Hoe geef je de student meer regie, zonder
zelf de regie te verliezen?
• De opleiding – 4 slides
• De student centraal – 4 slides
• De aanpak – 4 slides
• De regie verdeling – 2 slides
• Werkdruk – 1 slide

• Totale duur 40 min
• Vragen / opmerkingen
tussendoor en achteraf
• Direct via camera / microfoon
• Indirect via chat
• Achteraf via:
• richard.kleijhorst@inholland.nl
• elmer.hoeksema@inholland.nl

Hoe geef je de student meer regie,
zonder zelf de regie te verliezen?
Hoe stel je de student centraal binnen de beschikbare tijd?
Technische Informatica
Alkmaar

De opleiding
• Bachelor Technische Informatica
• Instroom ongeveer 2 klassen
• Gebaseerd op HBO-I competentie domein
• Geen brede propedeuse (meer) gedeeld met andere opleidingen
• Smart Society
• Robotica
• Domotica
• Internet of Things

De opleiding
Basiskennis

Verdiepen
Embedded systems /
Robotica

Minor & Afstuderen
Minor Multidisciplinair
maatschappelijk innovatief
project samen met
kenniskring

Robotica / Domotica /
Elektronica / Netwerken /
Linux

Stage & Minor
Minor Software Engineering
samen met kenniskring

Leerlijnen:
Software Engineering
Hardware Interfacing
Configuratie en beheer
Engineerschap

De opleiding
Jaar 1 – 4 projecten
Jaar 1 zijn de kenvakken van
TI engineering:

• Robotica: Robot auto
• Elektronica: PICTris

→ (Robotica & domotica)
programmeren
→ Elektronica & Digitale Techniek
→ (Embedded) linux
→ Computer Netwerken
• Domotica: Raspberry PI, Arduino,
Raspberry PICO, …
• Netwerken: Linux, DNS, IP routing,
DCHP, …

Jaar 2 – 2 projecten

De opleiding
Jaar 2 is de verdieping:
→ Embedded programming
toegepast in embedded
hardware
→ Elektronica & digitale techniek
toegepast in robotica
→ Cybersecurity & linux toegepast
in embedded hardware
→ 2D en 3D (object-oriented)
programmeren toegepast in
Linux

De student centraal
Doel van de student:
- Studentenleven beleven => plezier hebben met mede studenten
- Als beroepsbeoefenaar gewaardeerd worden door de samenleving => Leren
Leervraag van de student:
- Welk beroepsprofiel past bij mij?
- Hoe leer ik de ontbrekende competenties?
Leercontextvraag van de student:
- Hoe krijg ik hulp bij het leren?
- Hoe hou ik mijn leerstress op het door mij gewenste niveau?

Leren is sociaal ervaren

Binnen TechValley staan 10 concrete, ambitieuze en zelfs
baanbrekende innovatieprojecten van deelnemende bedrijven
centraal. De Smart Industry thema’s Data, Robotica & Vision,
Predictive Maintenance en Smart Verdienmodellen vormen
daarin de rode draad. De 10 projecten fungeren als leer- en
referentieprojecten voor Inholland én voor alle 35 bedrijven in
het TechnoSpitsen netwerk. In innovatieteams wordt door
bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en
geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en
toepassingen. In speciale werkgroepen wisselen deelnemers
kennis, inzichten en ervaringen uit. De ‘lessons learned’
worden gezamenlijk geëvalueerd en verwerkt in de lesstof van
Inholland.

Leren is individueel groeien
Kennis
Vaardigheden
Aanleg
Houding

Hoe zien we de rol van de student?
• Student is gemotiveerd om startbekwame beroepsbeoefenaar te
worden in het praktische TI domein
• De student kan alleen zelf leren

• Student is actief in het leerproces
• Zelfstandig ervaringen opdoen van beroepsdomein in sociale context
• Student vraagt om hulp
Antwoord op leervraag dmv ervaringen
- Welk beroepsprofiel past bij mij?
- Hoe leer ik de ontbrekende competenties?

Hoe zien we onze rol?
• Studenten die instromen vanuit DUO opleiden tot startbekwame
beroepsbeoefenaars in het praktische TI domein zoals beschreven in
het HBO-I competentie profiel
• Opleiden in een praktische meester-gezel relatie
• Mentoren van het pad tot toekomstige rol in de samenleving
Leervraag
- Welk beroepsprofiel past bij mij?
- Hoe leer ik de ontbrekende competenties?

Leercontext
-Hoe krijg ik hulp bij het leren?
-Hoe hou ik mijn leerstress op het door mij gewenste niveau?

Hoe krijg ik hulp bij het leren?
• Probleem/opdracht-gestuurd onderwijs, gekoppeld aan projecten
• Iteratieve individuele leerdoelen op het pad naar leeruitkomsten
• Iteratieve individuele feedback dmv toetsen op competenties
((toegepaste kennis =) vaardigheden / gedrag)
• Individuele hulp door zeer beschikbare mentor voor individuele leervraag
• Workshops voor het aanleren van vaardigheden (en specifieke kennis)
• Presentaties om inzicht te verkrijgen in het domein
• Vision-board om te reflecteren over het beroepsprofiel

Hoe hou ik mijn leerstress op het door mij
gewenste niveau?
• Vision-board om te reflecteren over het beroepsprofiel
• Iterative individuele leerdoelen op het pad naar leeruitkomsten
• Iterative feedback dmv toetsen op competenties

Hoe organiseer je vraag-gestuurd onderwijs?
• Geef feedback dmv competentie-gericht toetsen in kleinere intervallen
• Meer sturing op het leerproces
• Kleinere uitdaging voor aandachtsstudenten
• Positiever voor aandachtsstudenten

• Stel persoonlijke leerdoelen voor het behalen van leeruitkomsten
• Groen – (assessments)

• Voortgang en vision-board is goed

• Oranje – (mentoren: sturen van de activiteiten)

• Voortgang blijft achter of vision-board valt buiten praktische domein, maar student is
wel actief

• Rood – (mentoren: bespreken vision board en aanspreken op gedrag)
• Student is niet actief

Hoe krijgt de student meer regie?
• Probleem/opdracht-gestuurd onderwijs ipv instructie-gestuurd onderwijs
• Student kan zelf oplossings aanpak en tijdsindeling bepalen

• Problemen koppelen aan de projecten

• Minder lesactiviteiten, dus student heeft meer controle over activiteiten en tijdsindeling

• Competenties samenvoegen in projecten = minder toetsen

• Minder vakken , dus student heeft meer controle over activiteiten en tijdsindeling

• Competentie-gericht toetsen

• Meer feedback, waardoor de student beter kan plannen en sturen

• Team-teaching

• Docent is beter bereikbaar, dus meer regie over contact met docent

• Vraag-gestuurd onderwijs (niet meer dan nodig is)

• Student kan zelf oplossings aanpak en tijdsindeling bepalen

Hoe behoud de docent genoeg regie?
• Probleem/opdracht-gestuurd onderwijs ipv instructie-gestuurd onderwijs
• Sturen op leeruitkomsten

• Competentie-gericht toetsen
• Sturen door middel van feedback en individuele activiteiten

• Team-teaching
• Meer controle over werkverdeling en activiteiten

Hoe blijft het werkbaar?
• Probleem/opdracht-gestuurd onderwijs ipv instructie-gestuurd onderwijs
• Minder lesuren

• Problemen koppelen aan de projecten
• Minder lesactiviteiten

• Competenties samenvoegen in projecten = minder toetsen
• Minder vakken

• Competentie-gericht toetsen
• Minder herkansingen

• Team-teaching

• Betere werkverdeling / minder stress

• Vraag-gestuurd onderwijs (niet meer dan nodig is = Minder lesactiviteiten)
•
•
•
•

Mentor alleen de studenten die er behoefte aan hebben
Mentor alleen datgene waaraan de student behoefte heft
Leer studenten (meer) zelfstandig leren
Weinig instructie-onderwijs, maar intensieve workshops

