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Eindrapportage iXperium designteam Summa College 2019-
2020 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
 

 

Aanleiding en praktijkvraag 

Binnen Summa College zijn algemene kaders opgesteld voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 
(LOB). Ieder opleidingsteam formuleert binnen deze kaders een eigen visie op LOB en vertaalt deze 
naar een concrete invulling voor LOB. Het designteam Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) heeft 
een spel ontwikkeld voor opleidingsteams om het gesprek aan te gaan over deze LOB-kaders en daar 
de eigen visie op LOB bij te formuleren. Op die manier kan ieder team de kaders vertalen naar een 
eigen ontwerp voor de invulling van LOB binnen de opleiding.   
 

Werkhypothese 

De werkhypothese van het designteam was als volgt geformuleerd: 
 

Door gebruik van een kaderspel met (digitale) gesprekswijzer verwacht ik voor LOB onder docenten 
te bereiken dat het gesprek in elk team wordt gevoerd over de Summa-brede kaders van de visie op 
LOB met als gevolg dat ieder team een concrete vertaling maakt naar drie gebieden, namelijk: 
a. de (team)visie op LOB 
b. de LOB-leeromgeving  
c. de rol van de LOB’er.  
 
Op basis van drie niveaus, namelijk: 
a. macro: waarom is dit belangrijk? 
b. meso: wat is hierin de gemeenschappelijk taal van elk team? 
c. micro: hoe doe ik dit als docent in de klas? 

 

Activiteiten 

In de beginfase heeft het designteam veel informatie en inspiratie opgehaald. Dit ging zowel om 
inspiratie over design (thinking) door de Dutch Design Week te bezoeken als informatie over LOB 
door het bezoeken van verschillende teams binnen en buiten Summa College en het bestuderen van 
literatuur over LOB, soft skills, 21e eeuwse vaardigheden, metacognitieve vaardigheden (reflecteren, 
leren leren) en loopbaanelementen. Aan de hand van het curriculaire spinnenweb van SLO is het 
team daarna de informatie gaan trechteren. Eén van de docenten is ook aangesloten bij 
bijeenkomsten van de werkgroep die het Summa-brede kaderstuk voor LOB heeft opgesteld. Voor 
deze docent werd tijdens deze werkgroepbijeenkomsten duidelijk waar Summa breed op wordt 
ingezet. Zij zag ook dat het kaderstuk de algemene lijnen uitzet en dat het voor teams de kunst is om 
van daaruit een eigen concrete invulling te geven aan LOB. Hier zag zij een aanknopingspunt voor het 
ontwerp: “daar zag ik dat wij iets konden maken voor teams om dat te concretiseren”. Hier is het 
idee voor het spel ontstaan. In de daaropvolgende maanden is het designteam begonnen met 
ontwerpen. Tijdens het ontwerpen is regelmatig feedback opgehaald bij verschillende experts en 
betrokkenen, o.a. bij de projectleider voor het Summa-brede kaderstuk voor LOB, een docent van 
Summa college die masteronderzoek deed naar LOB, de betrokken procesbegeleider en onderzoeker 
en vormgevers. Het team was van plan het spel te gaan testen bij een aantal opleidingsteams binnen 
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Summa College. Helaas is dit door de Covid-19-ontwikkelingen niet gelukt tijdens de looptijd van dit 
designteam. Een implementatieteam gaat hier alsnog mee aan de slag.  
 

Leerarrangement/product 

 

Beschrijving leerarrangement/product 

Het LOB-spel Summa Pro is ontwikkeld als een tool om de Summa-brede kaders te vertalen naar het 

eigen onderwijs. Daarmee is het spel een hulpmiddel voor docenten, waarmee binnen het team het 

gesprek gevoerd kan worden over de invulling van de kaders van LOB. Het spel helpt teams om 

binnen de kaders een eigen visie op LOB te vormen en eerste stappen te zetten om deze te 

concretiseren naar een aanpak voor LOB. De student is hierbij uitgangspunt, doordat subteams een 

type student in hun achterhoofd houden en daarvoor de ideale LOB-omstandigheden gaan 

beschrijven. Tijdens het spel doorloopt een team de verschillende aspecten uit het curriculaire 

spinnenweb van SLO. Op die manier worden de verschillende aspecten meegenomen in de discussie 

over de invulling van LOB. Kaartjes met stellingen helpen om de discussie over de verschillende 

aspecten te voeren. In eerste instantie is het spel vormgegeven als een ‘fysiek’ spelbord (niet 

digitaal). Docenten gaan in een fysieke bijeenkomst via het spel met elkaar in gesprek.  

 
De afbeeldingen hieronder geven een indruk van het (fysieke) spelbord en de spelkaartjes.  
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Kennis en inzichten 

Tijdens de eindevaluatie zijn de ervaringen en inzichten die de deelnemers aan het designteam 

tijdens het traject hebben opgedaan besproken. De betrokken docenten geven beiden aan dat door 

de deelname aan het designteam hun blik is verbreed en dat ze nu kritischer kijken naar hoe zij hun 

onderwijs vormgeven. “Ik heb een kritische houding gecreëerd door de inzichten uit het traject en er 

is een wereld voor mij open gegaan van dingen die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld zo’n tool die je 

maakt, daar sta je normaal niet bij stil als docent hoe dat gaat. En je netwerk is vergroot.” Ook geeft 

een docent aan dat ze als doener heeft geleerd om theoretisch te onderbouwen; niet meteen ergens 

in te duiken, maar ook goed verder te kijken. Vooral bezoeken aan andere opleidingen zijn heel 

leerzaam en essentieel geweest voor het proces, doordat het de blik heeft verruimd en de docenten 

door de bezoeken gestimuleerd werden om uit hun eigen ‘bubbel’ te stappen. Door de bezoeken aan 

andere opleidingen hebben de docenten gezien en ervaren hoe LOB op verschillende manieren 

wordt ingevuld. Het was een eye-opener dat de invulling van LOB overal heel anders is. Hierdoor 

hebben de docenten ook meer zicht gekregen op het proces van visievorming in een team. De cyclus 

van verkennen, proberen, feedback verzamelen en aanpassen is als waardevol ervaren. Beide 

docenten willen blijven netwerken en met een open houding op zoek blijven gaan naar hoe zij (op 

kleine schaal) iets kunnen doen om het onderwijs te veranderen. De ervaringen in het designteam 

hebben hieraan bijgedragen.  

 

De procesbegeleider heeft de docenten zoveel mogelijk ondersteund tijdens het proces. Ze geeft 

daarbij aan dat het hielp dat de betrokken docenten ‘doorpakkers’ zijn. Hierdoor bleef het in dit team 

niet bij verkennen en praten over mogelijkheden, maar is dit vertaald naar een concreet product. Het 

product wordt nu ook breed gedeeld en er is veel interesse in het spel, ook van andere instellingen 

en er is ook gevraagd naar mogelijkheden om het spel te vertalen naar andere lijnen, zoals 

burgerschap. Mede vanwege de Covid-19 crisis heeft het designteam het traject niet volledig kunnen 

afronden en zijn ze in de testfase gestopt. De deelnemers hebben dit als jammer ervaren.  

 

De onderzoeker gaf aan dat zij in het begin zorgen had over de omvang van de opdracht die het 

designteam mee had gekregen: iets ontwerpen dat Summa-breed moet kunnen worden ingezet is 

een lastige opgave. Het gevaar is dat het designteam dan niet leidt tot een concreet ontwerp. In het 

geval van dit designteam is dat toch gelukt. Het is echter geen ontwerp gericht op de student (zoals 

gebruikelijk bij iXperium designteams), maar gericht op docententeams. Het is nu aan de teams om 

met behulp van het ontwikkelde spel de vertaling te maken naar een concreet ontwerp voor de 

studenten. 

 

Bevorderende en belemmerende factoren 

Voor de docenten werkte het goed dat ze één ochtend in de week waren vrijgeroosterd om 

gezamenlijk aan de activiteiten voor het designteam te werken. De docenten gaven aan dat zij elkaar 

goed aanvulden: de een wist de vertaling van de brede verkenning naar een concreet product te 

maken naar aanleiding van het aansluiten bij de werkgroep voor de Summa-brede kaders voor LOB, 

wat een cruciale stap was voor het designteam. De tweede docent was sterk in het creatieve proces 

tijdens het ontwerpen. De daadkracht van de docenten, in combinatie met een nieuwsgierige 

houding, het openstaan voor feedback en vasthoudendheid hebben ertoe bijgedragen dat er een 

concreet product ligt waar een implementatieteam mee verder kan. De procesbegeleider en 

onderzoeker hebben een belangrijke rol gespeeld bij het krijgen van een helikopterview en voor de 

theoretische onderbouwing. Het hielp de docenten om uit te zoomen en steeds weer even terug te 

gaan naar het hogere niveau. De verschillende rollen in het team hebben een meerwaarde gehad. 
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De docenten hebben bij aanvang een sterke sturing gevoeld vanuit het management ten aanzien van 

het onderwerp van het designteam. De opdracht vanuit Summa College was om iets te ontwerpen 

dat Summa-breed inzetbaar is. Hierdoor vonden de docenten het moeilijk om iets te ontwikkelen 

gericht op studenten. Gaandeweg het traject hebben ze echter ook ervaren dat er binnen een visie of 

opdracht vrijheidsgraden zijn om daar een eigen invulling aan te geven. Als designteam bestaande uit 

twee docenten was het niet mogelijk voor alle opleidingen om te bepalen hoe LOB vorm moet 

krijgen. Het doel van het spel is uiteindelijk wel dat ieder opleidingsteam een concrete vertaling kan 

maken van de kaders voor LOB naar een concrete invulling van LOB passend bij de opleiding en de 

doelgroep. 

 

Implementatie en vervolg  

Het spel is onder meer gepresenteerd in Summa Magazine, op intranet en op LinkedIN. Er blijkt ook 

buiten Summa College interesse in het spel. Een implementatieteam gaat daarom ook verder met 

het zichtbaar maken van het spel buiten Summa College. Eén van de betrokken docenten gaat hier 

samen met een andere docent mee verder. De eerste stap van het implementatieteam is om het spel 

te testen bij een aantal opleidingsteams en om op basis daarvan indien nodig nog wat kleine 

aanpassingen te doen. Daarna is het de bedoeling dat het spel door alle teams binnen Summa 

College wordt gespeeld. Er is ook een digitale variant van het spel gemaakt zodat het ook online en 

op afstand kan worden gespeeld. Het spel is meegenomen in de onderzoeksagenda van het 

practoraat en sluit aan bij de visie en bij de kwaliteitsagenda 2019-2022 van Summa College. 

 

Naar aanleiding van het spel zijn er ook mogelijke vervolgvragen voor een nieuw designteam naar 

voren gekomen, zoals kan het spel ook gericht zijn op het vormgeven van een visie op bijvoorbeeld 

blended learning? Hoe kun je het online onderwijs vormgeven met het team? Of voor een ander 

soort curriculum zoals bijvoorbeeld burgerschap? Daarnaast zou ook een studentenversie ontwikkeld 

kunnen worden van het spel, zodat het ook met studenten gespeeld kan worden. 

 

Verantwoording 

Dit designteam maakte deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. 
Het designteam bestond uit twee docenten en een procesbegeleider van Summa College. Het 
designteam werd ondersteund door een onderzoeker van het iXperium/Centre of Expertise Leren met 
ict. 


