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Eindrapportage iXperium designteam Rijn IJssel 2020-2021 
 

Visualisatie van beroepstaken om studenten mede regie te geven over 
hun leerproces 

 

Aanleiding en praktijkvraag  

Rijn IJssel participeert in de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict. Rijn IJssel 
wil een goed en veilig leerklimaat scheppen voor studenten zodat zij zich gezien, gehoord en goed 
begeleid voelen. Daarom wil Rijn IJssel ‘RIJk onderwijs’ bieden en maximaal inspelen op de motivatie 
van studenten, onder andere door studenten meer regie te geven over hun eigen opleiding door het 
bieden van individuele leerroutes (versnellen, vertragen, extra ondersteuning of extra uitdagingen). 
In een eerste ronde van het designteam Visualisatie van beroepstaken bij Rijn IJssel1 is nagegaan hoe 
studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn inzicht kunnen krijgen in hun leerproces. Dit 
resulteerde in een eerste filmpje waarin voor studenten duidelijk wordt welke werkprocessen horen 
bij een beroepstaak, kortom welke werkprocessen zij zich eigen moeten maken om zich de 
beroepstaak eigen te maken. In een ander designteam is gewerkt aan rubrics die studenten inzicht 
geven in hoe zij naar het eindniveau van een beroepstaak toe kunnen werken. Deze rubrics zijn 
verwerkt tot een peilstok die periodiek met de studenten kan worden besproken. De filmpjes waarin 
de beroepstaak voor studenten wordt gevisualiseerd kan hier ook een rol in spelen. In studiejaar 
2020-2021 werd daarom in een nieuwe ronde van het designteam visualisatie van beroepstaken 
nagedacht over hoe de filmpjes en de peilstok in het onderwijs van de opleiding Helpende Zorg en 
Welzijn ingezet kunnen worden om studenten meer regie te geven op hun leerproces. Dat wil zeggen 
dat de filmpjes en de peilstok onderdeel worden van een aanpak waarbij studenten gecoacht en 
begeleid worden in het maken van keuzes om zich de beroepstaken eigen te maken. 
 

Werkhypothese/ontwerpvraag 

Het designteam heeft de volgende werkhypothese geformuleerd:  

Door gebruik van (interactieve) filmpjes die de verschillende vaardigheden bij een beroepstaak in 
beeld brengen/viewbrics/peilstok, 

Verwacht ik voor het leerproces van de studenten Zorg en Welzijn niveau 2, 

Te bereiken dat  

 studenten het gesprek aan kunnen gaan over hun leerproces;  

 studenten in staat zijn keuzes te maken in hun leerproces (waar sta ik, wat kan ik al en waar 
ga ik op focussen om naar het eindniveau toe te werken? En hoe doe ik dat? Wat heb ik 
daarbij nodig?); 

 docenten (LBC) het gesprek met studenten aan kunnen gaan over het leerproces en door 
middel van open procesgerichte vragen studenten stimuleren om keuzes te maken in hun 
leerproces 

Omdat studenten een beter beeld van de beroepstaak krijgen  

En dat zie ik aan studenten die hun eigen route bepalen van hun beginsituatie tot het eindniveau van 
een beroepstaak. 

 

                                                      
1 https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/designteams/visualisatie-van-beroepstaken-rijn-ijssel/  

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/designteams/visualisatie-van-beroepstaken-rijn-ijssel/
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De ontwerpvragen hierbij waren: 

 Hoe kunnen de filmpjes en de peilstok worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma 
zodat studenten meer inzicht krijgen in de verwachtingen, hun voortgang en zij daarmee 
eigen keuzes kunnen maken in hun leerproces?  

 Welke activiteiten worden hieraan gekoppeld/ hoe worden studenten hierin begeleid?  

 Hoe leren studenten de eigen keuzes te maken? (wat hebben zij hiervoor nodig?) 

 Wat heeft de LBC’er nodig om studenten de kunnen coachen in de keuzes die hij/zij kan 
maken in zijn leerproces?  

 

Activiteiten  

Het designteam is in december 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen, in dezelfde samenstelling als 
tijdens de eerste ronde van dit designteam. In totaal zijn er vier gezamenlijke bijeenkomsten geweest 
in deze samenstelling. In deze eerste periode liepen er twee lijnen naast elkaar binnen dit 
designteam:  

1. De ontwikkeling van vervolg filmpjes: doorspreken van het script binnen het designteam 
maar ook met docenten buiten het designteam en het organiseren van de opname. Het 
uitwerken van de scripts en realiseren van de opnamen heeft gedurende de hele looptijd van 
dit designteam op de achtergrond gelopen en de voortgang is af en toe besproken. 

2. Vraagverheldering voor deze tweede ronde van het designteam: aan de hand van de in kaart 
gebrachte beoogde schoolorganisatie (het zogenaamde actantnetwerk)2 voor het beoogde 
leerarrangement en de werkhypothese van de vorige ronde is de nieuwe werkhypothese 
opgesteld. 

 
Binnen de tweede lijn van activiteiten kwam het designteam tot het inzicht dat er input nodig was 
van de docenten die daadwerkelijk met de filmpjes en peilstok (gaan) werken in de praktijk. De 
peilstok werd vanaf de start van het schooljaar al ingezet door docenten in de gespreksvoering met 
studenten. Vanaf maart 2021 is het designteam daarom uitgebreid met drie van deze docenten. Uit 
de gesprekken met deze docenten bleek dat het werken met de peilstok nog veel vragen opriep bij 
docenten en dat het nog niet voldoende leefde binnen het team Helpende Zorg en Welzijn. Vanuit 
deze input is besloten het hele team om input te vragen voor de inbedding van de peilstok, coaching 
gesprekken en de rol van de filmpjes daarin tijdens een studiedag. Tijdens deze studiedag is het 
eerste nieuwe filmpje dat was gemaakt gedurende deze tweede ronde van het designteam aan het 
team gepresenteerd en is de koppeling met coachgesprekken, de peilstok en de feedbacktheorie 
(feedback, feed-up en feedforward) besproken. Daarna zijn de docenten in drie verschillende 
subgroepen aan de slag gegaan met verschillende vragen: 

1. Wat betekent dit voor de invulling van de begeleidingsgesprekken met studenten? 
2. Wat hebben studenten nodig om uiteindelijk hun eigen route door de opleiding te kunnen 

kiezen? (visualiseren route opleiding) 
3. Wat voor werkvormen kunnen worden gebruikt om met behulp van de peilstok en het 

filmpje leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces? 
 
Tijdens de studiedag bleek er enthousiasme over de filmpjes en de ideeën voor de inbedding hiervan 
in de opleiding, maar er kwam ook weerstand naar boven. Niet alle teamleden bleken dezelfde 
ideeën te hebben bij de ingezette ontwikkelingen. Er is daarom binnen het team eerst gewerkt aan 
het creëren van een gezamenlijk startpunt door terug te gaan naar de visie op onderwijs van Rijn 

                                                      
2 https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/actantnetwerk-werkvorm-mbo-organiseren-van-
gepersonaliseerd-leren-met-ict/  

https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/actantnetwerk-werkvorm-mbo-organiseren-van-gepersonaliseerd-leren-met-ict/
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/actantnetwerk-werkvorm-mbo-organiseren-van-gepersonaliseerd-leren-met-ict/


 

  
Eindrapportage iXperium designteam Visualisatie van beroepstaken om studenten mede regie te geven over hun leerproces, 
Rijn IJssel 2020-2021   Pagina 3 van 6 

IJssel (RIJK onderwijs) en van het team. Het designteam heeft hiervoor nog twee teamdagen 
georganiseerd.  
 
Het designteam heeft daarnaast ideeën en inzichten gedeeld tijdens de Meetup “Van goed idee naar 
implementatie. Duurzaam innoveren, hoe doe je dat?” van de OWP ICT en de Gelderse 
professionaliseringsagenda (mei 2021). De workshop tijdens deze kennisdelingsbijeenkomst leverde 
veel enthousiaste reacties en interesse op. Het designteam was al in contact met ROC Nijmegen die 
interesse had in de filmpjes van de beroepstaken en de ideeën om dit in de opleiding te 
implementeren om studenten te helpen regie te nemen over hun leerproces. Tijdens de Meetup was 
ook ROC Aventus enthousiast. Er is een vervolgafspraak om met ROC Nijmegen en ROC Aventus te 
bekijken wat er uitgewisseld kan worden aan ervaringen en ideeën en wat er mogelijk is om de 
werkwijze gedeeltelijk gezamenlijk door te ontwikkelen.  
 

Leerarrangement/product/ontwerp  

Uiteindelijk heeft deze tweede ronde van het designteam wel de nodige bouwstenen voor een  

leerarrangement opgeleverd, maar nog geen compleet en implementeerbaar leerarrangement. De 

belangrijkste stap in verdere ontwikkeling en implementatie lijkt voor team Helpende Zorg en Welzijn 

van Rijn IJssel om met elkaar terug te gaan naar de visie, deze aan te scherpen en van daaruit de 

structuur van de opleiding verder uit te werken. Deze structuur zou dan uiteindelijk ook voor de 

studenten helder moeten zijn, zodat zij hun eigen route door de opleiding kunnen bepalen. Hiervoor 

hebben de teamdagen wel eerste ideeën voor het visualiseren van de route door de opleiding 

opgeleverd in de vorm van tijdlijnen. Daarnaast zijn er twee nieuwe beroepstaken uitgewerkt in 

filmpjes die het eindniveau voor de studenten visualiseren. 

 

Beschrijving leerarrangement/product/ontwerp 

Uit deze ronde van dit designteam zijn twee concrete producten voortgekomen: filmpjes van twee 
nieuwe beroepstaken en prototypes en ideeën voor de structuur van de opleiding en het visualiseren 
van de (mogelijke) route(s) voor studenten door de opleiding in de vorm van een tijdlijn. 

De tijdlijn is er in twee vormen: de gestuurde tijdlijn en de flexibele tijdlijn. Bij de gestuurde tijdlijn 

zijn de drie niveaus waarop een student een beroepstaak kan beheersen uit de peilstok de basis voor 

de manier waarop een student wordt begeleid. Een student die beginner is op de beroepstaken voert 

iedere vijf weken een gesprek met zijn loopbaanbegeleider, een student die gevorderd is iedere tien 

werken en een student die op niveau beroepsbekwaam functioneert werkt naar het afstuderen toe 

en kan op verzoek in gesprek met de loopbaanbegeleider. De flexibele tijdlijn is geschikt voor 

studenten die in staat zijn zelfstandig te plannen en organiseren en gaat uit van een student die zelf 

bepaalt waar hij/zij naartoe wil en wat daarvoor nodig is. De student start met een 

begeleidingsgesprek aan de hand van de peilstok. Daarna maakt de student zelf een planning op 

basis van leervragen en de student heeft zelf de regie op het proces en het contact met de 

loopbaanbegeleider. Het idee is dat studenten gedurende de opleiding de overstap zouden kunnen 

maken van de meer gestuurde vorm naar de flexibele vorm.  

 

Mate van differentiatie en zelfsturing en rol van ict 

Het doel van het beoogde leerarrangement is differentiatie door zelfsturing: de student houdt zelf 

onder begeleiding van docent/loopbaanbegeleider zicht op de voortgang en kan zelf de route 

bepalen. Daarbij is differentiatie mogelijk in de mate van sturing door het verschil in de gestuurde en 

flexibele tijdlijn.  
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Kennis en inzichten  
De kennis en inzichten die in dit designteam zijn opgedaan zijn te koppelen aan verschillende 
momenten/fasen in het proces. 
 
Bij de start 
Door aan het begin van het traject terug te gaan naar het actantnetwerk en de werkhypothese is het 
inzicht versterkt dat de filmpjes alleen niet voldoende zijn om studenten inzicht te geven in en regie 
te geven op hun leerproces. Het is belangrijk na te gaan wat studenten en docenten nodig hebben 
om de filmpjes te implementeren in het onderwijs. In gesprek werd ook de verbinding met de 
feedback theorie en de peilstok duidelijk. 
 
Uitbreiding designteam 
Dit heeft geleid tot het inzicht dat het designteam tot dan toe vooral ‘vanaf de zijlijn’ had ontworpen 
en dat ervaringen van docenten die met de materialen werken of gaan werken nodig zijn voor de 
doorontwikkeling. Daarnaast werd duidelijk dat het betrekken van docenten ook leidt tot een 
directere verbinding met de rest van het opleidingsteam. De procesbegeleider geeft ook aan dat de 
uitbreiding van het designteam heeft geleid tot het inzicht dat nieuwe deelnemers met een frisse blik 
kunnen helpen de discussie (bij een doorstart opnieuw) aan te wakkeren.  
 
Betrekken van het hele opleidingsteam tijdens de teamdagen 
De filmpjes bleken een bruikbaar en concreet middel om het team te enthousiasmeren het gesprek 
over het onderwijs en de visie binnen de opleiding op gang te brengen. Dat bracht ook het inzicht dat 
de neuzen binnen het opleidingsteam nog niet dezelfde kant op staan en dat het nodig is om met het 
team terug te gaan naar de visie op onderwijs en de ideeën achter RIJK onderwijs. Daarnaast bleek 
dat de peilstok en de gesprekken niet door alle docenten op dezelfde manier werden ingezet. Daaruit 
komt de vraag voort welke mate van structuur en bespreken van routines er nodig is om eenzelfde 
werkwijze aan te houden en te bespreken wat vanzelfsprekend is binnen de opleiding Helpende Zorg 
en Welzijn. Daarnaast is er meer bewustwording van het verschil tussen waarderen en beoordelen 
en de keuzes die je daarin kunt maken. 
 
Kennisdelingsbijeenkomst (Online Meetup) 
Het enthousiasme van docenten van anderen mbo-instellingen tijdens de kennisdelingsbijeenkomst 
van de OWP ICT en de GPA gaf energie en bevestiging dat de ideeën achter het gebruik van filmpjes, 
de peilstok en begeleidingsgesprekken met studenten om hen meer inzicht te geven in en regie te 
geven op hun leerproces breder gedragen worden. Tijdens de evaluatie kwam daar nog het inzicht bij 
dat dit soort ervaringen en enthousiaste verhalen te weinig worden gedeeld binnen het 
opleidingsteam. Dat bleek op verschillende momenten in het designteamproces beter te hebben 
gekund: vaker delen wat er in verschillende (ontwikkel)groepjes binnen de opleiding gebeurt.  
 

Bevorderende en belemmerende factoren 

Het betrekken van nieuwe docenten bij het designteam die al ervaring hadden opgedaan met het 
voeren van begeleidingsgesprekken met studenten met behulp van de peilstok heeft tot nieuwe 
inzichten geleid. Dit kan worden gezien als een bevorderende factor in dit designteam. Daarnaast gaf 
de procesbegeleider tijdens de eindevaluatie aan dat de frisse blik die deze docenten inbrachten 
leidde tot kritische vragen en constructieve discussies. Achteraf gezien geven meerdere leden die al 
vanaf de eerste ronde van dit designteam betrokken waren aan dat het goed geweest was al eerder 
in het proces meer input te vragen van docenten die actiever betrokken zijn bij de lespraktijk binnen 
de opleiding. De weerstand binnen het team was dan vermoedelijk eerder naar boven gekomen en 
het team had dan al eerder meegenomen kunnen worden in de redeneerlijn en visievorming.  
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Verder werden tijdens de evaluatie de beperkingen door de COVID-19-crisis genoemd als 
belemmerende factor om verschillende redenen: 

 Tijdens de teamdagen werd docenten gevraagd in subgroepjes samen iets te ontwikkelen. Dit 
geeft meer energie als je hiervoor fysiek bij elkaar kunt zitten. 

 Doordat iedereen thuis aan het werk was, was er ook weinig informeel contact en daarmee 
informele uitwisseling tussen designteamleden en docenten uit het opleidingsteam over 
waar het designteam mee bezig was.  

 Er zijn verschillende nieuwe docenten bij het team gestart  ten tijde van de COVID-19 crisis. 
Het was lastig hen op afstand goed in te leiden in de visie en ontwikkelingen binnen de 
opleiding en voor hen lastig om hier op afstand goed zicht op te krijgen.  

 

Implementatie en vervolg  

Op verschillende momenten is er binnen het designteam gesproken over benodigde vervolgstappen. 
Tijdens de laatste bijeenkomst zijn op basis hiervan vragen geformuleerd om te bespreken binnen 
het opleidingsteam: 

 Hoe zorgen we ervoor dat we het hele team meenemen?  

 Hoe blijven we communiceren met elkaar over het proces? (terugkoppeling naar het team) 

 Wat willen wij dat een student na twee jaar kan (opleiding duurt twee jaar)? Welk soort 
student willen wij afleveren?  

 Hoe wil wij beoordelen/waarderen? Hoe belangrijk is het geven van cijfers? Welke rol speelt 
de peilstok daarin? Waar coach je op? Wanneer zet je coaching in/ is coaching leidend? 

 Invulling van de visie: wat staat er en hoe ziet dat er in de praktijk eruit? En hoe is de visie 
gedeeld? 

Tijdens de evaluatie is gesproken over mogelijke manieren om een vervolg te geven aan het 

designteam. Daaruit kwam naar voren dat iedereen vindt dat de doorontwikkeling van de werkwijze 

vervolg moet krijgen en dat het nodig is daarin stappen te zetten om het opleidingsteam verder mee 

te nemen in het proces. In dit kader is ook de hulp ingeroepen van externe curriculumcoach.  

Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om een ontwikkelteam te formeren dat doorgaat met het 

maken van filmpjes. Er zijn nu filmpjes voor de drie beroepstaken gericht op de context werken met 

ouderen. Binnen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn richten de beroepstaken zich ook op werken 

met kinderen. Filmpjes bij de drie beroepstaken binnen deze context moeten nog uitgewerkt 

worden.  

Een andere interessante mogelijkheid is om met behulp van een implementatieteam te evalueren of 
de uiteindelijke werkwijze ook oplevert wat we voor ogen hadden: of studenten inderdaad meer 
inzicht krijgen in hun leerproces en of zij in staat zijn meer regie te nemen over hun leerproces. 
Daarvoor zou de werkwijze eerst nog wel concreter uitgewerkt moeten worden. 
 
Voor de mogelijkheden van een ontwikkelteam of een implementatieteam is het interessant ook te 
kijken wat hier mogelijk is in samenwerking met ROC Nijmegen en ROC Aventus die ook interesse 
hebben in de werkwijze zoals gepresenteerd tijdens de Meet-Up.  
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Verantwoording 

Dit designteam maakte deel uit van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict. 
Het designteam bestond in den beginne uit twee docenten en een leidinggevende van de opleiding 
Helpende Zorg en Welzijn, een beleidsmedewerker en een procesbegeleider van ROC Rijn IJssel. Al snel 
is het team uitgebreid met drie extra docenten. Vanaf mei is ook een nieuwe leidinggevende 
aangesloten, zij werd ingewerkt en neemt per september 2021 de taak van leidinggevende volledig 
op zich binnen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Het designteam werd ondersteund door een 
onderzoeker van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. 


