 
aanpassen aan de veranderende omgeving. Het is daarom belangrijk om een kerncurriculum te 
bepalen dat een stevige basis biedt in evergreen content, omringt door flexibele elementen waar 
plaats is voor nieuwe content (De Vries, Schouwenaars, Derks, & Folker, 2018). Met andere 
woorden, de leerinhoud is een combinatie van evergreen content en actuele, innovatieve content 
(ontwerpprincipe 5) (een zgn. ‘semipermeabel curriculum’, naar De Vries et al, 2018; interview 
expert, 2019). 
 
Evergreen content is min of meer stabiele content die zowel domein specifiek als domein 
onafhankelijk kan zijn. Het zijn relatief houdbare kennis, vaardigheden, attitudes, waarden en 
ethiek. Kortom, het gaat om de basis per opleiding in het creatieve domein en in termen van 
algemene vaardigheden. Actuele content is de flexibele schil rondom de evergreen content die 
responsief is op werkveld, trends en ontwikkelingen in de creatieve industrie en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Actuele content heeft betrekking op het creatieve domein en algemene 
vaardigheden. Studenten kunnen zowel binnen de evergreen content als de actuele content werken 
vanuit persoonlijke leerdoelen (zie ook ontwerpprincipe 9). Actuele content kan op den duur 
evergreen content worden of weer verdwijnen en evergreen content kan op den duur verdwijnen 
als het niet langer relevant is. Zie figuur 4 voor een visualisatie van deze manier van denken over 
inhoud van het onderwijs. 
 
Een wendbaar curriculum bestaat dus niet in een vacuüm, maar haalt constant de meest actuele 
inzichten van ‘buiten naar binnen’. In een hybride leeromgeving komen de werelden ‘binnen’ en 
‘buiten’ (leren, werken en leven) op een natuurlijke wijze samen. Logischerwijs komen dan ook 
initieel en post-initieel onderwijs samen (ontwerpprincipe 11). Het aanbieden van post-initieel 
onderwijs is belangrijk in het kader van leven lang ontwikkelen en het toewerken naar een 
SintLucas als ‘portaal van de creatieve industrie’. Door het inbedden van post-initieel onderwijs in 
het initiële onderwijs, blijven zowel de leerinhoud als de docenten up-to-date (interview expert, 
2019). 
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Figuur 4 Visualisatie van de verhouding en dynamiek van evergreen content en actuele content 
 

3.3 Hybride leeromgeving: leren, werken en leven 
 
Om zorg te dragen dat de besproken leerdoelen worden behaald, zodat de student wordt opgeleid 
tot professional die duurzaam in de creatieve sector aan de slag kan, is het belangrijk dat de 
student leert in een omgeving waarbij er wordt gezocht naar of sprake is van een optimale mix 
tussen de opleidings- en beroepscontext. Een dergelijke leeromgeving wordt aangeduid als ‘hybride 
leeromgeving’ (Hoeve et al., 2016; Cinop, 2019a) naar het model zoals beschreven door Zitter en 
Hoeve (zie bijv. Zitter & Hoeve, 2012). We hebben het element ‘leven’ aan dit model toegevoegd, 
wat ruimte biedt om expliciet te werken aan brede vorming. Dit impliceert onderwijs waar leren, 
werken en leven samenkomen en verweven zijn (ontwerpprincipe 1). Het doel is om onderwijs aan 
te bieden dat theorie en praktijk goed integreert en blijvend aansluit bij vernieuwingen in het 
vakgebied, de ‘brede’ creatieve industrie. 
 
In een hybride leeromgeving wordt de wereld buiten de school integraal onderdeel van het 
onderwijs (Hoeve et al., 2016; Cinop, 2019a). Dit hybride karakter van een leeromgeving kan 
geoperationaliseerd worden met behulp van het model van Zitter en Hoeve. Er zijn twee dimensies 
van belang, welke gaan over leren en context. Om te beginnen zijn er twee vormen van leren 
belangrijk, te weten acquisitie en participatie. Acquisitie gaat over weten, begrijpen en verwerven 
van theorie, ofwel expliciete kennis. Kennis is hierbij een product dat kan worden verworven, 
overgedragen en gedeeld met anderen. Participatie gaat over het deelnemen aan een ‘community 
of practice’, de toekomstige beroepsgroep. Een professional maakt deel uit van een beroepsgroep 
wanneer hij of zij volwaardig kan participeren in de praktijk en alle kennis, vaardigheden en 
attitudes in de vingers heeft (Zitter & Hoeve, 2012).    
   
Daarnaast zijn er twee uiterste contexten waarin het leren kan plaatsvinden, namelijk in 
geconstrueerde of realistische omstandigheden. Bij geconstrueerde omstandigheden is het echte 
beroepsproces afwezig. De leeromgeving wordt gekenmerkt door een (weinig authentieke) 
reconstructie van de rijke werkelijkheid van de maatschappij en beroepscontext. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om leren in trainingssituaties, oefenruimtes en simulaties. Leren gaat stapsgewijs, 
onder begeleiding en met sterkere sturing. Het andere uiterste is leren in realistische omgevingen, 
onder realistische omstandigheden. De student wordt ondergedompeld in echte problemen uit 
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werkelijke beroepspraktijk of actief zijn in een bestaande, operationele beroepsomgeving (Zitter & 
Hoeve, 2012). Het combineren van de twee dimensies, levert vier kwadranten op (zie figuur 5).  
 

 
 
Figuur 5 Twee dimensies en vier kwadranten voor hybride leeromgevingen  
 
Een voorbeeld per kwadrant:  
1. Kennis intermezzo’s.   3. Reflecteren op ervaringen uit de praktijk. 
2. Projecten en simulaties.   4. Werken in de praktijk of functioneren als burger.   
 
Zitter en Hoeve (2012) stellen het volgende over hoe deze kwadranten terugkomen in onderwijs: 
“Een leeromgeving kan pas hybride worden genoemd als elk van de vier kwadranten is 
vormgegeven. Bovendien moeten de vier kwadranten op elkaar worden afgestemd. De sleutel is 
om de dimensies ‘acquisitie-participatie’ en ‘geconstrueerd-realistisch’ te beschouwen als glijdende 
schalen en niet als zwart-wit tegenpolen. Hybride leeromgevingen moeten doelbewust gepland en 
ontworpen worden zodat de ene zijde van de dimensie geleidelijk en gradueel verloopt in de andere 
zijde. Hybride leeromgevingen moeten een adaptief karakter hebben. Beide zijden van de 
dimensies moeten worden gebruikt om de omgeving aan te passen en af te stemmen op het 
ontwikkelingsproces van de lerenden.” (p. 23).  
 
Het model van de hybride leeromgeving biedt een genuanceerder en rijker perspectief dan de 
klassieke tweedeling tussen theorie en praktijk. Het maakt inzichtelijk dat en hoe beide zijden van 
de dimensies moeten worden gebruikt om de leeromgeving aan te passen en af te stemmen op het 
ontwikkelingsproces van de lerenden (Zitter & Hoeve, 2012). Naast dit adaptieve karakter dat een 
hybride leeromgeving moet hebben, is een gevarieerd aanbod ook belangrijk. Voor het stimuleren 
en kunnen beoordelen van transfer is het belangrijk dat een curriculum een variatie aan 
beroepssituaties biedt, waarin de student transfer kan oefenen en demonstreren. Ook biedt een 
hybride leeromgeving studenten een rijke context, omdat ze te maken krijgen met authentieke 
taken. Deze opdrachten zijn ontleend aan de beroepspraktijk, met complexiteit van de 
werkelijkheid als essentieel kenmerk (Zitter & Hoeve, 2012). Een leeromgeving kan contextrijk zijn 
voor het aanleren en toepassen van vakspecifieke kennis en vaardigheden, maar ook in het kader 
van brede vorming (zie hieronder). Een contextrijke leeromgeving zou de student dan uitdagen 
actief met zijn of haar waarden aan de slag te gaan en deze in levensechte situaties oefenen (Baay 
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& Hofland, 2017; interview expert, 2019). Er wordt gewerkt met zogenaamde ‘hele taken’: het 
leerdomein wordt geanalyseerd als samenhangend, onderling verbonden geheel en vervolgens 
aangeboden, beginnend met eenvoudigere maar wel betekenisvolle eenheden die representatief 
zijn voor het hele domein, tot en met steeds complexere eenheden (Zitter & Hoeve, 2012) (zie ook 
ontwerpprincipe 3). 
 
Ten behoeve van brede vorming kunnen ook andere contexten dan de beroepscontext worden 
gebruikt om de schoolcontext mee te verweven; dit doen we door het element ‘leven’ expliciet toe 
te voegen aan het model van de hybride leeromgeving. In de literatuur rondom het thema brede 
vorming wordt gebruik gemaakt van de termen ‘levenssferen’ en ‘trainingssferen’ om brede 
vorming in relatie tot onderwijs te beschrijven. De wereld kan worden omschreven in termen van 
vier levenssferen – privé, privaat, publiek en politiek – en vier trainingssferen - religie, sport, kunst 
en filosofie. In de levenssferen vinden de dagelijkse handelingen, ontmoetingen en ontwikkelingen 
plaats. De trainingssferen “bieden handvatten om je staande te houden in de levenssferen. In de 
trainingssferen wordt de mens gevoed, geïnspireerd en gemotiveerd om waarden in de praktijk te 
brengen” (Baay & Hofland, 2017, p.10). Hierbij spelen rolmodellen, reflectie en het toe-eigenen 
van waarden door te oefenen een belangrijke rol (Baay & Hofland, 2017). Brede vorming kan dus 
overal in het onderwijsproces een rol spelen en worden opgepakt. De verschillende trainingssferen 
worden benut zodat studenten kunnen oefenen zich in te zetten als professional en/of burger in de 
levenssferen. Een voorbeeld uit Baay en Hofland (2017): “Voorbeelden uit de religie kunnen 
bijvoorbeeld inspireren over rechtvaardigheid en tijdens een potje voetbal kun je ervaren wat de 
rechtvaardigheid van de scheidsrechter betekent, ook als dat in jouw nadeel is. Met deze ervaring 
vormt de waarde rechtvaardigheid zich en kan deze beter ingezet worden in de levenssferen.” 
(p.10). Een ander voorbeeld zijn we tegengekomen tijdens het inspiratiebezoek aan ROC Friese 
Poort, waar studenten vanuit verschillende opleidingen meewerken aan een kunstproject: 
studenten komen in aanraking met verhalen waar ze op kunnen reflecteren. Het voornaamste is 
dat de schoolcontext samenkomt met een wereld die de studenten niet kennen. Andere 
voorbeelden zijn ‘regional learning environments’ (Oonk, Gulikers & Mulder, 2017) en ‘community 
based learning’ (Furco, in Baay & Hofland, 2017), waarbij studenten samenwerken met 
stakeholders aan een lokaal vraagstuk. Het contact 
met de gemeenschap vormt een ervaringsgerichte 
onderwijsvorm die leerinhouden koppelt aan 
maatschappelijke betrokkenheid (Furco, in Baay & 
Hofland, 2017). Steeds speelt kritische reflectie een 
belangrijke rol (Baay & Hofland, 2017).  
 
 
3.4 Leren als sociaal proces: samenwerking en boundary crossing 
 
Doordat verschillende contexten bij elkaar komen in een hybride leeromgeving, maken dergelijke 
leeromgevingen het mogelijk voor studenten om te leren met en van andere perspectieven en 
praktijken. Studenten werken samen en leren met andere studenten, docenten, professionals en 
stakeholders (o.a. Halberstadt, Schank, Euler & Harms, 2019; Sipos, Battisti & Grimm, 2007; Baay 
& Hofland, 2017). Studenten leren zich op de grenzen te bewegen door in aanraking te komen met 
een andere context. De diversiteit aan perspectieven die de verschillende deelnemers inbrengen 
wordt gezien, gewaardeerd en benut (ontwerpprincipe 8 en 10). 
 
Samenwerken is daarom zowel een leerdoel op zich (inhoud), als een manier van leren (vorm). Het 
ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden is van groot belang voor SintLucas studenten. Zij 
zullen op de arbeidsmarkt steeds vaker in teams moeten werken (o.a. Christoffels & Baay, 2016; 
interview expert, 2019). Het draagt dus bij aan de authenticiteit van het onderwijs, wanneer 
studenten gevraagd worden in teams aan een opdracht te werken en zo actief aan 
samenwerkingsvaardigheden kunnen werken.  
 
Samenwerking als manier van leren stimuleert kennisdeling, het construeren van kennis en het kan 
leiden tot nieuwe ideeën naar aanleiding van constructieve conflicten (Dochy & Segers, 2018). De 

Wil je hier meer over lezen? 
De waarde(n) van brede vorming in 

het beroepsonderwijs 
Pieter Baay en Alieke Hofland (2017) 
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focus op kennisoverdracht verschuift naar een focus op kennisconstructie. De uitkomst is vaak 
onvoorspelbaar, maar docenten kunnen de leerprocessen wel faciliteren en stimuleren (Christoffels 
& Baay, 2016).  
 
Het samenwerken kan plaatsvinden in verschillende samenstellingen, zo blijkt uit de voorbeelden 
die gegeven worden in de diverse bronnen die we hebben gelezen. Zo kunnen studenten in 
aanraking komen met studenten uit een andere discipline, maar ook met docenten, professionals 
en stakeholders. Eerder hebben we het gehad over de hybride leeromgeving, waar de 
schoolcontext wordt samengevoegd met ‘de wereld buiten de school’ in de brede zin (zie ook 
ontwerpprincipe 1). Op die manier kan de student oefenen met het ‘werken’ en het ‘leven’. Het in 
aanraking komen met verschillende perspectieven stimuleert de creativiteit en reflectie op eigen 
waarden en die van anderen (Bakker & Akkerman, 2017; interview expert, 2019). 
 
De leerprocessen die tijdens het samenwerken met mensen met verschillende perspectieven en 
vanuit diverse praktijken kunnen plaatsvinden, worden beschreven aan de hand van de theorie 
over ‘boundary crossing’. Bakker en Akkerman (2017) beschrijven vier potentiële leermechanismen 
die plaatsvinden op de grenzen, te weten identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie. 
‘Fysieke grenzen’ die kunnen bestaan tussen bijvoorbeeld landen of gebouwen, worden als 
metafoor gebruikt voor sociale en culturele grenzen. Deze grenzen duiden sociaal-culturele 
verschillen aan die leiden tot discontinuïteit in actie en interactie, voor studenten, docenten en 
professionals uit de werkpraktijk.  
 
Een concreet voorbeeld is dat studenten, wanneer zij stage gaan lopen, vaak een opdracht moeten 
uitvoeren die op school is ontworpen en in de werkpraktijk uitgevoerd moet worden. De 
uitgangspunten bij de beoordeling van deze opdracht kan per context verschillen. Zo gaat de 
docent uit van gestandaardiseerde beoordeling, terwijl de begeleider uit de praktijk zich bezighoudt 
met competenties die specifiek zijn voor een bepaald beroep. Een dergelijk verschil kan een ‘grens’ 
worden genoemd zodra beoordeling (een actie) of communicatie (interactie) wordt belemmerd. 
Communicatie over de beoordeling kan ertoe leiden dat school- en werkbegeleiders leren over 
elkaars perspectieven. Een ander voorbeeld zijn stagiaires die op de werkplek niet herkennen wat 
ze op school hebben geleerd (Bakker & Akkerman, 2017). 
 
Op de grenzen kan, zoals genoemd, op diverse 
manieren geleerd worden. Bij het identificeren 
maakt de student kennis met de kern van het 
eigen en het andere perspectief. Coördinatie 
vindt plaats naar aanleiding van de 
kennisneming van verschillende perspectieven, 
leidend tot effectieve samenwerking. Reflectie is 
het expliciteren van de verschillen tussen 
perspectieven en daardoor op een nieuwe 
manier naar de perspectieven kijken. 
Transformatie is het aanpassen van de 
perspectieven of zelfs een nieuw (in-between) 
perspectief creëren. Het is van groot belang dat 
studenten, wanneer ze leren samenwerken, de 
diversiteit aan perspectieven zien, waarderen en 
optimaal kunnen benutten (samenwerken als 
vaardigheid, zie ook ontwerpprincipe 2). Dit 
vormt de basis voor de vier beschreven 
leermechanismen.  
 
Wanneer het leren, werken én leven samenkomen 
(zie paragraaf 3.3), ontstaan authentieke taken waar ‘nieuwe’ samenwerkingen en crossovers 
kunnen ontstaan en nieuwe werkvelden en rollen voor ontwerpers zich kunnen ontvouwen. Een 
voorbeeld hiervan is de rol die ontwerpers als professional of persoonlijk kunnen en/of willen 
spelen binnen het thema sociale en ecologische duurzaamheid. Dit thema omvat complexe 

Meer lezen over boundary 
crossing?  

Lees het werk van Bakker & 
Akkerman, bijvoorbeeld The Learning 
potential of boundary crossing in the 
vocational curriculum (2017), waarin 

zowel de theorie is uitgelegd, als 
heldere praktijkvoorbeelden worden 

gegeven.  
 

Wil je weten hoe boundary 
crossing eruit kan zien in 
duurzaamheidsonderwijs? 

Lees meer in Towards a Rubric for 
Stimulating and Evaluating 

Sustainable Learning door Gulikers & 
Oonk (2019). 
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vraagstukken (‘wicked problems’) die vragen om creatieve oplossingen. Het is daarom belangrijk 
dat er in het onderwijs van SintLucas ruimte is voor studenten om samen te werken aan lokale 
vraagstukken op het gebied van sociale en/of ecologische duurzaamheid (ontwerpprincipe 8). 
Wanneer de lerende grenzen kan verkennen en over deze grenzen heen kan gaan (‘boundary 
crossing’) maakt dit onderwijs in duurzaamheid mogelijk. Gulikers & Oonk (2019) zeggen hierover: 
“Preparing students for dealing with sustainability issues is a challenge in the field of education. 
This is a challenge because we don’t know exactly what we are educating for, as there are no 
defined answers or outcomes to the issues; the future is unpredictable. Dealing with these issues 
requires crossing boundaries between people coming from different ‘practices’, e.g., disciplines, 
cultures, academia versus society, thereby making the learning and working process a challenging 
but critical learning experience in itself. We argue that education for sustainability should not 
primarily focus on student content knowledge or development of certain products or answers. It 
should focus on stimulating students to go through boundary-crossing learning processes critical 
for getting a grip on the unpredictable future. This allows students to learn to work with ‘others’ 
around the boundaries, and thereby to develop the ability to co-create new knowledge and work 
towards innovation or transformation for sustainable practice.” (p.969). 
 
Er is weinig empirisch onderzoek naar duurzaamheidsonderwijs. De gelezen literatuur over 
duurzaamheidsonderwijs benadrukt dat de vraagstukken moeten worden ervaren in de authentieke 
context. Deze vraagstukken betreffen veelal lokale problemen, waarbij kan samengewerkt worden 
met stakeholders. Door de plaatsing van het curriculum in de context van het eigen leven, de 
gemeenschappen en regio’s van de deelnemers, wordt geprofiteerd van de natuurlijke interesse in 
het lokale (Sipos, Battisti & Grimm, 2007). SintLucas studenten leren kansen zien en hun talent in 
te zetten (hun eigen rol als ontwerper) binnen dit thema. Ook leren zij hun ideeën om te zetten tot 
concrete acties. Veel bronnen die we tijdens de verdiepende fase hebben gelezen, gaan niet 
specifiek over de mbo-context. De vertaalslag moet dus nog gemaakt worden. 
 
 
3.5 Samen leren, maar wel met oog voor het individu 
 
Binnen het samenwerkingsproces moet ook oog zijn voor het individu en het persoonlijke 
leerproces. Het leren vindt plaats in teams/samenwerking, individueel binnen een groep, en 
individueel (ontwerpprincipe 10). Een belangrijke stap naar toekomstbestendig en wendbaar 
onderwijs is dat leerlingen naast leren samenwerken, meer mogelijkheden en meer 
verantwoordelijkheden krijgen voor hun eigen leerproces (Eck, Heemskerk & Pater, 2015; Johnson, 
Van Wetering, Becker, Estrada & Cummins, 2015; Jellema, 2015). De student die zijn of haar eigen 
leerproces stuurt, ontwikkelt vaardigheden om zelf de juiste technologie en hulpmiddelen te kiezen 
en te gebruiken en ontwikkelt vaardigheden die zij nodig hebben om een leven lang te leren 
(Johnson, Van Wetering, Becker, Estrada & Cummins, 2015) (zie ook ontwerpprincipe 2). 
 
Om erachter te komen hoe dit vorm zou moeten krijgen in het curriculum van SintLucas, hebben 
we ons verdiept in de literatuur over gepersonaliseerd leren. Op basis hiervan is geconcludeerd dat 
‘gepersonaliseerd leren’ zich niet gemakkelijk laat definiëren. Door de verschillende bronnen samen 
te vatten, is er een invulling gegeven aan dit concept. Wij denken dat het personaliseren van leren 
vorm moet krijgen doordat studenten begeleid keuzes kunnen maken op het gebied van tempo, 
werkvormen, inhoud en leeromgeving (ontwerpprincipe 9). Gepersonaliseerd leren is een vorm van 
onderwijs die studenten en hun doelstellingen centraal zet (Johnson, Van Wetering, Becker, 
Estrada & Cummins, 2015). Hierdoor hebben studenten inspraak of invloed op het tempo waarin ze 
leerinhoud tot zich nemen, welke leeractiviteiten er plaatsvinden, welke leerinhoud aan bod komt 
en/of waar ze leren (o.a. Kester et al., 2018).   
 
Het hebben van inspraak en invloed veronderstelt wat in de literatuur ook wel ‘learner agency’ 
genoemd wordt: een student ervaart controle en verantwoordelijkheid over keuzes die hij maakt in 
zijn studie en maakt deze keuzes op basis van persoonlijke doelen, interesses en motieven, én 
handelt hiernaar (o.a. Dochy & Segers, 2018). Beschikken over een bepaalde mate van zelfsturend 
vermogen is hierbij voorwaardelijk. Dat betekent weten wat je beginsituatie is en hoe je naar de 



 

22 
 

gewenste situatie kan komen. Het vraagt van studenten dat zij in staat én bereid zijn om hun leren 
(mede) zelf te plannen, monitoren en evalueren (bijv. Jossberger, Brand-Gruwel, Boshuizen & van 
de Wiel, 2010). Technologie kan hierbij als belangrijk hulpmiddel worden beschouwd (zie 
ontwerpprincipe 12 over de rol van technologie in het onderwijs).  
 
 
3.6 De opbouw van het leerproces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Termen als zelfsturing, agency, eigenaarschap en verantwoordelijkheid worden vaak genoemd in 
de literatuur over gepersonaliseerd leren. Uit onderzoek blijkt dat studenten hier niet ‘zomaar’ over 
beschikken. Kirschner & Merriënboer (2013, in Kirschner, Claessens & Raaijmakers, 2018) 
waarschuwen bijvoorbeeld dat men voorzichtig moet zijn met zelfsturing: “leerlingen moeten deze 
vaardigheid leren onder […] begeleiding” (p.73). Daarnaast pleit Paul Kirschner voor het belang 
van expliciete, directe instructie. “Bij het aanleren van nieuwe informatie en vaardigheden blijkt 
duidelijk (uit wetenschappelijk onderzoek) dat de leerstof expliciet moet worden uitgelegd, 
gedemonstreerd (wat en hoe je iets moet doen), vervolgens moet de student de kans krijgen te 
oefenen waarbij feedback wordt gegeven” (Clark, Kirschner & Sweller, 2012). 
 
Het is daarom aan te bevelen het leerproces - samen met de student - zo vorm te geven dat de 
student een opbouw ervaart in de inhoudelijke complexiteit en de mate van zelfsturing/agency en 
verantwoordelijkheid die van hem of haar gevraagd wordt (zie ontwerpprincipe 3). Deze opbouw is 
steeds afgestemd op de beoogde leerdoelen – persoonlijke leerdoelen én curriculaire leerdoelen – 
en het ontwikkelingsproces van de lerenden. De docent kan spelen met de mate van sturing. Het 
geven van constructieve en effectieve feedback speelt een grote rol (zie ook paragraaf 3.9).   
 
De opbouw in inhoudelijke complexiteit, zelfsturing/agency en verantwoordelijkheid is te zien over 
de opleiding heen. De leerinhouden waaruit de opleiding bestaat worden opgebouwd volgens de 
drietrapsprocedure (Van der Molen & Kirschner, 2017; ontwerpprincipe 4). Deze procedure wordt 
beschreven als bestaande uit de stappen:   

1. Leggen van een kennisfundament  
2. Efficacy building  
3. Hogere denkvaardigheden 

Ten eerste, wordt een kennisfundament gelegd. Dit kennisfundament biedt leerlingen de basis 
waarop zij kunnen voortbouwen om goed te kunnen functioneren in vervolgonderwijs en in de 
toekomstige loopbaan. Ten tweede moeten leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets 
kunnen met wat zij geleerd hebben (efficacy building). Om dat mogelijk te maken zullen zij moeten 
beschikken over de nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) om kennis in 
uiteenlopende situaties toe te passen, problemen op te lossen en te kunnen samenwerken. De 
derde trap gaat om het ontwikkelen van hogere-orde denkvaardigheden, zoals metacognitie en 
reflectie, vaardigheden die aan de basis liggen van een leven lang leren en kritisch denken.  
 
De drietrapsprocedure is een doorlopend proces in alle vakken op alle niveaus. Met andere 
woorden, de lerende doorloopt meerdere malen de stappen tijdens zijn of haar opleiding, maar 
steeds op een ander niveau en met andere, complexer wordende inhoud. Zo zou een student bij 
verschillende vakgebieden in een andere stap kunnen zitten (bijv. bij het ene onderdeel is hij of zij 
bezig met het leggen van het kennisfundament leggen en bij een ander onderdeel met efficacy 
building). 
 
 
3.7 Een holistische visie op leerinhouden 
 
Door een sterke focus op duurzaamheidsonderwijs en brede vorming, zoals eerder geformuleerd 
als overkoepelende leerdoelen, wordt erkend dat het onderwijs bij SintLucas naast een 
kwalificerende, ook een vormende functie heeft (naar het werk van Gert Biesta). Ook roepen 
bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen steeds meer ethische vraagstukken op, waar studenten 
zich van bewust moeten worden en zich toe zullen moeten leren verhouden. Kortom, de SintLucas 
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student leert niet alleen een vak, maar leert ook zichzelf en zijn of haar rol in de samenleving 
kennen (dit sluit bijvoorbeeld aan bij het denken de toekomst volgens Harari, 2018).  
 
Door de leerinhouden te formuleren als een combinatie van kennis, vaardigheden, attitudes, 
waarden en ethiek (ontwerpprincipe 6), wordt er gewerkt vanuit een holistische visie op 
leerinhouden, waar bovengenoemde 
overkoepelende leerdoelen invulling kunnen 
krijgen. De basis van dit denken is te vinden 
in het zogenaamde KSAVE-model (Binkley et 
al., 2010). Hoewel dit model zelf is geënt op 
het denken over 21e eeuwse vaardigheden en 
de uitwerking die zij hanteren sterk lijkt op 
het denken in competenties zoals we dat in 
het mbo al langer kennen, is het voor ons wel 
een belangrijk inspiratiebron. Het zorgt ervoor dat ons denken in termen van competenties verder 
uitbreiden, door ook expliciet aandacht te hebben voor waarden en ethiek (ook in lijn met o.a. 
Baay & Hofland, 2017). 
 
 
3.8 De rol van technologie in het onderwijs 
 
Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is dan ook niet meer dan logisch 
dat technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het onderwijs. De impact van 
technologie op leren en werken groeit exponentieel en dat vraagt van mensen dat zij technologie 
tot op zekere hoogte begrijpen, zich ertoe kunnen verhouden en kunnen toepassen. Hoewel de 
verwachte impact van technologie groot is, is de voorspelbaarheid klein. Dat maakt het een 
complex maar zeer belangrijk thema in het kader van een toekomstbestendig en wendbaar 
curriculum.  
 
Technologie kan op diverse manieren worden ingezet in het onderwijs. Op basis van de gelezen 
literatuur, stellen wij voor dat technologie op drie manieren een wezenlijke link heeft met het 
onderwijs (ontwerpprincipe 12). Technologie wordt dan ingezet als middel om:   

1. het leerproces van de student inzichtelijk te maken voor de student zelf en voor de docent, 
zodat het leerproces ondersteund en begeleid kan worden; 

2. de student voor te bereiden op technologische ontwikkelingen in het (brede) creatieve 
domein; 

3. de student voor te bereiden op technologisering van de maatschappij. 
 
Kennisnet zet in haar technologiekompas ‘Onderwijs in een kunstmatig intelligente wereld’ (2019) 
uiteen hoe in de toekomst de docent samen met technologie studenten voorbereidt op een zinvol 
en succesvol leven. De belangrijkste technologische trends en ontwikkelingen die van invloed zijn 
of worden op het onderwijs komen in dit rapport voorbij, waarbij Artificial intelligence (AI) wordt 
gezien als de meest relevante ontwikkeling. AI wordt door Kennisnet (2019) gedefinieerd als “het 
vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Denk 
daarbij aan waarnemen, herkennen, interacteren met de omgeving, analyseren, redeneren, 
problemen oplossen en voorspellen.” (p. 15). De inzet van AI maakt persoonlijke begeleiding en 
individuele aandacht op een betaalbare en efficiënte manier mogelijk. Andere belangrijke trends die 
in het technologiekompas worden gesignaleerd zijn Internet of Things (IoT), big data, ict-
infrastructuur en vertrouwen in de digitale wereld (zie figuur 6). Uit een van de expertinterviews 
kwamen de impact van technologie op leren en werken, immersive technologies (augmented 
reality, virtual reality en mixed reality) en AI als belangrijkste trend en ontwikkelingen voor 
SintLucas richting 2025 naar voren. 
 
Een manier om technologie in te zetten ten behoeve van het leerproces is middels learning 
analytics. “Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over 
data van leerlingen en hun context. Learning analytics heeft als doel het begrijpen en optimaliseren 

Ben je nieuwsgierig naar het KSAVE-
model?  

Zie het whitepaper Defining 21st century 
skills van Binkley e.a. (2010) voor een 
uitwerking van leerinhouden in kennis, 

vaardigheden, attitudes, waarden en ethiek. 
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van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt.” (Kennisnet, 2018a). De docent kan op basis 
van de data de ondersteuning aanpassen aan de student (Jellema, 2015; Bray & McClaskey, 2013). 
Daarnaast kan technologie de student zelf data verstrekken over zijn of haar eigen leerproces 
(Bray & McClaskey, 2013). Data kan dus zowel de docent als de leerling zelf inzicht geven. Daarbij 
komt dat technologie studenten ook mogelijkheden biedt om onderwerpen verder uit te diepen of 
zich in aanverwante thema’s te verdiepen (Johnson, Van Wetering, Becker, Estrada & Cummins, 
2015). Wanneer technologie wordt ingezet om eenvoudige denkvaardigheden aan het leren, schept 
het ruimte voor de docent om zich op complexe denkvaardigheden en de relatie met studenten te 
richten.  
 

 
Figuur 6 De belangrijkste technologische trends en hoe ze zich tot elkaar verhouden (Van 
Wetering, Booij & Van Bruggen, 2019, p.11) 
 
Technologie speelt niet alleen een rol als ondersteuning in het leerproces voor zowel de begeleider 
en de lerende zelf, het speelt ook een rol als leerinhoud in het curriculum. Zo wordt de actuele 
content voor SintLucas deels ingevuld met de veranderende technologieën die belangrijk zijn voor 
het creatieve domein. Met andere woorden, technologieën die worden gebruikt binnen het domein 
maken (tijdelijk) onderdeel uit van het onderwijs (naar De Vries et al, 2018). 
 
Als laatste, het kunnen omgaan met technologie is 
ook een basisvaardigheid waarover de student 
moet beschikken. Het gaat dan om 
informatiegeletterdheid en 
informatiemanagement, vaak ook gezien als 
algemene vaardigheden (zie ontwerpprincipe 2). 
Studenten leren om te gaan met de grote 
hoeveelheid beschikbare informatie. Met 
informatiegeletterdheid geven studenten betekenis 

Meer lezen over de belangrijkste 
technologie, wat dat betekent voor 

het onderwijs, over een aantal 
jaren en nu?  

Lees het technologiekompas 
2019/2020 van Kennisnet. 
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aan al die informatie en stellen vraagtekens rondom de juistheid, betrouwbaarheid en 
bruikbaarheid van de informatie. Met informatiemanagement leer je het kaf van het koren 
scheiden. “Je leert informatie vastleggen, beheren, en het met anderen op effectieve en efficiënte 
wijze delen” (Kennisnet, 2018b). 
 
 
3.9 Toetsen om van te leren binnen een samenhangend toetsprogramma 
 
Ontwerpprincipe 13 betreft de rol en plaats van toetsing en beoordeling in het toekomstige 
curriculum. Op het gebied van toetsing en beoordeling zijn twee belangrijke thema’s in de actuele 
literatuur zichtbaar: toetsen om van te leren (wat we bij SintLucas ook wel ontwikkelingsgericht 
beoordelen noemen) en werken vanuit een samenhangend toetsprogramma. 
 
Eerder is bij SintLucas een visie op ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden (OGBB) 
opgesteld. Deze visie is gebaseerd op zowel praktijkkennis als diverse literatuurbronnen (zie de 
Bieb voor de meest actuele versie van deze visie). In deze visie worden drie functies van OGBB 
onderscheiden:   

1. De student voorbereiden op een toekomst van een leven lang ontwikkelen als mens en als 
beroepsbeoefenaar doordat het bijdraagt aan het ontwikkelen van een zelfbewuste, actieve 
en lerende houding en bijbehorende kennis en vaardigheden; 

2. Informatie geven aan de student en zijn docenten over prestaties van de student, zodat de 
student zelf zijn leerpad richting kan geven en de docenten hem daarbij gericht kunnen 
begeleiden; 

3. Informatie geven voor onderwijsteams om studievoortgangsbeslissingen te nemen.  
 
Toetsing wordt dus gezien als deel van het leerproces en niet als afsluiting van het leren. Zowel 
summatieve als formatieve toetsvormen bieden kansen voor verdere ontwikkeling (Carless, 2007; 
Baartman & Gulikers, 2014), waarbij docenten én studenten beiden een actieve rol spelen. Het 
geven van effectieve feedback en het kunnen ontvangen en benutten van deze feedback (ook wel 
‘feedback geletterdheid’ genoemd) zijn hierbij essentieel. Hattie en Timperley (2007) stellen dat 
effectieve feedback de student inzicht moet geven in drie vragen:  

1. Waar wil/moet ik naartoe? (feedup)  
2. Waar sta ik nu/wat laat mijn huidige prestatie zien? (feedback)  
3. Wat moet ik doen om het gat te dichten? (feedforward) 

 
Toetsvormen met een heel duidelijke formatieve functie zijn peer-assessment en zelf-assessment. 
Dergelijke formatieve toetsvormen leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele houding, 
het kritisch kijken naar het eigen functioneren en het geven van feedback op elkaars prestaties 
(Baartman & Gulikers, 2014). Wanneer studenten betrokken zijn bij de beoordeling, ontwikkelen zij 
een beter begrip van leerdoelen en houden zich actiever bezig met criteria en normen (Carless, 
2007). Activiteiten van peer-assessment of zelf-assessment kunnen zijn: het opstellen van 
beoordelingscriteria, het reflecteren op goede voorbeelden en het geven van peerfeedback of -
beoordeling (Carless, 2007).  
 
Om ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden daadwerkelijk een centrale plaats in ons 
onderwijs te kunnen geven, is het belangrijk om de inhoud en vorm van beoordeling te bekijken op 
programmaniveau, waarbij het toetsprogramma integraal onderdeel uitmaakt van het 
curriculumontwerp. Baartman en Gulikers (2014) leggen dat als volgt uit: “Een toetsprogramma is 
een bewust gekozen combinatie van toetsvormen die in samenhang een opleiding in staat stelt om 
een valide en betrouwbaar oordeel te vellen over de competenties van de student. Het denken in 
termen van toetsprogramma’s impliceert dat toetsing een inherent onderdeel is van 
curriculumontwikkeling. <…> Toetsing is hiermee niet het sluitstuk, maar juist een integraal 
onderdeel van curriculumontwerp.” (p. 54). Dat vooronderstelt dat er sprake is van constructieve 
afstemming van de leerdoelen, leerinhouden en toetsing (Carless, 2007). 
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De inhoud van de toetsing kan bekeken worden vanuit drie kijkkaders (naar Baartman & Gulikers, 
2014). Ten eerste gaat het om een basis van kennis, vaardigheden en houdingen en het adequaat 
en flexibel in kunnen zetten van deze basis bij uitvoering van complexe beroepstaken. Dit staat 
beschreven in de kwalificatiedossiers. Ten tweede krijgt de basis pas betekenis in de context waar 
ze worden ingezet. Dit tweede kijkkader specificeert wat beroepsbekwaam gedrag bij een bepaald 
beroep betekent. Het gaat dan om het uitwerken van een beroep in taken, activiteiten en 
verantwoordelijkheden en het uitwerken van ‘skills and attributes’ van succesvolle 
beroepsbeoefenaars. De docenten krijgen zo een up-to-date beeld van de beroepspraktijk. Dit 
dient als uitgangspunt bij het vormgeven van toetsen die representatief en relevant zijn voor de 
toekomstige beroepsbeoefenaar (authentiek toetsen). Ook Carless (2007) benadrukt dat in 
toetsing de werkelijke toepassing van het vakgebied weerspiegelt zou moeten zijn. Gulikers en 
collega’s (2004) stellen vijf toetskenmerken voor die meer of minder op de echte beroepspraktijk 
kunnen lijken: de toetstaak, fysieke context en daarin beschikbare bronnen en materialen, de 
sociale context bestaande uit samenwerking-/hulpmogelijkheden, de toetsvorm en 
het toetsresultaat. Ten derde wordt de student opgeleid tot een duurzaam inzetbare professional. 
Hiertoe moet de student ontwikkelvermogen ontwikkelen, zoals eerder genoemd als overkoepelend 
leerdoel (ontwerpprincipe 2). Formatieve toetsing speelt hierbij een belangrijke rol, voornamelijk 
bij de ontwikkeling van de capaciteit van een professional om zijn/haar competenties verder te 
ontwikkelen op basis van kritische analyse van (werk)ervaringen.  
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4. VOORWAARDEN 
 
Hoewel het niet onze specifieke focus had, kwam tijdens het onderzoeken van de verschillende 
thema’s (in de literatuur, in interviews met experts en tijdens het bezoeken van inspirerende 
voorbeelden) een breed scala aan voorwaarden en vooronderstellingen naar voren, in het licht van 
de geformuleerde ontwerpprincipes. We verwachten dat deze belangrijk zijn om rekening mee te 
houden bij het komen tot een gedegen ontwerp en deze vervolgens succesvol te ontvouwen. 
 
Omwille van de tijd zijn de voorwaarden en vooronderstellingen wel geclusterd, maar is er binnen 
de clusters geen aandacht besteed aan het niveau waarop de factoren zijn geformuleerd (micro, 
meso, macro) en loopt dit wat door elkaar. Ook is er geen onderscheid gemaakt in factoren 
waarmee expliciet rekening gehouden moet worden in het ontwerp dan wel de implementatiefase. 
 
Visie 
Nieuwe inzichten vragen om nieuwe gemeenschappelijke uitgangspunten:  

• Er is een heldere en gedeelde toekomstgerichte visie op leren geformuleerd.  
• Er is een heldere ‘Why’ geformuleerd m.b.t. duurzaamheidsbewustzijnsontwikkeling.  
• Er is een strategie geformuleerd m.b.t. de SintLucas-doelstellingen rondom ‘een leven lang 

ontwikkelen’ (post-initieel onderwijs).  
 
Docenten en begeleiders van het leerproces 
Het begeleiden van studenten binnen TWC25 vraagt specifieke kennis, vaardigheden en attitudes 
van docenten (of andere begeleiders) of docententeams:  

• Docenten beschikken over ‘boundary crossing’ competenties: het begeleiden van het 
proces van samenwerken waar verschillende perspectieven bij elkaar komen, zodat de 
leerprocessen van de studenten m.b.t. identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie 
ondersteund en gestimuleerd worden.  

• Docenten durven los te laten: het is niet altijd van tevoren duidelijk wat de leeruitkomsten 
zullen zijn.  

• Docenten kunnen een veilig leerklimaat creëren: fouten maken mag! De student moet 
kunnen experimenteren om zijn of haar creativiteit volledig te ontplooien.  

• Docenten werken actief aan een professionele relatie waarin de student de ruimte ervaart 
om zijn/haar talent en waarden te verkennen, de discussie hierover aan te gaan (brede 
vorming) én ondersteuning ervaart in zijn of haar groei naar zelfsturing en het maken van 
juiste keuzes in het leerproces.  

• Docenten zijn zich ervan bewust dat brede vorming zich afspeelt in hun relatie met de 
student en grijpen iedere kans aan om aan brede vorming te doen. Docententeams zijn 
verantwoordelijk voor zowel het initieel als het post-initieel onderwijs (stimulatie van 
innovatie binnen het vakgebied). 

• Ook voor docenten/personeel wordt er een gedifferentieerde aanpak gehanteerd m.b.t. tot 
ontwikkelings- en inzetwensen. 

 
Samenwerking  
Hybride leeromgevingen waar leren, werken en leven samenkomen , vragen om structurele 
samenwerking met de wereld buiten de school:  

• Er is een goede samenwerking tussen de school en het werkveld. De hybride leeromgeving 
wordt in samenwerking tussen school, bedrijven en andere (maatschappelijke) instellingen 
opgezet en uitgevoerd.  

• Er is verbinding en betrokkenheid met de samenleving om te kunnen leren in verschillende 
contexten (bijv. in het kader van brede vorming, sociale en ecologische duurzaamheid en 
de verschillende designdomein, zoals social design). Dit maakt ook onderdeel uit van de 
hybride leeromgeving (element ‘leven’). De school speelt een actieve rol in lokale, 
regionale en globale ruimten. 
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Keuzemogelijkheden voor studenten  
Om studenten keuzes te kunnen laten maken op het gebied van tempo, werkvormen, inhoud en 
leeromgeving is het belangrijk om rekening te houden met het volgende: 

• M.b.t. keuzemogelijkheden voor studenten is er een inhoudelijk en logistiek proces van 
plannen, monitoren en evalueren ingericht, waarin zowel docent als student inzicht hebben.  

• Er is een doordacht portfolio aan ICT-systemen, dat gewenste onderlinge data-uitwisseling 
mogelijk maakt.  

• Docenten beschikken over adequate (ict-)instrumenten (learning analytics) die onderling 
communiceren, waardoor zij feedback kunnen geven op basis van inzicht in het individuele 
leerproces. Een overzichtelijk leerlingvolgsysteem helpt bij het volgen van individuele 
leerlingen.  

• De (individuele) leertrajecten zijn dusdanig vormgegeven dat studenten een gevoel van bij 
de ‘community’ horen behouden en de samenhang in hun programma blijven inzien. 

• Er is een eenvoudige, gestructureerde roostering, die een ‘overload’ aan gelijktijdig 
aangeboden leereenheden voorkomt, zodat studenten overzicht hebben en houden.   

 
Organisatie  
Het realiseren van een toekomstbestendig en wendbaar curriculum vraagt op organisatieniveau het 
volgende: 

• Flexibilisering is op alle fronten binnen de organisatie toegepast: inhoud, organisatie, 
personeel, planning en ondersteunende systemen, samenwerking met bedrijfsleven.  

• Er zijn op organisatieniveau randvoorwaarden en kaders opgesteld m.b.t. de inzet van 
technologie (privacy-beleid, informatiebeveiliging, betrouwbare en veilige ICT-
infrastructuur).   
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5. TOT SLOT 
 
In dit laatste hoofdstuk blikken we terug op de onderzoeksfase en plaatsen we de bevindingen in 
perspectief. Ook benoemen we een aantal spanningsvelden en strategische vraagstukken die nog 
voorliggen. 
 
 
5.1 Terugblik op het onderzoek  
 
Het uitgevoerde onderzoek waarover is gerapporteerd en de daaruit volgende 13 ontwerpprincipes 
zijn opgesteld met als doel richting en onderbouwing te bieden voor het ontwerpen van een 
toekomstbestendig en wendbaar curriculum voor SintLucas in 2025. Met andere woorden, het ging 
specifiek om de context van SintLucas. Hoewel de bevindingen en ontwerpprincipes op basis van 
onderzoek tot stand zijn gekomen, zijn ze niet generaliseerbaar en zomaar bruikbaar in een andere 
context. 
 
De onderzoeksopzet voor de verkennende en verdiepende fase die op voorhand opgesteld is, is 
grotendeels volgens plan uitgevoerd. Daarentegen hebben we ons wat betreft de inspiratietour 
moeten beperken tot een kleinschaligere tour die wat minder gestructureerd was en waar minder 
uitvoerig over gerapporteerd is. We beoogden gebruik te maken van een vast kijkkader en een 
helder format voor het rapporteren over een bezoek, zodat lessen geleerd konden worden over de 
verschillende bezoeken heen. Wanneer het ontwerpteam verder gaat met de inspiratietour, zijn er 
enkele mogelijke instellingen voor inspiratie opgesomd in tabel 3. 
 
Tabel 3 Overzicht instellingen die mogelijk nog bezocht kunnen worden in het kader van de 
inspiratietour tijdens de ontwerpfase. 
 
Instelling Inspiratie 
Fontys, Mens en Gezondheid Hybride leeromgeving (zorg innovatie centra) 
Fontys, ACI Nieuwbouw vanuit onderwijsconcept 
Summa college, Onderwijsadviseurs Implementatie 
Design Academy Opleiding in domeinen in plaats van 

vakken/beroepen 
Avans, CMD Thematisch curriculum 
Mondomijn  Innovatieve basisschool Helmond 

 
Daarnaast zijn, vanwege de beperkte tijd, ook enkele thema’s minder ver uitgediept dan beoogd. 
Ten eerste hebben we geconcludeerd dat gepersonaliseerd leren een belangrijk thema is wanneer 
we nadenken over het curriculum van de toekomst, maar dat het tegelijkertijd een zeer diffuus 
concept is. We hebben er daarom voor gekozen de term niet expliciet in de ontwerpprincipes op te 
nemen. Wel hebben we verschillende literatuurbronnen over gepersonaliseerd leren meegenomen 
in dit rapport. Er zou verder onderzoek nodig zijn om te definiëren wat SintLucas onder 
gepersonaliseerd leren verstaat.  
 
Ten tweede is een belangrijk onderdeel van een curriculum de toetsing en beoordeling. We hebben 
ons op dit thema deels laten leiden door hetgeen al in het kader van het eerdere project 
Ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden in ontwikkeld en dit aangevuld met andere 
aspecten van toetsing en beoordeling. Echter, dit thema hebben we relatief oppervlakkig 
onderzocht. Met name over het onderwerp toetsprogramma’s is een rijkheid aan informatie te 
vinden, zie bijvoorbeeld: https://husite.nl/toetsing/toetsprogramma/ 
 
Ten derde, om een toekomstbestendig curriculum te ontwerpen moet ook het toeleverend veld en 
het afnemend veld nader onderzocht worden. Zo zijn de trends en ontwikkelingen die relevant zijn 
binnen het vo en hbo, ook van belang voor het curriculum van SintLucas.  
 

https://husite.nl/toetsing/toetsprogramma/
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5.2 Spanningsvelden 
 
Er is een aantal spanningsvelden waar we mee te maken hebben bij het ontwerpen van een 
toekomstbestendig en wendbaar curriculum, waar op basis van het onderzoek geen eenduidige 
richting in gegeven kan worden: 
1 De maatschappelijke functie van onderwijs versus de belangen die het bedrijfsleven heeft, 

waarmee onderwijs ook rekening dient te houden.   
2 De flexibiliteit die wordt gevraagd van het onderwijs, zodat er ingespeeld kan worden op het 

bedrijfsleven en de behoeften van (individuele) studenten versus de stabiliteit die ook bij deze 
flexibilisering moet blijven bestaan.   

3 De mate van sturing binnen het onderwijs versus de zelfsturing die van studenten gevraagd 
kan worden en de mate van eigenaarschap die zij kunnen ervaren over hun leerproces.   

4 De verhouding tussen domeinspecifieke versus domeinoverstijgende kennis, vaardigheden, 
houdingen, waarden en ethiek. 

 
 
5.3 Strategische vraagstukken 
 
Tot slot is er een aantal vraagstukken waar op strategisch niveau een visie op ontwikkeld zou 
moeten worden en een besluit over genomen dient te worden: 
1 Wat wordt de plaats van leven lang ontwikkelen / post-initieel onderwijs binnen SintLucas?  
2 Wat is het creatieve domein waarvoor we opleiden (breedte - specialistisch vakmanschap)? 

SintLucas is het portaal van de creatieve sector. Het creatieve domein wordt breder, en wat 
betekent dat voor waartoe we opleiden? 

3 Hoe ga je vanuit strategie duurzaamheid op de kaart zetten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

31 
 

LITERATUURLIJST 
 
Baartman, L.K.J. & Gulikers, J.T.M. (2014). Beoordelen als fundament van goed opleiden in het
 beroepsonderwijs: een analyse van toetsprogramma’s in het mbo en hbo. Pedagogische
 studiën, 91, 54-68.   
Baay, P. (2015). How Graduates Make the School-To-Work Transition: A Person-in-Context
 Approach. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. 
Baay, P. & Hofland, A. (2017), De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs.
 Den Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs in opdracht van ROC Friese Poort.
 Verkregen van: https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2017/10/brede-vorming
 -versie-16-okt-online-versie.pdf  
Baay, P., Hofland, A., & Vlastuin, F. (2018). Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?
 Den Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs in opdracht van ROC Friese Poort.
 Verkregen van: https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2018/10/brede-vorming-in
 -het-beroepsonderwijs-waarom-nu-ECBO.pdf 
Baay, P. & Christoffels, I. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het
 beroepsonderwijs. Den Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Verkregen van:
 https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2016/12/ecbo-16-219-21ste-eeuwse 
 -vaardigheden-mbo-de-toekomst-begint-vandaag.pdf 
Bakker, A., & Akkerman, S. (2017). The Learning potential of boundary crossing in the vocational
 curriculum. Handbook on Vocational Education. Wiley. Verkregen van: 
 https://www.researchgate.net/profile/Arthur_Bakker/publication/303952075_The
 _learning_potential_of_boundary_crossing_in_the_vocational_curriculum/links
 /576cec4608ae9bd7099686bc/The-learning-potential-of-boundary-crossing-in-the 
 -vocational-curriculum.pdf  
Bell, D.V.J. (2016). Twenty-first century education: Transformative education for sustainability and
 responsible citizenship. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(1), 48-56.
 Verkregen van: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jtes.2016.18.issue-1/jtes 
 -2016-0004/jtes-2016-0004.xml 
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., & Rumble, M. (2010). Assessment and
 teaching of 21st Century Skills. Learning and Technology World Forum, London.
 https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion /sites/default/files/biblioteca/24_defining-21st-
 century-skills.pdf 
Buisman, M., Van der Velden, R., Groeneveld, M.-J., Smulders, H., & Westerhuis, A. (2017). De 

toekomst van vakmanschap. Amsterdam: Kohnstamm Instituut i.s.m. ROA, AMCIS en 
ecbo. 

Carless, D. (2007). Learning-oriented assessment: Conceptual bases and practical implications.
 Innovations in Education and Teaching International, 44(1), 57-66. Verkregen van: 
 https://www.victoria.ac.nz/education/pdf/david-carless-3.pdf 
Cinop (2019a). Praktisch hulpmiddel voor ontwikkeling hybride leeromgeving. Verkregen van:
 https://www.cinop.nl/nieuws/praktisch-hulpmiddel-voor-ontwikkeling-hybride-
 leeromgeving/ 
Cinop (2019b). Spiegel op flexibel onderwijs: een benchmark voor bestuur en directie. Den Bosch:
 Cinop. Verkregen van: https://www.cinop.nl/download-de-spiegel-op-flexibel-onderwijs/ 
Clark, R.E., Kirschner, P. & Sweller, J. (2012). Putting students on the path to learning: The case 
 for fully guided instruction. American Educator. Verkregen van: https://www.aft.org/sites
 /default /files/periodicals/Clark.pdf 
Coenen, J., Heijke, H., & Meng, C. (2013). Smal versus breed beroepsonderwijs:
 Arbeidsmarktpositie en curriculumkenmerken van smalle versus brede mbo-opleidingen.
 Den Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Verkregen van: https://ecbo.nl/25102016
 /wp-content/uploads/2016/12/ecbo.12-142-Smal-versus-breed-beroepsonderwijs 
 -A00707.pdf 
Curriculum.nu (2018). Handreiking brede vaardigheden. Den Haag: Curriculum.nu. Verkregen van:
 https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede 
 -vaardigheden.pdf 



 

32 
 

De Vries, B., Schouwenaars, I., Derks, M., & Folker, W. (2018). Exploring the concept of a semi
 permeable curriculum: Mixed audience masterclasses in teacher education. Journal of
 Finnish Universities of Applied Sciences, 3. Verkregen van: https://uasjournal.fi/in 
 -english/semi-permeable-curriculum-mixed-audience-masterclasses/  

Onderzoeksartikel  
Dochy, F., & Segers, M. (2018). Creating Impact Through Future Learning: The High Impact
 Learning that Lasts (HILL) model. Routledge. 
Eck, Heemskerk & Pater (2015). Effecten van flexibilisering en gepersonaliseerd leren. Den Haag: 
 De Onderwijsraad. Verkregen van: https://www.onderwijsraad.nl/binaries/onderwijsraad
 /documenten/rapporten/2015/11/13/studie-effecten-van-flexibilisering-en  
 -gepersonaliseerd-leren/Deelrapport-4-Effecten-van-flexibilisering-en-gepersonaliseerd
 -leren-dig.-versie-1.7.pdf 
Geerdink, G., & De Beer, F. (2018). Kennisbasis Lerarenopleiders: Vorming in de
 lerarenopleidingen. Breda: Velon. Verkregen van: http://www.lerarenopleider.nl/velon
 /wp-content/uploads/2018/12/H1_Geerdink_DeBeer.pdf 
Gulikers, J., & Oonk, C. (2019). Towards a rubric for stimulating and evaluating sustainable
 learning. Sustainability, 11, 969-989. 
Harari, Y. N. (2018). 21 lessen voor de 21ste eeuw. Amsterdam: Thomas Rap.  
Hoeve, A., Aalsma, E., Zitter, I., Van den Berg, J., Raaijmakers, M., & Bolhuis, S. (2016). Leren in
 een hybride leeromgeving. De Hybride Alliantie. Verkegen van: https://ecbo.nl/25102016
 /wp-content/uploads/2016/11/Leren-in-een-hybride-leeromgeving.pdf  
Halberstadt, J., Schank, C., Euler, M., & Harms, R. (2019). Learning Sustainability 
 Entrepreneurship by Doing: Providing a Lecturer-Oriented Service Learning Framework. 
 Sustainability, 11, 1217-1239. Verkregen van: http://dx.doi.org/10.3390/su11051217 
Jellema, F. (2015b). U vraagt, wij draaien? Beelden over gepersonaliseerd leren. In E. Sjoer, M. S.
 A. de Hei, & A. A. J. van Helvoort (Red.), Onbegrensd leren, 79-87. Den Haag: De Haagse
 Hogeschool – Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling. 
Johnson, L., van Wetering, M.W., Adams Becker, S., Estrada V. en Cummins, M. (2015).
 Gepersonaliseerd leren in Nederland, Australië, Canada, Europa en de VS: NMC Horizon
 Project – Strategic Brief. Nummer 2.1, januari 2015. Austin, Texas: The New Media
 Consortium; en Zoetermeer: Stichting Kennisnet. Verkregen van: https://www.kennisnet.nl
 /fileadmin/kennisnet/publicatie/Personaliseren_in_het_Leren_een_Internationale
 _Schets.pdf 
Jossberger, H., Brand-Gruwel, S., Boshuizen, H., & Wiel, M. (2010). The challenge of self-directed
 and self-regulated learning in vocational education: A theoretical analysis and synthesis of
 requirements. Journal of Vocational Education & Training, 62. Verkregen van:  
 https://www.researchgate.net/profile/Henny_Boshuizen/publication/228875710_The
 _challenge_of_self-directed_and_self-regulated_learning_in_vocational_education
 _A_theoretical_analysis_and_synthesis_of_requirements/links/0fcfd5109111f97c5c000000
 /The-challenge-of-self-directed-and-self-regulated-learning-in-vocational-education-A 
 -theoretical-analysis-and-synthesis-of-requirements.pdf 
Kennisnet (2018a). Learning analytics, wat betekent dat eigenlijk? Webartikel. Verkregen van:
 https://www.kennisnet.nl/artikel/learning-analytics-wat-betekent-dat-eigenlijk/  
Kennisnet (2018b). Paul Kirschner: ‘Investeer in een goede basis’. (podcast) Verkregen van:
 https://www.kennisnet.nl/artikel/paul-kirschner-investeer-in-een-goede-basis/ 
Kester, L., Cviko, A., Janssen, C., De Jonge, M., Louws, M., Nouwens, S., Paas, T., Van der Ven, F.,
 Admiraal, W., Post, L., Lockhorst, D., Buynsters, M., & Damstra, G. (2018). Docent en
 leerling aan het stuur: Onderzoek naar leren op maat met ict. Landelijk onderzoek
 Doorbraak Onderwijs & ICT door Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon.
 Verkregen van: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/02/Doorbraakproject 
 -Onderwijs-ICT_Eindrapport.pdf 
Kirschner, P.A., Claessens, L., & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van Reuzen:
 Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Ten Brink Uitgevers.
 Verkregen van:  https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/BOEKEN
 /20190107%20Op%20de%20schouders%20van%20reuzen%20Definitief%20download.pdf 
Kirschner, P. A. & Van Merriënboer, J. J. G. (2013). Do learners really know best? Urban legends in 
 education. Educational Psychologist, 48, 169-183.  



 

33 
 

Kirschner, P.A., & Neelen, M. (2018). Ontwerpen van leerinterventies op een evidence-informed
 manier. Onderzoek Onderwijs (blog). Verkregen van: https://onderzoekonderwijs.net/2018
 /07/07/ontwerpen-van-leerinterventies-op-een-evidence-informed-manier/ 
Nägele, C., & Stalder, B.E. (2017). Competence and the Need for Transferable Skills. Competence
 based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education,
 739-753. Verkregen van: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_34 
Oonk, C., Gulikers, J., & Mulder, M. (2017). Educating Boundary Crossing Planners: Evidence for
 Student Learning in the Multistakeholder Regional Learning Environment. Journal of
 Planning Education and Research, 39(3), 360-373. Verkregen van:
 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0739456X17737598 
Peters, M.A., & Wals, A.E.J. (2016). Transgressive learning in times of global systemic dysfunction: 
 interview with Arjen Wals. Open Review of Educational Research, 3(1), 179-189. Verkregen
 van: https://doi.org/10.1080/23265507.2016.1217166 
Puccio, G. J. (2017). From the dawn of humanity to the 21st century: Creativity as an enduring
 survival skill. Journal of Creative Behavior, 51(4), 330-334. Verkregen van:
 https://doi.org/10.1002/jocb.203 
Sipos, Y., Battisti, B., & Grimm, K. (2007). Achieving transformative sustainability learning:
 Engaging head, hands and heart. Sustainability in Higher Education, 9(1), 68-86. 
 Verkregen van: https://www.researchgate.net/profile/Yona_Sipos/publication/235307335
 _Achieving_Transformative_Sustainability_Learning_Engaging_Head_Hands_and_Heart
 /links/5b3a4c9ba6fdcc8506ea3505/Achieving-Transformative-Sustainability-Learning 
 -Engaging-Head-Hands-and-Heart.pdf 
United Nations (z.d.). About the Sustainable Development Goals. Verkregen van
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
Van den Berg, E., & Kouwenhoven, W. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Tijdschrift voor
 Lerarenopleiders, 29(4), p.20-26. Verkregen van: http://www.lerarenopleider.nl/velon
 /ledensite/files/2008/12/29_4_3BergKouwenhoven.pdf 
Van der Molen, J. W., & Kirschner, P. (2017). Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op.
 Verkregen van: https://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field
 /bijlage/nsvp_whitepaper_pdf_20170606.pdf   
Van Wetering, M., Booij, E., & Van Bruggen, W. (2019). Technologiekompas 2019-2020: Onderwijs
 in een kunstmatig intelligente wereld. Zoetermeer: Kennisnet. Verkregen van:
 https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Technologiekompas.pdf 
Vermeulen, M., & Vrieling, E. (2017). 21e-eeuwse vaardigheden: Achtergronden en
 onderwijsimplicaties in 17 vragen en antwoorden. Heerlen: Open Universiteit. Verkregen
 van: https://www.ou.nl/documents/40554/43122/Rapport_21e_eeuwse_vaardigheden
 _110517.pdf/1bfed1a7-db4f-9a67-be11-29445f38fc53 
Viegas C.V., Bond, A.J., Vaz, C.R., Borchardt, M., Pereira, G.M., Selig, P.M., & Varvakis, G. (2016).
 Critical attributes of Sustainability in Higher Education: a categorisation from literature 
 review. Journal of Cleaner Production, 126, 260-276. Verkregen van: http://dx.doi.org
 /10.1016/j.jclepro.2016.02.106 
Vos, K. (2016). Brede vorming op ROC Friese Poort: Waarom nu? Practorale rede. Leeuwarden: 
 Friese Poort. Verkregen van: https://ecbo.nl/25102016/wp-content/uploads/2018
 /10/Practorale-rede-Koen-Vos-brede-vorming-op-ROC-friese-poort-waarom-nu.pdf 
Zitter & Hoeve (2012). Hybride leeromgevingen: Het verweven van leer- en werkprocessen. Den
 Bosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Verkregen van: https://ecbo.nl/25102016
 /wp-content/uploads/2016/12/ecbo-12-144-Hybride-leeromgevingen-OECD-publicatie.pdf 
  



 

34 
 

BIJLAGE 1 
Geïnterviewde experts 
 
Pieter Baay 
Werkzaam bij het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) en doet veelal onderzoek op het 
gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaan- en burgerschapsvaardigheden en brede 
vorming. 
 
Marcel van Brakel  
Onderzoeker en docent bij Avans Hogeschool, bij de opleiding Communicatie en Multimedia Design. 
Tevens oprichter en ontwerper bij Polymorf. 
 
Juliet Gagnon 
Artistiek leider bij stichting Watershed (voor literaire talentontwikkeling in het zuiden van 
Nederland). Tevens docent bij de Bachelor Visual Communication (SintLucas). 
 
Shirley Hendrikse 
Hoofd Educatie bij STRP, een platform voor de toekomst, waar innovatieve kunst en creatieve 
technologie een significante rol spelen. 
 
Harm Hofmans  
Hoofd Educatie bij MU, een exploratief presentatie platform die in een internationaal netwerk de 
vraag ‘wat kunst is en wat kunst kan zijn’ probeert te beantwoorden. 
 
Eveline Kersten 
Relatiemanager Fontys PRO Educatie en expert op het gebied van verandervraagstukken rondom 
toekomstbestendige curricula in het onderwijs. 
 
Catelijne van Middelkoop 
Praktijkhoogleraar Visual Communication Design aan Technische Universiteit Delft en leidt de 
afdeling Man and Communication aan de Design Academy Eindhoven. Tevens medeoprichter en 
partner van Strange Attractors Design. 
 
Loek Nieuwenhuis 
Lector Beroepspedagogiek bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en hoogleraar bij de 
Open Universiteit. Zijn focus ligt op de ontwikkeling van goed beroepsonderwijs (mbo-hbo) en 
leven lang leren.  
 
Siem Nozza 
Nachtburgermeester van Eindhoven en docent bij Fontys Hogescholen, bij de opleidingen 
Communicatie en International Event, Music & Entertainment. 
 
Wilfred Rubens 
Onafhankelijk adviseur met een grote expertise op het gebied van ICT en leren. Tevens lid van de 
adviesraad van SintLucas. 
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