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We willen als Hogeschool Leiden onze studenten uitnodigen en helpen om actief en voltijds te studeren, zodat 
ze met succes hun opleiding kunnen afronden. Dat vraagt veel van de inrichting van ons onderwijs. Het Instellingsplan 
De rijkdom van het onvoltooide en de werkagenda bevatten de ambitie om daarvoor onderwijskundige ontwerpprincipes 
te identificeren. Daarom onderzoeken we of het mogelijk is om voor de hele hogeschool onderwijskundige uitgangs-
punten en vormen aan te wijzen die het activerend studeren en leren bevorderen. Zulke ontwerpprincipes moeten: 

t� bewezen effectief zijn, wat betekent dat er voor interventies wetenschappelijke evidentie moet zijn of 
 dat ze bij andere hogescholen als effectief zijn geëvalueerd; 
t� als belangrijk, haalbaar en organiseerbaar worden beschouwd door studenten en medewerkers van de hogeschool;
t� passen bij de visie en missie van de hogeschool.

Deze rapportage is het verslag van de opvattingen die studenten en medewerkers binnen onze hogeschool hebben 
over activiteiten die activerend studeren bevorderen en die succesvol studeren bevorderen. Die opvattingen zijn 
‘opgehaald’ in een online brainstorm, daarna gesystematiseerd, teruggelegd bij de respondenten en getoetst op 
belang en haalbaarheid.

Deze rapportage is niet het einde van het verhaal, maar een brondocument voor de projectgroep die de ontwerp- 
principes (onder)zoekt. De resultaten worden dit najaar in focusgroepen verder besproken daarnaast getoetst aan 
inzichten uit de onderwijswetenschap en ‘best practices’ vanuit de onderwijspraktijk. De rapportage maakt  
daarmee ook deel uit van een leerproces gericht op het verder verbeteren van ons onderwijs.

Augustus 2017
Sander van den Eijnden

Voorwoord
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Het doel van de werkgroep Ontwerpprincipes Hogeschool Leiden is het uitwerken van het onderwijskundige 
ontwerpprincipes om het studiesucces te vergroten en daarmee de uitval te verminderen en de doorstroom te 
verbeteren. De ontwerpprincipes moeten, ten eerste, aansluiten bij de uitgangspunten geformuleerd in de onderwijs-
visie en het instellingsplan, waarin vijf beloftes zijn geformuleerd. 

Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de principes worden gestaafd aan wat we ‘evidence-informed’ 
weten uit onderwijsonderzoek. 

Een derde uitgangspunt is dat de percepties van de betrokkenen worden meegenomen in het formuleren van de 
principes, zodat de uiteindelijk geformuleerde principes worden herkend en als belangrijk worden gezien door 
de stakeholders. 

Het uitgevoerde onderzoek is om deze percepties of opvattingen van medewerkers en studenten in kaart te brengen. 
Dit in kaart brengen is gedaan volgens de methodiek die wordt aangeduid met: Group Concept Mapping (GCM). 

Er zijn twee brede online brainstormsessies geïnitieerd, waarin studenten en medewerkers hun ideeën konden 
ventileren. De brainstorm onder medewerkers bevatte de vraag welke maatregelen nodig zijn om de uitval in het 
eerste jaar te verminderen en de doorstroom te verbeteren. De brainstorm onder studenten ging over de vraag hoe de 
hogeschool kan helpen om de studie succesvol af te ronden. Tijdens de online brainstormsessies zijn ruim 500 ideeën 
gegenereerd door medewerkers en ruim 300 ideeën door studenten. Deze ideeën zijn door de leden van de werkgroep 
teruggebracht tot 100 ideeën per brainstorm, waarbij de dubbele ideeën en de vage, onduidelijke ideeën eruit zijn 
gehaald. Deze twee sets van 100 ideeën zijn door negen personen van de werkgroep opnieuw gesorteerd. De ideeën 
werden door hen in zelf te bepalen clusters ondergebracht. Daarnaast hebben ruim 60 medewerkers de 100 ideeën uit 
hun brainstorm gescoord op belang en haalbaarheid op een vijfpuntsschaal. Ruim 90 studenten hebben hun 100 ideeën 
gescoord op belang. Vervolgens is met ‘Multidimensional scaling’ en ‘Hierarchical Cluster Analysis’ voor beide 
brainstormsessies de clustering van de negen personen geanalyseerd. Hieronder worden de resultaten besproken.

1. Managementsamenvatting
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1.1 Resultaten medewerkersonderzoek
De analyse heeft voor de medewerkersbijeenkomst geleid tot veertien clusters waarin de 100 ideeën zijn 
ondergebracht. Figuur 1 geeft deze clusters weer. 

Figuur 1. De veertien clusters met de labels.

Clusters met de kleinste oppervlakten zijn de clusters waarin de ideeën door de negen personen uit de werkgroep op 
dezelfde wijze zijn samengenomen. Clusters die ver uit elkaar liggen bevatten ideeën die door de negen personen die 
hebben gesorteerd niet of nauwelijks in dezelfde clusters zijn samengebracht. Als we de clusters verder analyseren zijn 
de belangrijkste conclusies:
t� De clusters Selectie en werving en Docentprofessionalisering zijn de clusters die het meest consistent zijn gescoord; 
 wat wil zeggen dat deze ideeën door de negen personen vaak in hetzelfde cluster zijn geplaatst.  
t� De clusters Curriculum, Binding, Werkvormen, Differentiatie en Bildung zijn redelijk groot, wat betekent dat ideeën 
 aan de rand van bepaalde clusters soms door personen geclusterd zijn binnen de omringende clusters.
t� Het cluster Curriculum en het cluster Organisatie onderwijs liggen dicht bij elkaar. Bij curriculum gaat het meer om 
 het ontwerp van het onderwijs en bij de organisatie van het onderwijs zien we ideeën die gaan over de inrichting, 
 zoals het aanbieden van modules van eenzelfde omvang in EC’s. Toch moet ook gezegd dat de scheiding tussen deze 
 twee clusters niet altijd evident is. 
t� Het cluster Toetsing betreft zowel de formele ofwel summatieve toetsing als ook de formatieve toetsing 
 (feedback en feedforward).
t� Het cluster Bildung is een verzameling van ideeën die gaan over het stimuleren van de ontwikkeling van studenten 
 en het aanspreken van talenten, maar ook over welke vaardigheden studenten zouden moeten ontwikkelen.
t� Het cluster Werkvormen is redelijk divers. Het betreft suggesties voor specifieke te hanteren vormen als het hanteren 
 van een reflectieboek, tot het idee dat interactie en discussie van belang is. 
t� Bij het cluster Begeleiding treffen we vooral de ideeën rondom SLB.
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De 100 ideeën zijn door 72 personen gescoord op belang en daarvan 41 op haalbaarheid op een vijfpuntsschaal. 
Figuur 2 geeft de resultaten van deze scoring grafisch weer.

Figuur 2. Vergelijking van de clusters op belang en haalbaarheid. 

Over het algemeen wordt er op de vijfpuntsschaal op alle clusters boven gemiddeld gescoord op zowel haalbaarheid als 
belang. Belangrijkste conclusies over de vergelijking van haalbaarheid en belang zijn:
t� Voor de meeste clusters geldt dat de haalbaarheid en belang niet ver van elkaar af liggen. Daar alle scores tussen 
 de 3.0 en de 4.0 liggen. Toch kan worden geconcludeerd dat voor het merendeel van de clusters het belang hoger 
 wordt ingeschat dan de haalbaarheid. 
t� Opvallend is dat Bildung als zeer belangrijk wordt gezien. Dit raakt zeker aan de corebusiness van de hogeschool. 
 Het vormen van de studenten en hen voorbereiden op het functioneren in de maatschappij is daar de onderlegger 
 voor. Al soort de haalbaarheid lager dan het belang. Echt laag is de haalbaarheidsscore niet.
t� De koppeling met het Werkveld wordt ook als belangrijk gezien. Dit gaat over de nauwe samenwerking met 
 het veld om studenten op te leiden voor een beroep en het voorbereiden van studenten op het functioneren 
 in de maatschappij. 
t� Toetsing wordt niet als het meest belangrijk gezien, al wordt de haalbaarheid van de geopperde ideeën hoger 
 ingeschat. Nadere analyse laat zien dat er een aantal ideeën in dit cluster zitten die laag zijn gescoord op 
 beide schalen, zoals het slechts één keer per jaar toetsen en het invoeren van een compositorische examenregeling.

Kijkend naar wat de brainstorm heeft opgeleverd kunnen we zeggen dat de clusters met ideeën op verschillende niveaus 
kunnen bijdragen aan de te formuleren ontwerpprincipes; 1) gericht op het primaire proces en het onderwijs dat door 
de docent in de klas wordt verzorgd, 2) gericht op de inhoud, de organisatie en inrichting van het onderwijs op 
opleidingsniveau, 3) gericht op het niveau van de school als het gaat om logistieke en ondersteunende issues, en 4) 
gericht op de koppeling met het werkveld en de leergemeenschap die wordt gevormd door alle betrokkenen.
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Verschillende clusters gaan over het primaire proces en geven richting aan de wijze waarop de docent het onderwijs 
kan inrichten in de klas (niveau 1), zoals de ideeën uit de clusters Werkvormen, Differentiatie, Digitalisering en deels 
in Toetsing, Werkveld en Begeleiding. Daarnaast zijn er ideeën die kunnen leiden naar ontwerpprincipes die meer de 
organisatie en inricht van het onderwijs en het curriculum op opleidingsniveau betreffen (niveau 2), beschreven in 
de clusters Organisatie onderwijs, Monitoring, Peers en deels in Toetsing en Begeleiding. Dit betreffen vaak ideeën die 
hogeschoolbreed (niveau 3) implicaties hebben, zoals het idee om lessen te concentreren op een aantal vaste dagen. 
Dit vraag bijvoorbeeld roostertechnisch en wat betreft ruimte een gedegen analyse. Clusters als Bildung en deels ook 
Curriculum en Binding geven richting aan de inhoud van het onderwijs en benadrukken de persoonlijke ontwikkeling 
van studenten en de te leren vaardigheden. De clusters Selectie en werving en Docentprofessionalisering kunnen zowel 
op opleidingsniveau als schoolniveau (niveau 2 en 3) hun uitwerking vinden. Het cluster Werkveld kan mede vorm geven 
aan ontwerpprincipes op het niveau van de leergemeenschap.

1.2 Resultaten studentenonderzoek
De ideeën die de studenten hebben gegenereerd op de vraag hoe de hogeschool kan helpen om succesvol te studeren 
heeft geleid tot tien clusters waarin de overgebleven 100 ideeën zijn ondergebracht. Figuur 3 geeft deze clusters weer. 

Figuur 3. De tien clusters met de labels.

Net als bij het medewerkersonderzoek geldt dat clusters met de kleinste oppervlakten clusters zijn waarbij de negen 
personen die hebben geclusterd het grotendeels eens waren en ideeën consistent hebben geclusterd. Clusters die ver 
uit elkaar liggen bevatten ideeën die ver uit elkaar liggen en door de negen personen die hebben gesorteerd niet of 
nauwelijks in dezelfde clusters zijn gescoord. De belangrijkste conclusies zijn:
t� De clusters Toetsen en Beoordeling en Inspraak en Regie zijn de clusters die het meest consistent zijn gescoord; 
 wat wil zeggen dat deze ideeën door de negen personen vaak in hetzelfde cluster zijn geplaatst.  
t� De clusters Autonomie en Begeleiding zijn redelijk groot, wat betekent dat ideeën aan de rand van bepaalde clusters 
 soms door personen geclusterd zijn binnen de omringende clusters.
t� Het cluster Inrichting van Onderwijs en het cluster Begeleiding liggen dicht bij elkaar. Bij inrichting van het 
 onderwijs worden soms zaken genoemd die tevens impact hebben voor de begeleiding van studenten; genoemde 
 begeleidingsmaatregelen hebben tevens weer impact op de organisatie. Hierdoor is de scheiding tussen deze twee 
 clusters niet altijd evident. 
t� Het cluster Toetsing en Beoordeling betreft zowel feedback maar betreft ook logistieke elementen.
t� Zowel het cluster Stage als het cluster Inrichting van het Onderwijs wordt meerdere malen ideeën geuit 
 rondom betere aansluiting en inbedding van de beroepspraktijk in het onderwijs. 
t� Bij het cluster Begeleiding treffen we vooral de ideeën rondom SLB.
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De 100 ideeën zijn door ruim 90 studenten gescoord op het belang op een vijfpuntsschaal. In tegenstelling tot de 
rapportage van de medewerkers, zijn de ideeën niet gescoord op haalbaarheid omdat studenten over het algemeen een 
beperkte kennis hebben van de organisatie en organisatorische impact die sommige maatregelen kunnen hebben. 
Tabel 1 geeft de resultaten van deze scoring weer.

Tabel 1. Indicatie belang verschillende clusters 

Informatievoorziening

Toetsen en beoordelen

Docentkwaliteit

Stage

Autonomie

Inspraak en regie

Inrichting van het onderwijs

Flexibilisering

Nieuwe onderwijsvormen

Begeleiding

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gemiddelde score

4.07

3.43

3.37

3.35

3.32

3.29

3.27

3.26

3.26

3.21

SD

0.31

0.60

0.69

0.55

0.39

0.47

0.46

0.31

0.63

0.31

Er is op de vijfpuntsschaal op alle clusters boven gemiddeld gescoord; studenten kenmerken de maatregelen in alle 
clusters als belangrijk. De belangrijkste conclusies zijn: 
t� Het cluster Informatievoorziening wordt veruit het belangrijkst geacht door de studenten. Het betreft hier 
 elementen die betrekking hebben op consistente en tijdige publicatie van onderwijs(gerelateerd) materiaal. 
t� Toetsing en boordeling wordt vervolgens als het meest belangrijk aangegeven. Het betreft hier voornamelijk 
 roostertechnische en planmatige aspecten rondom toetsen. Daarnaast zien studenten graag verbeteringen 
 rondom de feedback; zowel formatief als summatief. 
t� Inrichting van het onderwijs is een cluster met een variëteit aan ideeën. De ideeën hebben vooral betrekking op 
 de spreiding van de studielast op zowel blok- als curriculumniveau; alsmede de koppeling met het werkveld. 
 De koppeling met het werkveld komt ook weer terug in het cluster Autonomie, maar het betreft dan voornamelijk 
 ideeën over de koppeling met het werkveld en de persoonlijke interesse en verdieping. 
t� Een aparte categorie is Docentkwaliteit. Het is voor studenten niet duidelijk op welke manier de opleidingen 
 zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs, maar tevens vragen zij dat docenten beter in staat zijn om de 
 koppeling te leggen met de praktijk door bijvoorbeeld nog in de praktijk werkzaam te zijn. Deze ideeën stroken 
 met de ideeën genoemd in het cluster Stage, waar gepleit wordt voor meer kortdurende snuffelstages. 
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1.3 Algemene conclusie
Kijkend naar de overeenkomsten en verschillen tussen studenten en medewerkers, zien we vooral overeenkomsten  
binnen de volgende clusters: Toetsen en Beoordelen; (nieuwe) Werkvormen en Digitalisering; Docentkwaliteit en  
Professionalisering; Stage; Begeleiding; Differentiatie en Flexibilisering; Binding enInspraak en Regie. Een rode draad  
is de binding met de praktijk. Dit is niet iets wat alleen tot uiting komt in de ideeën over stage, maar ook wordt  
aangegeven bij onderwijsvormen, kwaliteit van de docenten en begeleiding. Hoewel Differentiatie en Flexibilisering 
door beide groepen worden genoemd, lijkt de invulling van deze clusters te verschillen. Bij medewerkers ligt met name 
de focus op het klasniveau, terwijl bij studenten de focus ligt op het curriculumniveau, waarbij met name gevraagd 
wordt om langer de tijd te krijgen voor bepaalde onderwijsonderdelen, zoals de scriptie. 
De clusters die alleen in het medewerkersonderzoek worden gevonden zijn: Bildung, Monitoren, Selectie en werving en 
Peers. Dit zijn thema’s waarmee zittende studenten niet bewust in aanraking komen. 

De resultaten van dit onderzoek zullen breed worden gedeeld en zullen middels focusgroepen binnen de verschillende 
opleidingen verder worden uitgediept. Daarnaast zullen de ideeën uit de verschillende clusters op de visie op onderwijs 
worden gelegd. In de visie wordt een onderscheid gemaakt in verschillende niveaus en die niveaus kunnen leiden tot 
een verdere categorisering van de ideeën in de clusters. De niveaus zijn:

1) de klas – gericht op het primaire proces en het onderwijs wat door de docent in de klas wordt verzorgd
2) de opleiding – gericht op de inhoud, de organisatie en inrichting van het onderwijs op opleidingsniveau
3) de school – vooral gericht op logistieke en ondersteunende processen
4) het werkveld/de leergemeenschap  – gericht op de koppeling met het werkveld en de leergemeenschap 
 die wordt gevormd door alle betrokkenen. 

De clusters en de ideeën daarbinnen kunnen worden afgebeeld op deze niveaus. Dit helpt om tot specifieke 
ontwerpprincipes te komen. De ideeën die medewerkers en studenten hebben gegeven vormen een waardevolle 
bijdrage. Getoetst aan wetenschappelijke evidentie, de ‘best practices’ bij andere hogescholen en de visie dragen ze 
bij aan het formuleren van hogeschoolbrede onderwijskundige ontwerpprincipes. Kijkend naar de impact die de 
ontwerpprincipes hebben op de organisatie, kan worden overgegaan tot het daadwerkelijk implementeren van de 
principes in de hogeschool. 
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Succesvol studeren kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Voor studenten betekent het veelal het behalen 
van tentamens en binnen een gestelde tijd behalen van hun doel: het succesvol afronden van een opleiding. Het is van belang 
na te denken over hoe we het onderwijs vormgeven en het leerproces van de student bevorderen. Vanuit een onderwijs- 
instellingsperspectief wordt succesvol studeren veelal vertaald naar rendementscijfers en gaat het om de hoeveelheid  
instromende studenten, aantal behaalde EC’s en aantal afgegeven getuigschriften. Hoewel de perspectieven verschillen,  
ligt er een gezamenlijke basisvraag aan ten grondslag. Hoe richten we ons onderwijs in, zowel inhoudelijk, didactisch als 
organisatorisch, zowel op het niveau van de klas, de opleiding, de school en onderwijsinstelling en in relatie tot het werkveld 
(leergemeenschap), om studenten succesvol te laten studeren en daarmee het rendement te bevorderen? 

Het beantwoorden van deze vraag zal kunnen leiden tot te nemen maatregelen die zijn te formuleren als onderwijskundige 
ontwerpprincipes. Onderwijskundige ontwerpprincipes zijn principes die concrete handvatten bieden voor het inrichten  
en vormgeven van het onderwijs. Voorbeelden zijn: alle vakken worden geroosterd in een semesterstructuur, compensatoir 
toetsen is niet mogelijk, in elk vak worden vormen van formatief toetsen gehanteerd, het onderwijs wordt via ‘blended  
learning’ aangeboden. De principes geven kaders waarbinnen docenten, opleidingsverantwoordelijken, managers en  
ondersteuners in het onderwijs het onderwijs op alle niveaus vormgeven.  Het formuleren van onderwijskundige ontwerp-
principes vraagt een gedegen doordachte  analyse van waar een school of onderwijsinstelling voor staat en welke problemen 
zich voordoen. Bijvoorbeeld: is de instroom goed, maar de doorstroom laag en de uitval groot? Of is het rendement wel goed, 
maar de instroom laag en de tevredenheid van studenten onder de maat? De analyse bepaalt mede welke soort maatregelen 
en principes er nodig zullen zijn. Vervolgens zijn drie uitgangspunten van belang bij het formuleren van onderwijskundige 
ontwerpprincipes: 
1) Ze moeten aansluiten bij de visie en missie van een school of instelling. Als de school in de visie en missie heeft verwoord 
 dat nieuwe technologieën in het onderwijs zullen worden gehanteerd om ‘blended learning’ te bevorderen, dan kan 
 ‘Al het onderwijs wordt uitgeleverd op papier.’ geen principe zijn. 
2) De percepties van betrokkenen moeten worden meegenomen. Studenten, docenten, medewerkers van een instelling, en het 
 werkveld hebben inzichten in de problematiek en veelal goede ideeën wat er zou moeten gebeuren, want ze hebben er 
 dagelijks mee te maken. Deze meenemen in de te formuleren principes maakt dat betrokkenen zich erin kunnen vinden als 
 ze worden uitgewerkt in de praktijk en dat komt de effectiviteit ten goede. 
3) De principes zullen op wetenschappelijke evidentie moeten worden getoetst, waarbij ook ‘best practices’ opgedaan bij 
 andere hogescholen wordt meegenomen. Wat weten we als het gaat om wat werkt? Er is bijvoorbeeld evidentie dat het 
 aansluiten bij leerstijlen van studenten niet werkt (De Bruyckere, Kirschner & Hulshof, 2015). Een principe dat dit zou 
 suggereren is dan geen goed idee. Deze drie uitgangspunten voor het formuleren van ontwerpprincipes kan als volgt 
 worden gevisualiseerd (figuur 4).

2. Inleiding
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Figuur 4. Uitgangspunten voor formuleren onderwijskundige ontwerpprincipes.

Doel van deze studie is om de percepties van betrokken in kaart te brengen en om na te gaan welke maatregelen 
medewerkers nodig vinden om de doorstroom te verbeteren en de uitval te verlagen en hoe volgens studenten Hogeschool 
Leiden kan helpen bij het succesvol afronden van de studie. Daarbij is gekeken welke percepties en ideeën medewerkers en 
studenten van Hogeschool Leiden hieromtrent hebben. Om dit doel te bereiken is gebruik gemaakt van de methode die wordt 
aangeduid met Group Concept Mapping (GCM). GCM is een gestructureerde methode om ideeën die leven rondom een bepaalde 
thematiek te inventariseren en te structureren, waarbij elk idee van elke deelnemers evenveel waarde heeft (Kane, 2008; 
Quinlan et al., 2008; Stoyanov, & Kirschner, 2004; Trochim, 1989; Wopereis, Kirschner, Paas, Stoyanov, & Hendriks, 2005). 
In deze aanpak worden een kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en -analyse gecombineerd. Tijdens het proces 
worden verschillende stappen doorlopen: een brainstorm om ideeën van deze maatregelen te genereren, het scoren van de 
ideeën, het sorteren van de ideeën, het uitvoeren van een clusteranalyse en het interpreteren van de visualisaties van de 
analyses. De methode is vooral geschikt om een conceptueel kader te formuleren en om daaruit acties af te leiden.  
De methodiek is zowel bij medewerkers en studenten toegepast en resulteerde in twee online brainstormsessies en  
twee aanverwante onderzoeken. 

In hoofdstuk 3 wordt het medewerkersonderzoek gepresenteerd, in hoofdstuk 4 wordt het studentenonderzoek gerapporteerd. 
We eindigen met een algemene conclusie in hoofdstuk 5.

Visie en missie
Hogeschool

Percepties
betrokkenen

Wetenschap-
pelijke

evidentie

Onderwijskundige
ontwerp-
principes
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3.1 Methode
In deze sectie bespreken we de participanten die hebben deelgenomen, de gehanteerde tool, de procedure 
en de wijze waarop de data zijn geanalyseerd.

3.1.1 Participanten
Alle medewerkers van Hogeschool Leiden (N ≈ 1000) hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de 
brainstormsessie voor het genereren van ideeën. In totaal is hebben 242 personen hun ideeën gegeven. 
Gevraagd is aan te geven bij welk organisatieonderdeel men werkzaam is. Figuur 5 geeft hiervan een overzicht.

Figuur 5. Het aantal deelnemers aan de brainstorm naar organisatieonderdeel

Alle medewerkers (N ≈ 1000) zijn vervolgens aangeschreven om de ideeën te scoren op zowel het belang van het idee 
als de haalbaarheid van het idee. In totaal hebben 72 personen de ideeën gescoord op het belang en 41 personen op de 
haalbaarheid. 

Elf personen zijn tevens uitgenodigd om de ideeën die zijn gegenereerd te sorteren. Uiteindelijk hebben negen  
personen deze activiteit uitgevoerd. Deze negen personen waren verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen. 
Omdat het sorteren geheel anoniem is gebeurd, ontbreekt de mogelijkheid om dit nader te specificeren. 

3.1.2 Tool
Voor het genereren van ideeën, het sorteren en het scoren van de ideeën op belang en haalbaarheid, en het analyseren 
van de data is gebruikgemaakt van de webgebaseerde tool Content Systems Global MAX© van Concept Systems, Inc.

3. Onderzoek onder medewerkers
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3.1.3 Procedure
Genereren van ideeën: De eerste stap in de procedure betrof het genereren van ideeën door de medewerkers. 
Als medewerkers naar de website gingen kregen ze de volgende instructie:

Hogeschool Leiden heeft in haar instellingsplan als belofte 2 geformuleerd: ‘Wij helpen de student actief en voltijds 
te studeren’, omdat we daarmee de uitval in het eerste jaar willen verlagen en de doorstroom van studenten willen 
bevorderen. We zijn op zoek naar acties en maatregelen die helpen om deze uitstroom te verlagen en de doorstroom te 
verbeteren. Daarom vragen we je om jouw ideeën over maatregelen die helpen dat doel te bereiken met ons te delen in 
deze online brainstorm. Je mag ideeën noemen die helpen en die we nog niet uitvoeren, maar je mag ook maatregelen 
inbrengen die al werken. Zo krijgen we een goed overzicht van alle mogelijke maatregelen. Deze zullen input zijn  
voor het opstellen van concept-ontwerpprincipes voor de Hogeschool Leiden, die vervolgens verder zullen worden 
besproken. 

Je mag zoveel ideeën geven als je wilt. Vul wel elk idee apart in en selecteer “add this statement” na elk idee.  
Je antwoord wordt dan opgeslagen en toegevoegd aan de lijst met verzamelde ideeën onderaan de pagina.

Je ziet alle gegeven ideeën. Je hoeft niet te kijken of jouw idee er al bij staat. Dubbele ideeën worden eruit gehaald  
en geclusterd. Je kunt wel inspiratie op doen door ze te lezen.

Vul de onderstaande vraag aan.

De acties en/of maatregelen die ik belangrijk vind om de uitval van studenten te beperken 
en/of de doorstroom van studenten te bevorderen zijn…….

Voorselectie: De fase van het genereren van ideeën resulteerde in totaal tot 535 ideeën. Uit onderzoek blijkt (Trochim, 
1989) dat om ideeën te sorteren en te scoren het aantal ideeën niet boven de 150 uit zou moeten stijgen. In eerste 
instantie zijn de ruim 500 ideeën in een voorselectie door twee onderzoekers teruggebracht naar 100 ideeën. De ruim 
500 ideeën zijn geclusterd en onduidelijke en vage statements zijn verwijderd en dubbele ideeën zijn eruit gehaald.   

Scoring: De 100 ideeën zijn in een randomvolgorde ondergebracht in een lijst. Aan medewerkers is gevraagd om per 
idee het belang en de haalbaarheid van het idee aan te geven. Gevraagd werd de ideeën dus twee keer te scoren op een 
vijfpuntsschaal, lopend van 1 (=helemaal niet belangrijk) tot en met 5 (= heel belangrijk) en van 1 (= in het geheel niet 
haalbaar) tot en met 5 (= heel gemakkelijk haalbaar). 

Sorteren: Vervolgens hebben negen personen deze ideeën gesorteerd. Deze personen kregen de volgende instructie:

Lees de hele instructie aandachtig door voordat je aan de slag gaat!

Cluster de ideeën die volgens jou bij elkaar horen op basis van de betekenis of per onderwerp. Geef ieder cluster een 
naam die het onderwerp of de inhoud het beste beschrijft. Je kunt de ideeën sorteren door ze te slepen. Je begint met 
het eerste idee en je sleept het na het midden van de pagina. Het systeem vraagt een naam te geven voor het cluster 
(pile) waarin je het idee wilt plaatsen. Het cluster wordt aangemaakt en het idee staat erin. Je sleept het tweede idee 
naar het midden en maakt zo een nieuw cluster of je zet het in een bestaand cluster (Groene lijn geeft aan dat je het 
idee plaatst in het cluster). Onder aan de pagina staan de tabs met de gemaakte clusters.

t� Maak GEEN clusters met als naam de omvang of dimensies zoals “Belangrijk”, “Moeilijk” “Niet gemakkelijk”.
t� Maak GEEN clusters zoals “Anders”, “Varia” of iets dergelijks.
t� Plaats GEEN ideeën in twee groepen tegelijkertijd. Elke idee komt in 1 cluster.
t� Laat GEEN ideeën in de kolom Unsorted Statements.
t� Bewaar je antwoorden regelmatig!
t� Klik deze instructie weg en veel succes!
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3.1.4. Data-analyse
Om de data te analyseren wordt bij GCM gebruik gemaakt van multidimensional scaling (MDS) en hierarchical cluster 
analysis (HCA). Bij MDS wordt een gecombineerde matrix gegenereerd die is gebaseerd op de sorteeractiviteit van de 
deelnemers. Deze gecombineerde matrix is binair en symmetrisch; elke cel bevat het aantal deelnemers dat de  
combinatie van twee ideeën in dezelfde groep heeft geplaatst tijdens het sorteren. De matrix is gebaseerd op  
individuele matrices van de deelnemers waarbij het aantal rijen en kolommen overeenkomt met het aantal  
gegenereerde ideeën. Er komt een ‘1’ in een cel als de twee betreffende ideeën samen zijn gegroepeerd en een ‘0’ als 
dat niet het geval is. MDS brengt de gecombineerde matrix in kaart en visualiseert deze door het geven van coördinaten 
in een puntenwolk, waarbij wordt gerekend met de afstand tussen de gepaarde ideeën. Voor het vervolgens uitvoeren 
van de HCA is Ward’s agglomerative algorithm gebruikt, waarbij de waarden van de coördinaten uit de twee dimensionale 
MDS worden opgedeeld in vlakken die aanpalend zijn, maar niet met elkaar overlappen (Kane & Trochim, 2007).

3.2 Resultaten

3.2.1 De clusters
Multidimensional Scaling
Negen personen hebben de 100 ideeën gesorteerd en van deze personen zijn de individuele matrices gecombineerd in 
één matrix en deze is weergegeven in een puntenwolk. Figuur 6 geeft het resultaat weer van deze MDS-analyse.  
Elk punt representeert één van de 100 ideeën. Hoe dichter de punten bij elkaar liggen hoe meer ze in termen van 
inhoud bij elkaar aansluiten. 

Figuur 6. De puntenwolk gegenereerd vanuit de MDS-analyse. 

Met de ‘stress-index’ wordt nagegeven in hoeverre de puntenwolk een accurate weerspiegeling is van de originele  
gecombineerde matrix (Kruskal & Wish, 1978). Hoe lager de waarde van deze index, hoe beter de puntenwolk  past op 
de matrix, waarbij een index tussen de 0,205 en 0,365 wordt gezien als een goede fit. De stress-index voor de  
puntenwolk zoals gevisualiseerd in figuur 6 is 0,374. We kunnen dit beschouwen als een redelijk goede fit.

Hierarchical Cluster Analysis
De HCA geeft aan hoeveel clusters er kunnen worden gevormd gegeven de puntenwolk, uitgaande van de hoeveelheid 
clusters die de negen personen hebben aangegeven tijdens het sorteren van de 100 ideeën. De analyse laat zien dat 
er verschillende clusteroplossingen zijn. Kijkend naar de 15-clusteroplossing, bleek dat er een cluster bestond met 
vier ideeën die niet goed bij elkaar pasten, maar die elk in de nabijheid van een ander cluster waren gepositioneerd en 
daar vanuit een theoretisch perspectief een betere fit hadden. Twee van deze vier items zijn verplaatst naar het cluster 
Werkvormen en twee naar het cluster Differentiatie. 
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Twee items zijn verplaatst vanuit het Monitor-cluster naar de zeer nabijgelegen clusters Bildung en Binding. Vervolgens 
zijn er twee items die gaan over feedback geven vanuit werkvormen verplaatst naar het nabijgelegen cluster Toetsing 
omdat het vooral formatief toetsen betreft. Figuur 7 heeft de clusteroplossing weer. Uiteindelijk blijven er veertien 
clusters over. 

Figuur 7. De 14-clusteroplossing

Vervolgens zijn de clusters gelabeld. Dit is gedaan op basis van twee criteria: (a) ideeën met een lage ‘bridging/ 
anchoring value’ representeren het cluster het best en dienen goed te passen in het label; (b) het te kiezen label  
komt overeen met de labels die de negen deelnemers hebben gegeven. Figuur 8 geeft de clusters met de labels weer. 

Figuur 8. De clusters met de labels.
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De veertien clusters
In totaal zijn de veertien volgende clusters geïdentificeerd: (1) Digitalisering; (2) Binding; (3) Curriculum; (4)  
Organisatie onderwijs; (5) Toetsing; (6) Werkvormen; (7) Differentiatie; (8) Bildung; (9) Selectie en werving; (10) Peers; 
(11) Begeleiding; (12) Monitoren; (13) Werkveld; (14) Docentprofessionalisering. Hieronder wordt per cluster de  
gemiddelde bridging value weergegeven met de twee ideeën met de laagste ‘bridging value’ binnen het cluster. Een 
lage waarde geeft aan dat het cluster bestaat uit ideeën die op dezelfde wijze door de negen personen zijn gescoord. 
Deze zijn dus zeer eenduidig. Clusters met een hoge waarde betekent dat items niet altijd op dezelfde wijze zijn  
ingedeeld en gescoord door de negen personen.

Het cluster Digitalisering heeft een bridging value van 0.15. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Meer gebruik te maken van ICT, bijvoorbeeld toegankelijk maken van hoorcolleges, tool voor feedback (0.06)
t� Maximaal gebruik te maken van moderne technologie zoals videocolleges (0.06)

Het cluster Binding heeft een bridging value van 0.57. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Meer contacttijd en ruimte voor informeel contact in te ruimen (0.21)
t� Meer tijd en ruimte te creëren voor het opbouwen van een goede relatie tussen student en docent, 
 waarbij een sfeer van werkelijk contact en een open communicatie voorop staat (0.27)

Het cluster Curriculum heeft een bridging value van 0.48. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Studenten vanaf de eerste dag voltijds laten studeren door elke werkdag een volle dag inspanning van ze 
 te verlangen of vereisen (0.25)
t� Het aanbieden van een brede propedeuse: dit helpt niet alleen om meer zicht te krijgen op andere opleidingen, 
 maar ook om veel beter te leren wat jouw vak nou echt uniek maakt (0.28)

Het cluster Organisatie onderwijs heeft een bridging value van 0.19. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Rooster en roostertijden ondergeschikt maken aan de samenhang in een programma (0.10)
t� De modules die in één periode worden aangeboden op elkaar aan te laten sluiten. Zo ontstaat er per periode 
 een thema (0.12)

Het cluster Toetsing heeft een bridging value van 0.11. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Formatieve toetsen in te zetten in al het onderwijs waardoor studenten een goed beeld krijgen van wat er van 
 ze wordt verwacht en wat ze nog moeten leren (0.05)
t� Het invoeren van een compensatorische examenregeling (0.05)

Het cluster Werkvormen heeft een bridging value van 0.61. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Duidelijke afwisseling in actief toepassingsgericht onderwijs en kennisoverdracht (0.27)
t� Studenten interactie, en discussie over de stof zo veel mogelijk te stimuleren (0.40)

Het cluster Differentiatie heeft een bridging value van 0.44. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Studenten die het goed doen in een vroeg stadium al meer mogelijkheden te bieden in extra-curriculaire 
 activiteiten (0.31)
t� Te werken vanuit de kwaliteiten en waarden van de student (0.31)

Het cluster Bildung heeft een bridging value van 0.45. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Studenten te ondersteunen in de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden: probleemoplossend vermogen, 
 plannen, innoveren, zelfmotivatie, zelfbeheersing (regulatievaardigheden) (0.34)
t� Balans tussen structuur te bieden en ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid 
 te nemen (0.36)

Het cluster Selectie en werving heeft een bridging value van 0.02. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Meer voorlichting op VO-scholen over wat de Hogeschool Leiden verwacht van studenten (0.02)
t� Studenten voor de poort al te laten ervaren wat actief studeren is (weblectures online, digitaal proefstuderen, 
 verplichte studiekeuzecheck, etc.) (0.02)
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Het cluster Peers heeft een bridging value van 0.22. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Het gesprek met ouders en andere voor studenten belangrijke personen aan de gaan (0.16)
t� Presentaties van afgestudeerden over hun aanpak, ervaringen en leven nu naar aanleiding van de opleiding 
 aan studenten aan te bieden (0.17)

Het cluster Begeleiding heeft een bridging value van 0.37. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Meer tijd voor SLB-taken en werkzaamheden te reserveren (0.24)
t� Ruimte te maken voor individuele begeleiding van studenten (0.28)

Het cluster Monitoren heeft een bridging value van 0.37. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Een goed studentvolgsysteem te realiseren, om duidelijk zicht te hebben op studenten die risico lopen om 
 uit te vallen (slechte cijfers, lessen gemist) (0.31)
t� De studenten goed in kaart te brengen wat betreft de talenten, verwachtingen, dromen, kennis, voorkeur van leren 
 en ondersteuningsbehoeften om zo tijdig belemmeringen/stagnatie te signaleren (0.33)

Het cluster Werkveld heeft een bridging value van 0.05. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Studenten te laten experimenteren en zelf op onderzoek te laten uitgaan (0.00)
t� Studenten op hun stageplek samen met andere studenten een activiteit te laten organiseren (0.05)

Het cluster Docentprofessionalisering heeft een bridging value van 0.02. De twee items met de laagste 
bridging value zijn:
t� Docenten te enthousiasmeren en bij geringe motivatie een outplacementtraject te laten doorlopen (0.02)
t� Docenten te faciliteren bij elkaar in de les mee te kijken, zodat men van elkaar kan leren (0.02)

In bijlage 1 worden alle clusters met alle bijbehorende ideeën met de ‘bridging values’ en andere statistische waarden 
vermeld.

In figuur 6 is te zien dat er clusters zijn die dicht bij elkaar liggen en clusters die verder van elkaar af staan. Hoe dichter 
de clusters bij elkaar liggen, hoe groter de verwantschap. Zo liggen de clusters Curriculum en Organisatie onderwijs 
dicht bij elkaar. De ideeën in deze clusters liggen in elkaars verlengde. Verder is te zien dat de clusters met de laagste 
‘bridging values’ de kleinste oppervlakten hebben. De ideeën in deze clusters tonen de grootste verwantschap met 
elkaar. Zo is het cluster Docentprofessionalisering heel consistent en het cluster Werkvormen kent een grote variëteit 
aan ideeën.
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3.2.2. Belang en haalbaarheid 
De analyse van de scoringsdata geeft inzicht in welke ideeën over te nemen maatregelen om de rendementen te verhogen,  
de uitval te verminderen en ervoor te zorgen dat studenten succesvol een opleiding afronden, als belangrijk en haalbaar 
worden ingeschat. De figuren 9 en 10 geven per cluster aan hoe belangrijk en hoe haalbaar de maatregelen worden ingeschat.  
Hoe meer ‘layers’ een cluster heeft, hoe belangrijker en hoe haalbaarder het cluster wordt gewaardeerd. De maximale  
waarde was in beide gevallen 5.

 

Figuur 9. Belang van de clusters

Het belangrijkste wat opvalt is dat de clusters Bildung, Docentprofessionalisering en Werkveld als het meest belangrijkst  
worden geïdentificeerd. De clusters Organisatie Onderwijs en Toetsing worden het minst belangrijk gevonden. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat de waarden van deze alle clusters tussen de 3 en 4 liggen, en dus boven het gemiddelde van de  
vijfpuntsschaal.

Figuur 10. Haalbaarheid van de clusters

Uit de figuur valt af te lezen dat ideeën in de clusters Bildung, Werkvormen, en Begeleiding als het meest haalbaar worden 
gezien. Het realiseren van de ideeën in de clusters ‘Organisatie onderwijs’ en Curriculum wordt het minst haalbaar geacht.  
Maar ook hier geldt dat deze clusters scoren tussen de 3 en 4 op de vijfpuntsschaal. 
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Vergelijking van de cluster op belang en haalbaarheid
De laddergrafiek in Figuur 11 geeft een visueel overzicht van de verschillen in ingeschatte haalbaarheid 
en belangrijkheid van de veertien clusters. 

Figuur 11. Vergelijking van de clusters op belangrijkheid en haalbaarheid. 

Belangrijkste bevindingen bij de vergelijking hebben betrekking op de clusters die hoog scoren op belangrijkheid maar lager 
op haalbaarheid. Hier kan worden gesproken van een aandachtspunt als het gaat om implementatie van ideeën uit het cluster. 
Dit treffen we vooral aan bij het cluster Bildung, Docentprofessionalisering en Werkveld. Men vindt het een belangrijk 
aandachtspunt, maar de realisatie, ofwel haalbaarheid, wordt net iets minder hoog ingeschat. 

Vergelijking van belangrijkheid en haalbaarheid binnen clusters
Een speciale analyse, genaamd de ‘go-zone’ maakt het mogelijk om de ideeën binnen een cluster op belangrijkheid en  
haalbaarheid tegen elkaar af te zetten. De ‘go-zone’ identificeert de ideeën die zowel hoog scoren op haalbaarheid als  
op belangrijkheid en dus als eerste in aanmerking zouden kunnen komen om in een implementatieplan mee te nemen.  
De ‘go-zone’ is een tweedimensionale weergave en laat de score op belangrijkheid en haalbaarheid van elk statement zien.  
De grafiek is onderverdeeld in vier kwadraten die gebaseerd zijn op de gemiddelde scores binnen het cluster. Het rechter  
bovenkwadrant representeert de ideeën die boven gemiddeld scoren op zowel haalbaarheid als belangrijkheid. Figuur 12  
is een voorbeeld van een ‘go-zone’-vergelijking voor het cluster Toetsing met daarbij per kwadrant een voorbeeldidee.
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Figuur 12. Vergelijking van belangrijkheid en haalbaarheid binnen het cluster Organisatie onderwijs.

In de figuur is aangegeven dat de correlatie (r = .55) redelijk. Hoe hoger de correlatie hoe groter de kans dat een idee hoog 
scoort op belang dat ook scoort op haalbaarheid. Belangrijk is te kijken naar de ideeën in het gele vlak, de ideeën die als belan-
grijk worden gezien maar minder haalbaar. Idee 29 over het concentreren van lessen op een aantal dagen vindt men belangrijk, 
maar minder haalbaar. Ideeën in het groene vlak worden gezien als belangrijk én haalbaar. 

In bijlage 2 zijn voor alle clusters de ‘go-zone’-vergelijkingen gegeven.

3.3 Conclusies
Het doel van het onderzoek was de percepties van medewerkers van Hogeschool Leiden te identificeren over maatregelen die 
nodig zouden zijn om het studiesucces te vergroten en daarmee uitval te verminderen en doorstroom te vergroten. Uit het 
onderzoek, uitgevoerd volgens de methodiek van Group Concept Mapping, blijkt dat de ideeën die de medewerkers aanreikten 
onder te verdelen zijn in veertien clusters: (1) Digitalisering; (2) Binding; (3) Curriculum; (4) Organisatie onderwijs; (5) Toet-
sing; (6) Werkvormen; (7) Differentiatie; (8) Bildung; (9) Selectie en werving; (10) Peers; (11) Begeleiding; (12) Monitoren; (13)
Werkveld; (14) Docentprofessionalisering. 
 
De mate consistentie waarmee de negen personen die de ideeën hebben geclusterd, wordt uitgedrukt per cluster en per idee 
in een bridging value. Hoe lager deze waarde hoe groter de overeenstemming tussen de clustering van de negen personen. 
Sommige clusters zijn heel eenduidig en hebben een lage waarde. De cluster met een waarde onder de 0.20 zijn: Digitalisering, 
Organisatie Onderwijs, Toetsing, Selectie en Werving, Werkveld en Docentprofessionalisering.

Opvallend daarbij is dat de clusters Bildung, Monitoren en Begeleiding in het hart van de clustervisualisatie liggen, wat  
betekent dat deze het meeste samenhang vertonen met de omliggende clusters. Ook de clusters Curriculum en Organisatie 
onderwijs liggen dicht bij elkaar. Kijkend naar de ideeën is er ook duidelijk een overlap te zien, wat ook tot uiting komt in de 
bridging value van het cluster Curriculum. Dat is met 0.48 aan de hoge kant. Het cluster Digitalisering ligt vervolgens weer 
dicht bij Curriculum. Dat is verklaarbaar, want de ideeën over digitalisering gaan over het gebruik van ICT in het primaire 
onderwijsproces.

We kunnen per cluster een conclusie trekken over de richting waarin de maatregelen zouden moeten uitwerken. 
t� Wat betreft het cluster Digitalisering kunnen we concluderen dat dit vooral ideeën betreft die te maken hebben met de 
 ondersteuning van het leerproces met bijvoorbeeld online hoorcolleges, vormen van ‘blended learning’ en aanbieden van 
 een chatfunctie. De ideeën worden als belangrijk geacht voor een groot deel ook goed haalbaar.
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t� Het cluster Binding heeft een hoge bridging value (0.57), wat betekent dat de ideeën niet altijd eenduidig zijn. In dit cluster 
 vinden we ideeën die te maken hebben met meer tijd om een goed contact op te bouwen met de student, maar ook ideeën 
 die gaan over extracurriculaire activiteiten en het creëren van een veilige leeromgeving. Meer tijd en ruimte creëren voor het 
 opbouwen van een goede relatie en het creëren van een veilige omgeving worden als zeer belangrijk en haalbaar gezien.
t� Het cluster Curriculum is ook niet heel eenduidig (bridging value 0.48). We zien vooral een verdeling van ideeën die als 
 belangrijk en haalbaar worden gezien, zoals studenten verantwoordelijkheid geven en goede afwisseling tussen basis-
 vakken, algemene vakken en kennismaken met de beroepspraktijk. Ook zien we ideeën die minder belangrijk worden geacht 
 en ook minder haalbaar, zoals studenten vanaf de eerste dag voltijds laten sturen en daarvoor inspanning te vragen en het 
 aanbieden van een brede propedeuse. 
t� Het cluster Organisatie onderwijs gaat vooral over hoe het onderwijs wordt ingericht. Het is een consistent cluster. Ideeën 
 als modules in één periode op elkaar laten aansluiten, zodat er meer thematisch gewerkt kan worden en het onderwijs 
 opbouwen uit eenheden die substantieel zijn om versnippering te voorkomen, worden als belangrijk en haalbaar gezien. 
 Studenten hun eigen studieprogramma laten samenstellen en vergaande flexibiliteit (anytime, anywhere, anyhow) worden 
 als minder belangrijk en minder haalbaar gezien.
t� Het cluster Toetsing is zeer consistent. De belangrijke en haalbare ideeën liggen vooral op het vlak van het verzorgen van 
 formatieve feedback en de realisatie ligt vooral in het primaire proces. De minder belangrijke en haalbaar geachte ideeën 
 gaan over de hoeveelheid tentamenkansen, de keuze van de student voor het moment van toetsing en 
 compensatorisch toetsen. De conclusie bij het cluster Werkvormen is dat om het ideeën over het primaire proces gaat. 
 Daarbij moet vermeld dat ze vrij algemeen zijn geformuleerd, zoals interactie en discussie stimuleren en verscheidenheid aan 
 werkvormen aanbieden. Om dit verder uit te diepen naar werkvormen die het actief leren bevorderen, moet nader onderzoek 
 worden gedaan.
t� Het cluster Differentiatie bevat ideeën over hoe het onderwijs moet aansluiten bij de behoeften van een student. Het geven 
 van bijlessen, creëren van extra begeleidingsuren en extracurriculaire activiteiten vallen hieronder. Ze worden over 
 het algemeen als belangrijk en haalbaar gezien.
t� Bildung is een cluster met een redelijk hoge ‘bridging value’ (0.45). Toch heeft een groot deel van de ideeën te maken met de 
 persoonlijke ontwikkeling van de student en de (specifieke) vaardigheden die opgedaan moeten worden. Een voorbeeld is het 
 inzetten op persoonlijke ontwikkeling, zodat studenten inzicht krijgen in hun kwaliteiten en het bevorderen van probleem-
 oplossend vermogen en regulatievaardigheden. Geconcludeerd kan worden dat het vooral om zaken gaat die te maken 
 hebben met de inhoud van een curriculum. Dit cluster scoorde het hoogste op zowel belang als haalbaarheid. 
t� Het cluster Selectie en werving is heel consistent (bridging value 0.02). Het betreft allerlei activiteiten die ‘voor de poort’ 
 kunnen worden ingezet om studenten zo optimaal mogelijk aan een studie te kunnen laten beginnen. Ideeën als goede 
 voorlichting en realistische open dagen worden gezien als belangrijk en haalbaar. Het aannamebeleid aanscherpen wordt als 
 minder haalbaar gezien.
t� Het cluster Peers is consistent (bridging value 0.22) en bevat statements die niet alleen te maken hebben met peers in de zin 
 van medestudenten en leeftijdgenoten, maar bevat ook ideeën over het betrekken van ouders bij de school.  Er is een 
 duidelijk beeld te zien. Inzet van peers in de zin van buddysysteem en bijvoorbeeld afgestudeerden om ervaringen te delen 
 worden als belangrijk en haalbaar gezien terwijl het betrekken van ouders als duidelijk minder belangrijk en minder haalbaar 
 wordt geacht.
t� Het cluster Begeleiding gaat over extra en goede begeleiding voor studenten, zowel in de klas door de docent als door 
 studiebegeleiders. Het wordt van belang gevonden en ook goed haalbaar. Als het minder haalbaar wordt geacht, lijkt het 
 vooral te zijn omdat er dan meer inzet en formatieruimte wordt verwacht.
t� Monitoren van studenten heeft vooral betrekking op het goed in beeld hebben van vorderingen van studenten en het 
 realiseren van een gedegen studentvolgsysteem. Daarbij moet worden opgemerkt dat het inzetten van Learning Analytics 
 in nog als minder haalbaar wordt gezien. 
t� Het cluster Werkveld is een consistent cluster (bridging value 0.05). De ideeën gaan over het goed betrekken van het 
 werkveld bij de opleiding. Dit wordt ook in verhouding tot andere clusters als zeer belangrijk gezien. Het gaat dan over 
 betekenisvol leren vanuit een realistisch beroepsperspectief, het organiseren van gezamenlijke projecten met het werkveld 
 en vroeg in de opleiding stagelopen. 
t� Het cluster Docentprofessionalisering bevat een aantal ideeën die vooral te maken hebben met het bevorderen van de 
 kwaliteit van het docentencorps, zoals bijvoorbeeld meer benutten van de kwaliteiten van docenten en het verzorgen van 
 meer intervisie. Dit wordt ook als belangrijk en haalbaar gezien. 
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4.1 Methode
De methode is grotendeels identiek aan de methode van het medewerkersonderzoek. De werkwijze zal niet worden 
herhaald in deze beschrijving. 

4.1.1 Participanten
Alle studenten van Hogeschool Leiden (N ≈ 9000) hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de brainstormsessie 
voor het genereren van ideeën. In totaal hebben 211 studenten anoniem in het systeem hun ideeën geuit. De studenten 
hebben aangeven bij welke faculteit ze studeren. Figuur 13 geeft hiervan een overzicht.

Figuur 13. Het aantal deelnemers aan de brainstorm naar faculteit

Ze gaven tevens aan in welk jaar zij studeren. Het grootste deel van de studenten is afkomstig uit het eerste jaar (25,6 procent). 
Figuur 14 geeft hiervan een overzicht. 

Figuur 14. Het aantal deelnemers aan de brainstorm naar studiejaar
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Alle studenten (N ≈ 9000) zijn vervolgens aangeschreven om de ideeën te scoren op het belang van de ideeën.  
In tegenstelling tot de medewerkers is ervoor gekozen studenten niet te laten scoren op de haalbaarheid van het  
idee aangezien studenten over het algemeen minder kennis hebben van organisatorische aspecten, waardoor zij 
haalbaarheid van een bepaald idee niet afdoende kunnen inschatten. 

Elf medewerkers zijn vervolgens uitgenodigd om de ideeën die zijn gegenereerd te sorteren. Uiteindelijk hebben negen 
personen deze activiteit uitgevoerd. Deze negen personen waren verdeeld over de verschillende organisatieonderdelen. 
Omdat het sorteren geheel anoniem is gebeurd, ontbreekt de mogelijkheid om dit nader te specificeren. 

4.1.2 Tool, procedure en data-analyse
De gehanteerde tool is beschreven bij het medewerkersonderzoek. De instructie voor de studenten was: 

Hogeschool Leiden wil ervoor zorgen dat studenten hun opleiding met succes binnen de daarvoor gestelde tijd 
afronden. Om studenten daarbij te helpen zijn allerlei activiteiten denkbaar, zoals het aanbieden van extra studie-
begeleiding door docenten of het organiseren van studiegroepjes met medestudenten. We willen graag van studenten 
weten welke activiteiten van belang zijn om studiesucces te vergroten. We vragen je jouw ideeën te geven in deze 
online brainstorm. Vul de onderstaande focus prompt aan.

De opleiding kan mij helpen om mijn studie succesvol af te ronden door…

Voorselectie: De fase van het genereren van ideeën resulteerde in totaal 287 ideeën. In eerste instantie zijn deze ideeën 
in een voorselectie door twee onderzoekers teruggebracht naar 100 ideeën. De bijna onduidelijke en vage statements 
zijn verwijderd en dubbele ideeën zijn eruit gehaald.

Scoring: De 100 ideeën zijn in een random volgorde ondergebracht in een lijst. Aan studenten is vervolgens gevraag om 
per idee het belang hiervan aan te geven op een vijfpuntsschaal, lopend van 1 (=helemaal niet belangrijk) tot en met 5 
(= heel belangrijk). 

Sorteren: Vervolgens is aan elf personen gevraagd deze ideeën te sorteren. De sorteerprocedure staat beschreven bij 
het onderzoek voor medewerkers.

De data-analyse is identiek aan die van het medewerkersonderzoek.
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4.2 Resultaten
4.2.1 De clusters
Multidimensional Scaling
Negen personen hebben de 100 ideeën geclusterd en de individuele matrices zijn gecombineerd in één matrix. Figuur 15 geeft 
de puntenwolk die het resultaat is van de multidimensional scaling (MDS) analyse. Elk punt representeert één van de 100 
ideeën. Hoe dichter de punten bij elkaar liggen hoe meer ze in termen van inhoud bij elkaar aansluiten en door de personen op 
dezelfde wijze zijn geclusterd. 

Figuur 15. De puntenwolk gegenereerd vanuit de MDS analyse. 

Met de ‘stress index’ wordt nagegeven in hoeverre de puntenwolk een accurate weerspiegeling is van de originele gecom-
bineerde matrix (Kruskal & Wish, 1978). Hoe lager de waarde van deze index, hoe beter de puntenwolk past op de matrix, waar-
bij een index tussen de 0,205 en 0,365 wordt gezien als een goede fit. De stress index voor de puntenwolk zoals gevisualiseerd 
in Figuur 14 is 0,371. We kunnen dit beschouwen als een redelijk goede fit.

Hiërarchische Cluster Analyse
De HCA geeft aan hoeveel clusters er kunnen worden gevormd gegeven de puntenwolk, uitgaande van de hoeveelheid clusters 
die de negen personen hebben aangegeven tijdens het sorteren van de 100 ideeën. De analyse laat zien dat er verschillende 
clusteroplossingen zijn. Kijkend naar de 13-clusteroplossing, bleek dat er twee clusters qua inhoudelijke statements een  
grote overlap vertoonden; deze twee clusters zijn samengevoegd en hernoemt naar Toetsen en beoordelen. Ook twee andere 
clusters zijn samengevoegd om dezelfde redenen en hernoemd naar Inrichting van het onderwijs. Aan dit cluster zijn vier  
items toegevoegd uit het cluster Begeleiding, aangezien deze items meer gerelateerd zijn aan de onderwijsorganisatie en 
minder de daadwerkelijke begeleiding van de studenten. De overige items uit dit cluster zijn toegevoegd aan het cluster 
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) aangezien SLB ook betrekking heeft op de begeleiding van studenten en hiermee een  
onnodige dubbeling is voorkomen. Uiteindelijk blijven er tien clusters over (Figuur 16). 

Figuur 16. De 10-clusteroplossing
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Vervolgens zijn de clusters gelabeld. Dit is gedaan op basis van twee criteria: (a) ideeën met een lage ‘bridging/an-
choring value’ representeren het cluster het best en dienen goed te passen in het label; (b) het te kiezen label komt 
overeen met de labels die de negen deelnemers hebben gegeven. Figuur 17 geeft de cluster met de labels weer. 

Figuur 17. De clusters met de labels.

De tien clusters
In totaal zijn de tien volgende clusters geïdentificeerd: (1) Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) 
Inrichting van Onderwijs; (4) Inspraak en regie; (5) Nieuwe onderwijsvormen; (6) Autonomie; (7) Docentkwaliteit (8) 
Stage; (9) Begeleiding; (10) Flexibilisering. Hieronder wordt per cluster de gemiddelde bridging value weergegeven 
met de ideeën met de laagste bridging value binnen het cluster. Een lage waarde geeft aan dat het cluster bestaat uit 
ideeën die op dezelfde wijze door de negen personen zijn gescoord. Deze zijn dus zeer eenduidig. Clusters met een hoge 
waarde betekent dat items niet altijd op dezelfde wijze zijn ingedeeld en gescoord door de negen personen.

Het cluster Toetsen en beoordelen heeft een bridging value van 0.10. Hier zijn vijf items met een lage bridging 
value van 0.02. 
t� Herkansingen voor het einde van het schooljaar af te nemen en niet gedurende de vakantie
t� Meer toetsen van minder EC’s aan te bieden
t� Bij de beoordeling van groepswerk meer oog te hebben voor de individuele bijdragen in plaats van de groep 
 als geheel te beoordelen
t� Herkansingen vlak voor aanvang van het nieuwe studiejaar in te plannen (augustus) en niet gedurende 
 de onderwijsperiode
t� Toetsen te plannen in een specifieke toetsweek

Het cluster Informatievoorziening heeft een bridging value van 0.19. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Studiehandleidingen/ studiewijzer ruimschoots voor aanvang van het vak aan te bieden zodat studenten 
 zich kunnen voorbereiden en inlezen (0.16)
t� Alle studentenhandleidingen/studiewijzers enz. volgens hetzelfde format op te maken zodat 
 deze overzichtelijker zijn (0.16)

Het cluster Inrichting van Onderwijs heeft een bridging value van 0.29. De twee items met de laagste 
bridging value zijn:
t� Meer contacttijd in de vorm van hoorcolleges in te ruimen en minder tijd voor zelfstudie (0.14)
t� Voor een vak zowel hoor- als werkcolleges aan te bieden (0.14)
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Het cluster Inspraak en regie heeft een bridging value van 0.05. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Oudejaars die jongerejaars studenten ondersteunen en adviseren in te zetten, waarbij ouderejaars studiepunten 
 of geld kunnen verdienen voor de begeleiding (0.00)
t� Meer ruimte en mogelijkheden voor inspraak van studenten te creëren (0.02)
Het cluster Nieuwe onderwijsvormen heeft een bridging value van 0.19. De twee items met de 
laagste bridging value zijn:
t� Meer gebruik te maken van video in het onderwijs (0.01)
t� Meer hoorcolleges op te nemen zodat deze later terug te kijken zijn (0.02)

Het cluster Autonomie heeft een bridging value van 0.53. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Het afschaffen van de aanwezigheidsplicht bij hoor- en werkcolleges (0.38)
t� Meer nadruk te leggen op persoonlijke groei en het geluk van studenten (0.42)

Het cluster Docentkwaliteit heeft een bridging value van 0.25. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Docenten nog voor minimaal 1/3 van hun tijd in de praktijk werkzaam te laten zijn (0.20)
t� Nieuwe docenten laten begeleiden door oudere meer ervaren docenten zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen 
(0.24)

Het cluster Stage heeft een bridging value van 0.22. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Meer meeloopdagen en snuffelstages aan te bieden zodat een student meerdere werkvelden ziet (0.12)
t� Realistische verwachtingen te scheppen rondom stages en de moeilijkheidsgraad hiervan (0.13)

Het cluster Begeleiding heeft een bridging value van 0.30. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� Ook in hogere jaren SLB-bijeenkomsten organiseren (0.20)
t� SLB vraaggestuurd in te richten en mentorgesprekken niet verplicht te maken (0.20)

Het cluster Flexibilisering heeft een bridging value van 0.14. De twee items met de laagste bridging value zijn:
t� De inhoud van de stof meer af te stemmen op het tempo dat de student wil: sneller waar mogelijk; 
 langzamer bij onduidelijkheden (0.10)
t� Meer individuele studietrajecten aan te bieden aan studenten waarbij onder andere de mogelijkheid wordt 
 geboden om met andere Europese Hogescholen samen te werken (0.13)

In bijlage 3 worden alle clusters met alle bijbehorende ideeën met de bridging values en andere statistische waarden 
vermeld.

In figuur 16 is te zien dat er clusters zijn die dicht bij elkaar liggen en clusters die verder van elkaar af staan.  
Hoe dichter de clusters bij elkaar liggen hoe groter de verwantschap. Zo liggen de clusters Inrichting van Onderwijs 
en Begeleiding dicht bij elkaar; ideeën rondom begeleiding hebben immers vaak een impact op de inrichting van het 
onderwijs. Ideeën in clusters met een lage bridging value hebben een grote verwantschap met elkaar. Zo is het cluster 
Inspraak en regie heel consistent (.05) en dit geldt ook voor Toetsing en beoordeling (.10). Dit is te zien aan een grote 
hoeveelheid gele bolletjes die dicht bij elkaar liggen. 
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4.2.2 Belang
De analyse van de scoringsdata geeft inzicht in welke ideeën die kunnen zorgen dat studenten succesvol een opleiding 
afronden, als belangrijk worden ingeschat. Figuur 18 geeft per cluster aan hoe belangrijk de maatregelen worden  
ingeschat door studenten. Anders dan bij de medewerkers is niet aan studenten gevraagd hoe haalbaar de maatregelen 
zijn, gezien de beperkte kennis die zij hebben van eventuele organisatorische aspecten. Hoe meer ‘layers’ een cluster 
heeft hoe belangrijker het desbetreffende cluster wordt gevonden. De maximale waarde per cluster is 5. In totaal is 
door 91 studenten aangegeven hoe belangrijk zij een bepaalde maatregel vinden. 

Figuur 18. Belang van de clusters

Wat meteen opvalt is dat studenten alle clusters als belangrijk typeren, die daarmee vijf lagen toebedeeld krijgen. 
Een nadere analyse laat zien dat de meeste clusters rond de 3.3 scoren met daarbij twee uitzonderingen: Toetsing en 
beoordeling (3.43) en Informatievoorziening (4.07). Studenten markeren een juiste informatievoorziening als het meest 
belangrijk voor hun studiesucces. Tabel 2 geeft een volledig overzicht van de typering van het belang.

Tabel 2. Overzicht belangrijkheidsscore per cluster

Informatievoorziening

Toetsen en beoordelen

Docentkwaliteit

Stage

Autonomie

Inspraak en regie

Inrichting van het onderwijs

Flexibilisering

Nieuwe onderwijsvormen

Begeleiding

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Gemiddelde 
score

4.07

3.43

3.37

3.35

3.32

3.29

3.27

3.26

3.26

3.21

Aantal
statements

6

18

4

4

7

9

25

7

9

7

SD

0.31

0.60

0.69

0.55

0.39

0.47

0.46

0.31

0.63

0.31

Min

3.72

1.99

2.48

2.41

2.54

2.10

2.51

2.73

2.42

2.73

Max

4.72

4.16

4.34

3.89

3.80

3.90

4.09

3.65

4.38

3.65

Variantie

0.10

0.36

0.48

0.30

0.16

0.22

0.21

0.09

0.40

0.09

Mediaan

3.97

3.48

3.33

3.52

3.46

3.38

3.15

3.21

3.23

3.21
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4.3 Conclusies
Het doel van het onderzoek was de percepties van studenten van Hogeschool Leiden te identificeren over maatregelen 
die nodig zouden zijn om het studiesucces te vergroten en daarmee uitval te verminderen en doorstroom te vergroten. 
Uit het studentenonderzoek blijkt dat de ideeën die de studenten aanreikten onder te verdelen zijn in tien clusters: (1) 
Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) Inrichting van Onderwijs; (4) Inspraak en regie; (5) Nieuwe onder-
wijsvormen; (6) Autonomie; (7) Docentkwaliteit; (8) Stage; (9) Begeleiding; (10) Flexibilisering.  

De consistentie waarmee de negen personen die de ideeën hebben geclusterd, wordt uitgedrukt per cluster en per idee 
in een bridging value. Hoe lager deze waarde hoe groter de overeenstemming tussen de clustering van de negen per-
sonen. Sommige clusters zijn heel eenduidig en hebben een lage waarde. Vijf clusters hebben een bridging value lager 
dan 0.20. Deze clusters zijn: Toetsing en beoordelen, Informatievoorziening, Inspraak en regie, Nieuwe onderwijsvormen 
en Flexibilisering.
t� Autonomie ligt in het hart van de clustervisualisatie, wat betekent dat deze de meeste samenhangt vertoont met 
 de omliggende clusters; dit komt ook tot uiting in de relatief hoge bridging value van 0.53, wat aangeeft dat niet alle 
 ideeën uit het cluster Autonomie door alle deelnemers in dat specifieke cluster zijn gezet. 
t� De clusters Inrichting van Onderwijs ligt dicht bij het cluster Begeleiding. Veel van de items die de begeleiding van 
 studenten verbeteren, hebben namelijk ook impact op de inrichting van het onderwijs. 
t� Het cluster Digitalisering ligt vervolgens weer dicht bij Curriculum. Dat is verklaarbaar, want de ideeën over 
 digitalisering gaan over het gebruik van ICT in het primaire onderwijsproces.

Kijkend naar de clusters kunnen we per cluster een conclusie trekken over de richting waarin de maatregelen zouden 
moeten uitwerken.
t� Het cluster Toetsen en beoordelen valt uiteen in twee onderdelen: een logistieke component dat betrekking heeft op 
 logistiek, zoals planning van toetsen, nakijktermijnen en procedures, en een onderwijsinhoudelijk onderdeel zoals 
 beoordelingscriteria en feedback. 
t� Het cluster Informatievoorziening wordt door studenten als het meest belangrijk geacht. Het gaat hierbij om zaken 
 als consistente en tijdige publicatie van onderwijs(gerelateerd)materiaal en verwachtingsmanagement.
t� Het cluster Inrichting van Onderwijs is minder eenduidig (bridging value 0.29); wat ook te zien is aan de grootte van 
 het cluster. Kijkend naar wat studenten markeren als belangrijk, zien we dat voornamelijk spreiding van de studie-
 last, zowel op curriculair als blokniveau, worden genoemd. Daarnaast zijn belangrijke thema’s de koppeling met het  
 (toekomstig) werkveld en de aansluiting van het onderwijs; ook dit geldt zowel op curriculair als blokniveau.  
t� In het cluster Inspraak en regie komen twee belangrijke thema’s aan de orde. Als eerste de rol van de docenten-
 evaluaties. Deze items zijn nauw verbonden met docentkwaliteit. De resultaten van deze evaluaties zijn nu te weinig 
 zichtbaar en voelbaar voor studenten. Daarnaast noemen studenten onderwerpen die betrekking hebben op  
 academische integratie, zoals peerbegeleiding en meer studieverenigingen. 
t� Het cluster Nieuwe onderwijsvormen heeft vooral betrekking op het aanbieden van supplementaire onderwijs- 
 materialen zoals de powerpoints van het college of een opgenomen hoorcollege. Daarnaast geven studenten aan dat  
 zij het belangrijk vinden dat de digitale leeromgeving door de docenten beter wordt benut. 
t� Het cluster Autonomie heeft een redelijk hoge bridging value (0.53) wat aangeeft dat in dit cluster een divers scala 
 aan ideeën wordt weergegeven. Belangrijk vinden studenten hier dat hun meer ruimte wordt geboden: ruimte voor 
 persoonlijke ontwikkeling maar ook ruimte voor internationale ervaring. 
t� Het cluster Docentkwaliteit bevat vier ideeën om de kwaliteit van het docentencorps te bevorderen. Vooral het  
 gemotiveerd en positief les te laten geven, wordt door studenten als belangrijk ervaren. Dit is natuurlijk een erg  
 algemene formulering;  het zal door middel van focusgroepen nog verder moeten worden uitgediept. 
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t� Bij het cluster Stage geven studenten het belang van verwachtingsmanagement aan rondom de stages, maar tevens wordt 
 meerdere malen aangegeven het belang van korte (snuffel)stages eerder in de opleiding om zo de overgang van naar het 
 werk veld te verbeteren. 
t� Het cluster Begeleiding heeft een redelijk hoge bridging value (0.22) maar kent toch enkele gemeenschappelijke elementen 
 die vooral betrekking hebben op de invulling van de SLB. Studenten wensen vooral begeleiding die meer is afgestemd op  
 persoonlijke behoeften en die niet stopt nadat het eerste jaar is afgerond. Tevens wordt er meer aandacht gevraagd voor  
 studeren met een beperking, iets wat ook een plek moet krijgen bij de SLB-begeleiding. Focusgroepen gecombineerd met  
 recente inzichten uit praktijkgericht onderzoek (bijvoorbeeld Mittendorff, Van der Donk, & Gellevij, 2012) zouden de 
 inrichting van de SLB verder kunnen concretiseren en uniformiseren bij Hogeschool Leiden.  
t� Het cluster Flexibilisering heeft vooral betrekking op flexibilisering van inhoud en tempo van het onderwijsprogramma. 
 Belangrijke observatie is dat dit vooral items betreft van studenten die langer willen doen over een bepaald vak 
 of programma. 

De studenten hebben het belang gescoord van de ideeën in de verschillende clusters en dan blijkt dat de clusters gemiddeld 
rond de 3.3 scoren op een vijfpuntsschaal. Daarbij worden de clusters Informatievoorziening (4.07) en Toetsing en Beoordeling 
(3.43) als meest belangrijk gezien.
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Het onderzoek gerapporteerd in dit document geeft antwoord op de vraag welke maatregelen of activiteiten Hogeschool 
Leiden, volgens medewerkers en studenten, zou kunnen nemen of uitvoeren om studenten te helpen activerend en succesvol 
te studeren. De resultaten van deze inventarisatie vormt één van de bronnen om te komen tot hogeschoolbrede onderwijs-
kundige ontwerpprincipes. Het koppelen van de bevindingen uit dit onderzoek aan wetenschappelijke evidentie, inclusief  
‘best practices’ van andere hogescholen, en aan de visie en missie van de school zal leiden naar implementeerbare  
onderwijskundige ontwerpprincipes. 

De percepties of opvattingen van medewerkers en studenten over de te nemen maatregelen zijn in kaart gebracht volgens de 
methodiek die wordt aangeduid met Group Concept Mapping (GCM). Er zijn twee brede online brainstormsessies geïnitieerd, 
waarin studenten en medewerkers hun ideeën konden ventileren. Deze ideeën zijn door de leden van de werkgroep terug- 
gebracht naar 100 ideeën per brainstorm en deze zijn geclusterd. Daarnaast hebben medewerkers de 100 ideeën uit hun  
brainstorm gescoord op belang en haalbaarheid op een vijfpuntsschaal, en studenten hebben hun 100 ideeën gescoord  
op belang. Vervolgens, zijn de data geanalyseerd met Multidimensional scaling en Hierarchical Cluster Analysis.

Het onderzoek onder medewerkers resulteerde in veertien clusters: (1) Digitalisering; (2) Binding; (3) Curriculum; 
(4) Organisatie onderwijs; (5) Toetsing; (6) Werkvormen; (7) Differentiatie; (8) Bildung; (9) Selectie en werving; (10) Peers; (11) 
Begeleiding; (12) Monitoren; (13) Werkveld; (14) Docentprofessionalisering. Men hecht veel belang aan de clusters Bildung, 
Docentprofessionalisering en de relatie met het Werkveld. De ideeën in de clusters Docentprofessionalisering en Werkveld worden 
echter als minder haalbaar ervaren. Een nadere analyse van laat zien dat deze bezwaren voornamelijk organisatorische van 
aard zijn, zoals ‘zelf op onderzoek uitgaan’, Minder haalbare ideeën hebben ook betrekking op wetgeving (bijvoorbeeld 
outplacementtrajecten). Een van de ideeën die wel als belangrijk en haalbaar wordt ingeschat, is dat het leren 
betekenisvol moet zijn. 

De clusters met ideeën die als minder belangrijk worden gekenmerkt, zijn: Toetsing en Organisatie van het onderwijs. Bij 
Toetsing worden ideeën die betrekking hebben op de planning van de herkansingen en compensatoir toetsen als niet erg 
belangrijk gezien, terwijl ideeën die betrekking hebben op formatieve en zelf-toetsing zowel haalbaar als belangrijk worden 
gevonden. Dit cluster kende een tweedeling. Dit wil overigens niet zeggen dat planning van het herkansingen geen impact 
heeft op het studiesucces, maar dat het belang hiervan in mindere mate door de medewerkers wordt erkend. Binnen het cluster 
Organisatie onderwijs wordt flexibilisering en het door studenten zelf laten samenstellen van studieroutes als minder 
belangrijk en haalbaar gezien.

Het onderzoek onder studenten resulteerde in tien clusters: (1) Toetsen en beoordelen; (2) Informatievoorziening; (3) Inrichting 
van Onderwijs; (4) Inspraak en regie; (5) Nieuwe onderwijsvormen; (6) Autonomie; (7) Docentkwaliteit  (8) Stage; (9) Begeleiding; 
(10) Flexibilisering.
Studenten gaven vooral aan de ideeën in de clusters Informatievoorziening, Toetsen en beoordelen en Docentkwaliteit  
belangrijk te vinden. De Informatievoorziening heeft met name betrekking op logistieke optimalisatie en communicatie.  
Toetsen en beoordelen kent vooral een planmatige insteek. Studenten suggereren bij Docentprofessionalisering hetzelfde als de 
medewerkers, en benadrukken peer-learning, maar vragen ook een sterke binding met de praktijk. Minder belangrijk vinden de 
studenten de ideeën in de clusters Nieuwe onderwijsvormen en Begeleiding. Voor nieuwe onderwijsvormen is dit nog wel voor te 
stellen (onbekend maakt onbemind), maar voor begeleiding is deze lage prioritering opvallend. Uit een nadere analyse van de 
ideeën blijkt dat de lage prioritering voornamelijk te wijten is aan de onduidelijke rol van de SLB en de versnippering  
in de invulling van SLB. 

Kijken we naar de overeenkomsten en verschillen tussen studenten en medewerkers dan zien we overeenkomsten binnen de 
clusters: Toetsen en Beoordelen; (nieuwe) Werkvormen en Digitalisering; Docentkwaliteit en Professionalisering; Stage; 
Begeleiding; Differentiatie en Flexibilisering; Binding en Inspraak en Regie. Een rode draad is de binding met de praktijk. 
Dit is niet iets wat alleen tot uiting komt in de ideeën over stage, maar eveneens wordt aangegeven bij onderwijsvormen, 
kwaliteit van de docenten en begeleiding. Het komt binnen de verschillende clusters terug en er bestaat een hoge mate 
van overeenstemming over het belang ervan voor de hogeschool. 

5. Eindconclusie



Ideeën om succesvol studeren binnen Hogeschool Leiden te vergroten

32

Hoewel Differentiatie en Flexibilisering door beide groepen genoemd worden, lijkt de invulling van dit cluster te verschillen. 
Bij medewerkers ligt met name de focus op het klasniveau, terwijl bij studenten de focus ligt op het curriculumniveau, 
waarbij met name gevraagd word om langer de tijd te krijgen voor bepaalde onderwijsonderdelen, zoals de scriptie. 

De clusters die alleen in het medewerkersonderzoek worden gevonden zijn: Bildung, Monitoren, Selectie en werving en Peers. 
Dit zijn thema’s waarmee studenten niet bewust in aanraking komen. Bildung wordt door de medewerkers als zeer belangrijk 
gezien; het heeft direct impact op het leren van studenten en hun functioneren in het toekomstige beroepenveld. Door 
dit element betekenisvol en relevant voor de beroepspraktijk te maken, bijvoorbeeld aan de hand van het onderzoek 
‘De Gouden Professional’ binnen de hogeschool, kan een brug worden geslagen naar het belang dat wordt gehecht aan stage. 

De resultaten van de beide onderzoeken zijn input voor het formuleren van hogeschoolbrede onderwijskundige ontwerp-
principe die moeten bijdragen aan het succesvol studeren van studenten. Samen met wat we ‘evidence-informed’ weten uit 
de wetenschap en daarbij horen ook de ‘best practices’ opgedaan bij andere hogescholen en met de visie en missie worden de 
principes in het najaar verder uitgewerkt. Dit gebeurt ook in het kader van het instellingsplan De rijkdom van het onvoltooide. 
De ontwerpprincipes kunnen helpen de beloften zoals verwoord te realiseren.

De resultaten van dit onderzoek zullen breed worden gedeeld en door focusgroepen binnen de verschillende opleidingen verder 
worden uitgediept. Daarnaast zullen de ideeën uit de verschillende clusters worden gelegd op de visie op onderwijs. In de visie 
wordt een onderscheid gemaakt in verschillende niveaus; die niveaus kunnen leiden tot een verdere categorisering van de 
ideeën in de clusters. De niveaus zijn: 

1)  de klas – gericht op het primaire proces en het onderwijs wat door de docent in de klas wordt verzorgd 
2) de opleiding – gericht op de inhoud, de organisatie en inrichting van het onderwijs op opleidingsniveau 
3)  de school – gericht op logistieke en ondersteunende processen 
4)  het werkveld/de leergemeenschap – gericht op de koppeling met het werkveld en de leergemeenschap die wordt gevormd 
 door alle betrokkenen. 

De clusters en de ideeën daarbinnen kunnen worden afgebeeld op deze niveaus, wat helpt om specifieke ontwerpprincipes te 
formuleren. Bij het medewerkersonderzoek gaan verschillende clusters over het primaire proces en geven richting aan de wijze 
waarop de docent zijn of haar onderwijs kan inrichten in de klas, zoals de ideeën uit de clusters Werkvormen, Differentiatie,  
Digitalisering en deels in Toetsing, Werkveld en Begeleiding. Daarnaast zijn er ideeën die kunnen leiden naar ontwerp- 
principes die meer de organisatie en inrichting van de opleiding betreffen, zoals beschreven in de clusters Organisatie  
onderwijs, Monitoring, Peers en deels in Toetsing en Begeleiding. Dit betreffen vaak ook ideeën die hogeschoolbreed  
implicaties hebben en daardoor in de organisatie wat betreft haalbaarheid een uitdaging vormen, zoals het idee om lessen te 
concentreren op een aantal dagen. Dit vraag roostertechnisch en wat betreft ruimte een gedegen analyse. Clusters als Bildung, 
en deels ook Curriculum en Binding, geven richting aan de inhoud van het onderwijs op opleidingsniveau en benadrukken de 
persoonlijke ontwikkeling van en de te leren vaardigheden door studenten. De clusters Werkveld en Begeleiding geven  
bijvoorbeeld ideeën die kunnen bijdragen aan de uitwerking van niveau 4, het bouwen aan een leergemeenschap. Bij het  
studentenonderzoek kan ook worden gekeken naar hoe de clusters en de ideeën zijn te categoriseren volgens de niveaus.  
Zo bevatten de clusters Begeleiding en Nieuwe onderwijsvormen ideeën op het niveau van de klas. Het cluster  
Informatievoorziening gaat over schillende niveaus heen, evenals de ideeën in het cluster Inspraak en regie.
 
De ideeën die medewerkers en studenten hebben gegeven vormen een waardevolle bijdrage en ze dragen, getoetst aan 
wetenschappelijke evidentie, ‘best practices’ bij andere hogescholen en de visie, bij aan het formuleren van hogeschoolbrede 
onderwijskundige ontwerpprincipes. Kijkend naar de impact die de ontwerpprincipes zullen hebben op de organisatie, kan 
worden overgegaan tot het daadwerkelijk implementeren van de principes in de hogeschool. 
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Bijlage 1 -Statements per cluster 
met statistische waarden - Medewerkersonderzoek
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Meer gebruik te maken van ICT, bijvoorbeeld toegankelijk maken van hoorcolleges, 

tool voor feedback

Maximaal gebruik te maken van moderne technologie zoals videocolleges

Een laagdrempelige chatfunctie te koppelen aan studentenaccount: als iemand ziek is, kan 

diegene dan toch bij overleg project of les zijn

Te zorgen voor een zo toegankelijk mogelijke ICT onderwijsomgeving

Opgenomen colleges en samenvattingen (nog meer) beschikbaar stellen voor studenten

Chatsessies  met professionals aan te bieden zodat studenten vragen kunnen stellen

Live’ lessen afwisselen met ‘online’ lessen (blended learning)

Studenten m.b.v. een app of dashboard in de leeromgeving snel en visueel duidelijk te maken 

hoe hun vorderingen zijn t.a.v. de te behalen leerdoelen

Blended onderwijs aan te bieden

Meer contacttijd en ruimte voor informeel contact in te ruimen

Meer tijd en ruimte te creëren voor het opbouwen van een goede relatie tussen student en 

docent, waarbij een sfeer van werkelijk contact en een open communicatie voorop staat

Geïnteresseerde burgers van Leiden te vragen als mentor: personen uit het veld koppelen 

aan studenten met bepaalde interesse

Meer ruimte te maken voor extra-curriculaire activiteiten, zodat studenten de hogeschool 

als ‘extended living room’ gebruiken

Kleinschaligheid te creëren waar mogelijk (op facultair niveau en opleidingsniveau)

Wekelijks zelfstudie-uren te realiseren, waarbij de studieloopbaanbegeleider aanwezig is die 

investeert in het contact met de student

Het creëren van een veilige leeromgeving waarin je studenten kunt aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid

Aandacht voor groepsvorming studenten onderling en studenten en docenten te 

benadrukken, ook aan begin van de studie (bijvoorbeeld introductiedagen/kamp o.i.d.)

De autonome motivatie, zin, plezier en interesse voor het beroep te stimuleren
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0.16

0.18

0.32

0.34
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Studenten vanaf de eerste dag voltijds laten studeren door elke werkdag een volle dag ins-

panning van ze te verlangen of vereisen

Het aanbieden van een brede propedeuse: dit helpt niet alleen om meer zicht te krijgen op 

andere opleidingen, maar ook om veel beter te leren wat jouw vak nou echt uniek maakt

Een aanwezigheidsplicht van 80% in te voeren

In het eerste jaar een goede afwisseling tussen algemene vaardigheden, basisvakken en 

oriëntatie/kennismaking met beroepspraktijk te realiseren

Aanwezigheid van studenten op school te stimuleren door tijdens een les opdrachten te 

geven die studenten op school, eventueel in groepsverband kunnen uitvoeren en die op 

diezelfde dag weer in een les besproken worden

Hogeschoolbreed georganiseerde momenten te realiseren waar studenten kunnen werken 

aan hun skills en taalvaardigheden

Studenten verantwoordelijkheid te geven en te betrekken bij eigen onderwijs

Meer ruimte te geven voor creatieve projecten zodat studenten hun eigen kwaliteiten kwijt 

kunnen, zonder dat ze beperkt worden door strakke toetscriteria

Rooster en roostertijden ondergeschikt maken aan de samenhang in een programma

De modules die in één periode worden aangeboden op elkaar aan te laten sluiten. Zo 

ontstaat er per periode een thema

Het curriculum niet teveel te laten versnipperen, maar op te bouwen uit onderdelen van 

substantiële omvang

Per periode modules aan te bieden met een studielast van eenzelfde hoeveelheid EC’s

Eén module tegelijk aan te bieden, in een paar weken tijd verzorgen en deze direct afsluiten 

met een vorm van toetsing

Alle lessen te concentreren op een aantal dagen zodat student in een studieritme komt en 

niet voor maar twee uur naar Hogeschool Leiden hoeft te komen

Ruimte in het curriculum te creëren voor actuele ontwikkelingen

Onderwijs flexibeler in te richten (anytime, anywhere, anyhow)

Flexibele studieroutes te implementeren en zo meer op maat onderwijs te verzorgen: 

gebruikmakend van e-learning

Studenten hun eigen studieprogramma te laten samenstellen

Lessen niet te verplichten. Student mag zelf prioriteiten stellen.
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Formatieve toetsen in te zetten in al het onderwijs waardoor studenten een goed beeld 

krijgen van wat er van ze wordt verwacht en wat ze nog moeten leren

Het invoeren van een compensatorische examenregeling

Student zelf moment van toetsen te laten bepalen

Per vak een toets aan het einde van het blok aan te bieden

Geen herkansingen aan te bieden, maar slechts 1 kans per jaar

Herkansingen in de zomervakantie te plannen

Formatieve toetsing te implementeren

Meer variatie in toetsvormen te realiseren

Eén of maximaal twee toetsen per module geven en niet meer. Geen tussentijdse toetsen 

want dat zorgt voor extra druk

Het geven van goede feedback, ook als studenten de toets hebben gehaald

Te investeren in de kwaliteit van feedback en feedforward

Ruimte te maken om individuele kwaliteiten te beoordelen in plaats van standaardcriteria

Duidelijke afwisseling in actief toepassingsgericht onderwijs en kennisoverdracht

Studenten interactie, en discussie over de stof zo veel mogelijk te stimuleren

Een reflectieboek te ontwikkelen waarbij de reflectie meer leidt tot dieper leren

Verscheidenheid aan werkvormen aan te bieden, middels e-learning, maar ook frontaal/

klassikaal, werkgroepen en spreek- en vragenuren

Meer in te zetten op sociale vaardigheden van studenten

Het inzetten van samenwerkingsvormen, zodat een student zich ook betrokken kan voelen
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Studenten die het goed doen in een vroeg stadium al meer mogelijkheden te bieden in extra-

curriculaire activiteiten

Te werken vanuit de kwaliteiten en waarden van de student

Studenten met een deficiëntie, maar voldoende perspectief op een diploma, bijles aanbieden

Differentiatie in de lessen toe te passen zodat ieder student uitdaging op eigen niveau krijgt

Differentiatie in type opdrachten aan te bieden tijdens en ter afronding van een module

Mogelijkheid te bieden van een inhaaltraject bij achterlopen op studieprogramma

Uren te creëren waarin studenten, onder begeleiding, kunnen werken aan wat ze moeilijk 

vinden

Studenten te ondersteunen in de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden: 

probleemoplossend vermogen, plannen, innoveren, zelfmotivatie, zelfbeheersing (regu-

latievaardigheden)

Balans tussen structuur te bieden en ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen en eigen 

verantwoordelijkheid te nemen

Aandacht te besteden aan de ontwikkeling van studievaardigheden

Studenten te helpen hun talent te ontdekken en te ontwikkelen

Ruimte in het curriculum te maken voor trainingen die gericht zijn op persoonlijke 

ontwikkeling waardoor de student zicht krijgt op persoonlijke kwaliteiten, en hoe hij 

deze kan inzetten

In te zetten op zelfsturend vermogen van studenten
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Meer voorlichting op VO-scholen over wat de Hogeschool Leiden verwacht van studenten

Studenten voor de poort al te laten ervaren wat actief studeren is (weblectures online, 

digitaal proefstuderen, verplichte studiekeuzecheck, etc.)

Goede voorlichting over de studie, de toekomstige beroepsgroep en kansen 

op de arbeidsmarkt

Aannamebeleid gericht op motivatie via bezoek aan praktijk, motivatiebrief en/of 

gesprek te ontwikkelen

Realistische Open Dagen te organiseren. Niet alleen een mooi reclamepraatje 

van de opleiding

Aannamebeleid aan te scherpen en te vragen naar motivatie en studiegedrag van de student

Het gesprek met ouders en andere voor studenten belangrijke personen aan de gaan

Presentaties van afgestudeerden over hun aanpak, ervaringen en leven nu naar aanleiding 

van de opleiding aan studenten aan te bieden

Ouders te betrekken in het eerste jaar

Interprofessioneel samen te werken

Het functioneren van succesvolle ouderejaars als voorbeeld gebruiken

Hogerejaarsstudenten aan eerstejaars te koppelen in het eerste jaar voor begeleiding, 

mastercourses, en wanneer mogelijk gemengde projecten

Te investeren in studieteams: een groep medestudenten die voor een jaar buddy zijn

Meer tijd voor SLB-taken en werkzaamheden te reserveren

Ruimte te maken voor individuele begeleiding van studenten

Goede studiebegeleiding aan te bieden vanaf de start met behulp van een gefundeerde 

werkwijze

Begeleide intervisie en studiebegeleiding met kleine groepjes studenten te realiseren

De student - zeker in het begin van de opleiding - succeservaringen bezorgen 

om het zelfvertrouwen te vergroten

Studenten die meer kunnen en willen, in te zetten als mentor of student-assistent 

in trainingen

Cluster

Selectie en Werving

Peers

Begeleiding 

0.02

0.22

0.37

Statement Bridging

Count

Count

6

7

Std. Dev.

Std. Dev.

0.01

0.05

Variance

Variance

0.00

0.00

Min

Min

0.02

0.16

Max

Max

0.04

0.30

Average

Average

0.02

0.22

Median

Median

0.02

0.22

Count
6

Std. Dev.
0.10

Variance
0.01

Min
0.24

Max
0.52

Average
0.37

Median
0.34
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Een goed studentevolgsysteem te realiseren, om duidelijk zicht te hebben op studenten die 

risico lopen om uit te vallen (slechte cijfers, lessen gemist)

De studenten goed in kaart te brengen wat betreft de talenten, verwachtingen, dromen, 

kennis, voorkeur van leren en ondersteuningsbehoeften om zo tijdig belemmeringen/stag-

natie te signaleren

Gebruik te maken van  learning analytics om actief studenten te bewaken (Hoe actief is een 

student op de digitale leeromgeving? )

Studenten te laten experimenteren en zelf op onderzoek te laten uitgaan

Studenten op hun stageplek samen met andere studenten een activiteit te laten organiseren

Studenten In een vroeg stadium stage te laten lopen

Studenten snel kennis te laten maken met de beroepspraktijk zodat ze al in het eerste jaar 

een “reality check” kunnen maken

Leren betekenisvol te maken, vanuit realistisch beroepsperspectief

Gezamenlijke projecten met docenten, studenten en het werkveld te organiseren

Docenten te enthousiasmeren en bij geringe motivatie een outplacementtraject te laten 

doorlopen

Docenten te faciliteren bij elkaar in de les mee te kijken, zodat men van elkaar kan leren

In te zetten op professionele docenten, die in staat zijn maatwerk te leveren per student, 

zonder dat de kwaliteit van het totale onderwijs eronder lijdt

In te zetten op professionalisering van docenten in het benutten van diversiteit binnen 

groepen

Cluster

Monitoren 

Werkveld

Docentprofessionalisering 

0.37

0.05

0.02

Statement Bridging

Count
3

Std. Dev.
0.07

Variance
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Average
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Count
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Std. Dev.
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0.01
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Bijlage 2 
Go-zones van de veertien clusters
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Bijlage 3 - Statements per cluster met 
statistische waarden – Studentenonderzoek
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Herkansingen voor het einde van het schooljaar af te nemen en niet gedurende de vakantie

Meer toetsen van minder EC’s aan te bieden

Bij de beoordeling van groepswerk meer oog te hebben voor de individuele bijdragen in 

plaats van de groep als geheel te beoordelen

Herkansingen vlak voor aanvang van het nieuwe studiejaar in te plannen (augustus) 

en niet gedurende de onderwijsperiode

Toetsen te plannen in een specifieke toetsweek

Duidelijke objectieve eisen omtrent de beoordeling van toetsen te formuleren

Meer dan twee herkansingen per jaar in te plannen

Het filmen van mondelinge toetsen, zodat de objectiviteit van de beoordeling 

gewaarborgd is

Meer oefentoetsen aan te bieden die een realistische weergave zijn van 

de daadwerkelijke toets

Alle projecten na te kijken via gradework waardoor beter te zien is wat je verkeerd doet

Docenten aan het begin van het vak hun toetsvormen en/of toetsstof te laten toelichten

Resultaten van tentamens en verslagen sneller terug te koppelen

Sneller de resultaten van een verslag en/of een project bekend te maken

Meer vragenuurtjes voorafgaand aan een toets te organiseren

De examencommissie sneller op verzoeken te laten reageren

Meer tussentijdse feedback te geven gedurende een vak over de voortgang binnen dat vak

Het inrichten van een betere klachtenprocedure die duidelijk is voor zowel docenten als 

studenten

Meer tussentijdse feedback te geven gedurende het jaar over de voortgang van de studie

Cluster

Toetsen en beoordelen 0.10

Statement Bridging

Count
18

Std. Dev.
0.15

Variance
0.02

Min
0.02

Max
0.59

Average
0.10

Median
0.04
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39. 
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0.16

0.16

0.18

0.19

0.22

0.25

Studiehandleidingen/ studiewijzer ruimschoots voor aanvang van het vak aan te bieden 

zodat studenten zich kunnen voorbereiden en inlezen

Alle studentenhandleidingen/studiewijzers enzovoort volgens hetzelfde format op te maken 

zodat deze overzichtelijker zijn

Duidelijker aan te communiceren als er wijzigingen worden aangebracht in het onderwijspro-

gramma

Duidelijker aan te geven wat er van de student verwacht wordt bij een cursus, scriptie en 

minors

Duidelijker te zijn over wat er het volgende blok komt.

Roosters ruim van tevoren bekend te maken

Informatievoorziening 0.19

Count
6

Std. Dev.
0.03

Variance
0.00

Min
0.16

Max
0.25

Average
0.19

Median
0.19
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Meer contacttijd in de vorm van hoorcolleges in te ruimen en minder tijd voor zelfstudie

Voor een vak zowel hoor- als werkcolleges aan te bieden

Het hoorcollege en werkcollege beter op elkaar te laten aansluiten

Voldoende tijd vrij te maken voor zelfstudie

Meer projectmatig onderwijs aan te bieden waarbij meerdere vakken in een groot project aan 

bod komen

Meer theorie aan bod te laten komen

De lessen beter op elkaar te laten aansluiten

Studielast gelijkmatiger te verdelen gedurende het studiejaar

Zorgen voor meer interactie waarbij de docent minder doceert

Extra lessen Nederlandse taal aan te bieden aangezien niet iedereen met hetzelfde niveau 

instroomt

Duidelijke leerlijnen in het curriculum te formuleren zodat studiestof niet tweemaal aan bod 

komt

In de jaren dat er stage gelopen moet worden, beter rekening te houden met de verdeling 

van de studielast in de resterende onderwijsweken

Minder reflectieverslagen te laten schrijven

Aparte cursussen studievaardigheden (hoe leer ik?) aan te bieden aan studenten

De verschillende deadlines binnen een blok beter verspreiden

Gedurende de scripties en stages aparte werkgroepen in te richten voor betere begeleiding 

gedurende deze fase

Minder nadruk op onderzoek en onderzoeksmethodologie te leggen

Meer te benadrukken wat relevant is voor het vakgebied en de praktijk

Meer instructie en begeleiding bij het maken van verslagen aan te bieden

Een onderwijsprogramma aan te bieden waarin duidelijk wordt toegewerkt richting het 

toekomstige werkveld

Mogelijkheden aan te bieden voor extra lessen Engelse taal aangezien veel artikelen in het 

Engels zijn

Meer ruimte in het curriculum om extra studiepunten te verdienen

Concrete onderzoeksprojecten te doen die minder abstract zijn dan nu het geval is

Docenten meer te laten doceren en minder de student aan het werk te zetten

In de stageperiode geen andere onderwijsactiviteiten of toetsen aan te bieden

Cluster

Inrichting van Onderwijs 0.29

Statement Bridging

Count
25

Std. Dev.
0.12

Variance
0.01

Min
0.14

Max
0.55

Average
0.29

Median
0.27
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Oudejaars die jongerejaars studenten ondersteunen en adviseren in te zetten, waarbij ou-

derejaars studiepunten of geld kunnen verdienen voor de begeleiding

Meer ruimte en mogelijkheden voor inspraak van studenten te creëren

Studenten meer inspraak geven in de aangeboden lesstof

Alle vakken verplicht te laten evalueren en terug te koppelen aan studenten wat er met deze 

resultaten gebeurd is

De verantwoordelijkheid voor de studievoortgang bij de student neer te leggen, waardoor de 

student zich hiervoor minder hoeft te verantwoorden

Gedurende het vak de docent en het vak al te evalueren, zodat er tussentijds nog maatrege-

len genomen kunnen worden om het een en ander te herzien

De rol en de verantwoordelijkheden van de Opleidingscommissie beter bekend te maken

Studenten te betrekken bij de beoordeling van docenten en bij een lage beoordeling met 

deze docenten in gesprek gaan en hier eventueel doelen en resultaten aan verbinden

Meer studieverenigingen aan te bieden

Cluster

Inspraak en regie 0.05

Statement Bridging

Count
9

Std. Dev.
0.05

Variance
0.00

Min
0.00

Max
0.16

Average
0.05

Median
0.04
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0.01
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0.03

0.04

0.18

0.25
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Meer gebruik te maken van video in het onderwijs

Meer hoorcolleges op te nemen zodat deze later terug te kijken zijn

Meer online onderwijs aan te bieden (in deeltijdopleidingen)

Alle powerpoints van zowel het hoor- als werkcollege via de elektronische leeromgeving aan 

te bieden

De digitale leeromgeving gebruiksvriendelijker en overzichtelijker in te richten

Meer multidisciplinaire samenwerkingen te faciliteren, zoals Kunstzinnige Therapie en 

Informatica

Meer samenwerking te faciliteren buiten de eigen groep, bijvoorbeeld samenwerking binnen 

het hele cluster van opleidingen

Meer mogelijkheden te creëren tot (digitaal) contact met de docent

Meer ondersteuning te bieden voor studenten die willen studeren in het buitenland

Nieuwe onderwijsvormen 0.19

Count
9

Std. Dev.
0.26

Variance
0.07

Min
0.01

Max
0.88

Average
0.19

Median
0.04
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0.21

0.32

0.32

Het afschaffen van de aanwezigheidsplicht bij hoor- en werkcolleges

Meer nadruk te leggen op persoonlijke groei en het geluk van studenten

Minder strikt de regels te hanteren bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of andere over-

macht

Meer ruimte te geven voor aanvullende studieactiviteiten

Door het werkveld te betrekken bij het bepalen van de lesstof

Meer mogelijkheden te bieden voor stages in het buitenland

Iedereen in de klas gelijk te behandelen

Docenten nog voor minimaal 1/3 van hun tijd in de praktijk werkzaam te laten zijn

Nieuwe docenten laten begeleiden door oudere meer ervaren docenten zodat ze ervaringen 

kunnen uitwisselen

Docenten gemotiveerd en positief les te laten geven

Minder verschillende docenten in te zetten. Liever een groep vaste docenten, 

zodat studenten kunnen wennen aan de manier van lesgeven

Meer meeloopdagen en snuffelstages aan te bieden zodat een student meerdere werkvelden 

ziet

Realistische verwachtingen te scheppen rondom stages en de moeilijkheidsgraad hiervan

Betere afstemming tussen stagebegeleiders en de hogeschool te realiseren

Meer gastcolleges van mensen die werkzaam zijn in de praktijk aan te bieden

Meerdere kortere stages aan te bieden in plaats van een stage over een langere periode

Cluster

Cluster

Cluster

Autonomie

Docentkwaliteit

Stage

0.53

0.25

0.22

Statement

Statement

Statement

Bridging

Bridging

Bridging

Count
7

Std. Dev.
0.20

Variance
0.04

Min
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Max
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Average
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Median
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De inhoud van de stof meer af te stemmen op het tempo dat de student wil: sneller waar 

mogelijk; langzamer bij onduidelijkheden

Meer individuele studietrajecten aan te bieden aan studenten waarbij onder andere de mo-

gelijkheid wordt geboden om met andere Europese Hogescholen samen te werken

Het mogelijk te maken om korter over je scriptie te doen indien een student dit aankan

Meer rekening te houden met studenten die langer doen over hun studie

Een flexibeler onderwijsprogramma aan te bieden dat beter aansluit bij specifieke interesses 

of toekomstige beroepenvelden

Meer ruimte te bieden aan studenten die langer over vakken willen doen dan de tijd die 

ervoor staat

Studenten meer ruimte te bieden om naast hun studie te werken

Cluster

Flexibilisering 0.14

Statement Bridging

Count
7

Std. Dev.
0.02

Variance
0.00

Min
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Max
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Average
0.14
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Ook in hogere jaren SLB bijeenkomsten organiseren

SLB vraaggestuurd in te richten en mentorgesprekken niet verplicht te maken

Studiegroepjes te organiseren die begeleid worden door een docent

De eisen van SLB duidelijker te maken

Betere begeleiding aan te bieden aan studenten die overstappen vanuit het MBO

Meer rekening te houden met studenten met een beperking, zoals langdurige ziekte, ADHD, 

dyslexie, mantelzorgers

Individueel scripties te begeleiden, in plaats van begeleiding middels van groepen

Geen plenaire SLB-bijeenkomsten meer in te plannen, maar alleen nog maar op individueel 

niveau SLB bijeenkomsten te organiseren

Door SLB-docenten beter op de hoogte te laten zijn van de regels

Door alleen maar docenten voor de klas te zetten met uitstekende didactische kwaliteiten en 

goede kennis van het vakgebied

Cluster

Begeleiding 0.30

Statement Bridging

Count
10

Std. Dev.
0.08

Variance
0.01

Min
0.20

Max
0.47

Average
0.30

Median
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