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Top Talent validatie: ExperTeacher 

 

Do. 13-12-2016, Villa Serphos, zaal Kilby 

Commissie: Wilco Bonestroo, Mark de Lat, Guus Vrauwdeunt, Raymond ter Woord, Manon Lurvink, Paul Nieuwenhuis 

 

Betrokken lid van het werkveld:  Fleur Mensink (Jarabee) en Kelly Jap (Atteniz) 

Een student:  Roy Bouwman 

Een docent: Ronald von Piekartz 

Inhoudelijke coördinator:  Eric Koertshuis 

Aantallen deelnemende studenten: Totaal: 31 

Instroom studiejaar 2016/2017: 9 

 

Sterke en ontwikkelpunten zoals vastgesteld met de peers (HP Changing Cities, HP Health Care & Social Work, HP Creativity in Finance & Management) 

Zie voor details het document 160924 Samenvatting uitkomsten peer reviews 2016 (blz. 22 e.v.). 

 

Sterke punten 

 

1. Selectietraject 

We zijn tevreden over het selectietraject omdat er zowel een duidelijke procedure als wel duidelijke criteria zijn geformuleerd. 

 

2. Didactisch model:  Het sociaal  ontwerpen leren   

Ons didactisch model is een combinatie van de vier fasen waarbij zelfsturing en eigenaarschap belangrijke voorwaarden zijn. 

 

3. Contacten met werkveld 

We hebben als academie vanwege het programma Opleiden in de School altijd al een sterke band met het werkveld. 

 

4. Maatschappelijk relevante projecten 

Inmiddels zijn we met maatschappelijk relevante projecten gestart. 

 

5. Grote interesse van studenten en tot nu nog weinig uitval.  

De betrokkenheid van studenten bij ons programma is hoog. Van de 17 gestarte studenten zijn  afgelopen studiejaar 3 studenten afgevallen. Voor dit eerste 

(opstart) jaar een in onze ogen, mooi succes. 
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En vijf hele specifieke punten met vragen 

 

1. Uitval coaches en dus geringe ‘coach capaciteit’ 

Dit jaar hebben we te maken gehad met langdurige uitval van een tweetal coaches. 

 

2. Studenten ervaren nog teveel sturing vanuit de docent 

Studenten gaven ons de feedback dat we als docenten toch teveel sturend zijn geweest en nadrukkelijker dan nodig was, onze stempel hebben gedrukt op de 

inhoud van de bijeenkomsten. 

 

3. Nog te weinig uitgewerkt studieplan.  

We willen voor komend jaar werken vanuit de 3 loops in leren waarbij heterogeniteit en multidisciplinariteit als uitgangspunt willen nemen waardoor ook 

peerfeedback beter op gang komt en de afhankelijkheid van ons als docenten afneemt. 

 

4. Internationale dimensie nog te weinig concreet uitgewerkt 

Aan de internationale dimensie van ons programma is afgelopen jaar nog te weinig expliciet aandacht besteed. 

 

5. Niet alle studenten even intrinsiek gemotiveerd, en of intellectueel vaardig.  

We zien onder de studenten grote verschillen wat betreft motivatie, intellectuele en reflexieve vaardigheden. 

 

Advies validatiecommissie  

1. De commissie moedigt het team van ExperTeacher aan de gesignaleerde sterke punten vast te houden en verder uit te bouwen, door te gaan op de ingeslagen 

weg en daarbij samen met de peers te werken aan bovenstaande vijf door het programma zelf in samenspraak met de peers geformuleerde verbeterpunten. Met 

name de kunst van het loslaten is nadrukkelijk een leerpunt voor het docententeam. 

2. De commissie is positief over de ontwikkeling van excellentietraject naar honours programma. Het programma heeft in verband hiermee een extracurriculair 

karakter gekregen. Er zijn al veel elementen van een ontwikkeling tot Reflective Professional aanwezig zodat deze stap geen ingrijpende operatie vergt. Het is 

vooral van belang dat er gewerkt wordt aan: 

a. Een aanpassing van het selectieproces, zodat de criteria waarop wordt geselecteerd helemaal gaan aansluiten bij de kenmerken van de Reflective 

Professional; 

b. Een aanpassing van de terminologie: het streven is interdisciplinair - in plaats van multidisciplinair - werken. 

c. De kunst van het loslaten is nadrukkelijk een leerpunt voor het docententeam. 
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d. De commissie acht het van belang om zowel bij het onderwijs als de toetsing de plannen door te zetten om voldoende innovatieve projecten aan het 

programma te verbinden, die om een interdisciplinaire aanpak vragen op het gebied van opvoedingsvraagstukken, én om partners uit het beroepenveld en 

lectoren te scholen op het gebeid van coaching en beoordeling van studenten in het kader van hun ontwikkeling tot Reflective Professional. De commissie 

raadt het programma bovendien aan nog een stap verder te gaan, om de ontwikkeling van studenten op het aspect vakinhoudelijk grensoverstijgend 

werken helemaal zeker te stellen: 

a. Maak de organisaties die onderdeel vormen van het netwerk zo divers mogelijk en maak daarbij een keuze op basis van wie kan bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke problemen die gekoppeld zijn aan opvoedingsvraagstukken (in plaats van op basis van expertise op het gebied van 

opvoedingsvraagstukken); 

b. Maak ook een docent die een geheel andere discipline beheerst dan het docententeam vanuit de APO, lid van dit team. 

3. Tenslotte raadt de commissie aan de beoogde docentenpool in te richten, zodat bij ziekte de coaching van studenten niet wegvalt dan wel afneemt. 

 

criteria bevindingen 

 

1. Selectie 

 

1.1 Er vindt selectie plaats, waarbij de selectiecriteria mede zijn afgeleid 

van het competentieprofiel van de Reflective Professional (honours 

programma’s) of de definitie van het hogere eindniveau 

(excellentietrajecten). 

 

1.2 Er is uitgewerkt op welke wijze de selectie plaats vindt, waarbij de 

selectie wordt uitgevoerd door minimaal twee personen, waarvan er 

minimaal één expertise heeft ten aanzien van het competentieprofiel van 

de Reflective Professional (honours programma’s) of het hogere 

eindniveau (excellentietrajecten). 

 

Er wordt voldaan aan beide criteria (1.1 en 1.2). De selectiecriteria hebben een directe relatie met het 

hogere eindniveau en zijn concreet geformuleerd (zie § 2 van het document 01112016 Kritische reflectie 

ETprogramma tbv validatie def.pdf). Om studenten te selecteren is een scoutingsinstrument ontwikkeld 

dat gebruikt wordt voor het scouten van eerstejaars Saxion studenten. Nadat studenten gescout zijn, of 

als zij het initiatief hebben genomen tot deelname, wordt een panelgesprek met hen gevoerd. Doel van 

het panelgesprek is samen met de student bewijsvorming te genereren over hun cognitief en/of 

intellectueel vermogen, de interesse en beschikking over creativiteit, zelfsturing, reflectie en ambitie om 

actief en door middel van activiteiten deel te nemen aan het programma. 

 

In bedoeld document wordt ook gesteld: “Op basis van de evaluatie wordt het instrument uitgebreid met 

specifieke kenmerken van een Reflective Professional. Veel van deze kenmerken zijn al verwerkt, maar 

aanvulling is nodig.” 

2. Docenten 

 

2.1 Het programma zet vanuit een weloverwogen teamsamenstelling 

docenten in met een profiel dat past bij Top Talent studenten en bij een 

programma, dat opleidt tot een Reflective Professional (honours 

programma’s) of tot een hoger eindniveau (excellentietrajecten). 

 

2.2 Het programma heeft de wenselijke kenmerken van de docenten 

beschreven in een profiel, op docent- en teamniveau, passend bij Top 

De validatiecommissie constateert dat sprake is van een weloverwogen inzet van docenten, op basis van 

een docent- en teamprofiel (zie voor het profiel § 3 van het document 01112016 Kritische reflectie 

ETprogramma tbv validatie def.pdf). Er is een klein team van vier docenten betrokken bij het ET-

programma, dat aan het profiel voldoet. Naast dit kernteam worden, wanneer gewenst, docenten uit eigen 

of andere academies (of uit de groep Saxion lectoren) ‘ingevlogen’ die een specifieke expertise bezitten 

die op dat moment van belang is. Op initiatief van docenten is het programma twee jaar geleden gestart 

met een docentprofessionaliseringstraject gericht op de professionele en persoonlijke vaardigheden en 

attitude van de docenten. Daarnaast zijn de competenties in kaart gebracht waarover een honoursdocent 

dient te beschikken. Uitkomst van dit professionaliseringstraject is, dat er vijf kerncompetenties worden 
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criteria bevindingen 

 

Talent studenten en bij een programma, dat opleidt tot een Reflective 

Professional (honours programma’s) of tot een hoger eindniveau 

(excellentietrajecten). 

 

2.3 De docenten die betrokken zijn bij het programma hebben op hun rol 

gerichte scholing gevolgd. 

 

2.4 De docenten die betrokken zijn bij het programma hebben hun kennis 

en ervaring op het gebied van Top Talent onderwijs aantoonbaar gedeeld 

met collega docenten, in en buiten de Top Talent community, door het 

verzorgen van workshops, trainingen, intervisie en/of in een rol van peer. 

 

onderscheiden waar een honoursdocent over moet beschikken. 

 

Het kernteam bespreekt de kerncompetenties en evalueert de voortgang. Ook wordt de impact van de 

docentcompetenties besproken met de studenten die in de programmaraad zitting hebben. Hierdoor 

krijgen de docenten permanente feedback van de studenten. 

 

De docenten en coördinatoren betrokken bij het programma zijn geschoold, onder meer door het 

hierboven bedoelde professionaliseringstraject en hun actieve participatie in de scholingsactiviteiten van 

de Saxion Top Talent community. Zij hebben daarnaast op een prettige en open wijze hun ervaringen met 

andere leden van de community gedeeld, zowel op eigen initiatief als op verzoek. 

3. Didactiek 

 

3.1 Het programma gebruikt een onderscheidend didactisch concept, om 

de studenten op het niveau van de Reflective Professional (honours 

programma’s) of het gedefinieerde hogere niveau (excellentietrajecten) te 

brengen. 

 

3.2 Het programma heeft het onderwijsconcept zodanig beschreven, dat 

duidelijk wordt hoe het didactisch concept ingezet wordt bij de 

ontwikkeling van de Reflective Professional (honours programma’s) of de 

ontwikkeling tot het gedefinieerde hogere niveau (excellentietrajecten). 

 

Het programma hanteert een onderscheidend didactisch concept, dat bestaat uit praktijkgestuurd leren in 

de vorm van Sociaal Ontwerpend Leren: de student ontwerpt zijn eigen leertaak gekoppeld aan de 

projecten en de themabijeenkomsten. De vorm en inhoud van de zelf geformuleerde leertaak moet 

gericht zijn op de ontwikkeling van de Reflective Professsional competenties. Het programma is 

tegenwoordig geheel extracurriculair opgezet. Binnen het programma worden drie ‘loops’ onderscheiden 

(zie blz. 9 van het document 01112016 Kritische reflectie ETprogramma tbv validatie def.pdf). Het 

excellentietraject ExperTeacher heeft al duidelijke stappen gezet in de transitie naar een honours 

programma waarin de Reflective Professional centraal staat. In het bedoelde document wordt gesproken 

over een ontwikkeling als professional in een multidisciplinaire setting. De commissie gaat ervan uit, 

gezien de toelichting in het validatiegesprek, dat men hier interdisciplinaire setting bedoelt. 

 

Om het inzetten van activerende didactische werkvormen te versterken wil het docententeam gaan werken 

met een innovatieversneller (een toolkit voor leraren met twintig technieken die helpen een antwoord te 

formuleren op vragen bij vernieuwing in het onderwijs), waarvoor ten behoeve van de persoonlijke 

ontwikkeling (didactiek voor honoursdocenten) een studiedag is gepland. 

 

De coaching is geïntensiveerd, hetgeen de commissie met het oog op de ontwikkeling van de studenten 

(tot Reflective Professional) van groot belang acht. Tijdens de bijeenkomsten zijn vanaf dit studiejaar alle 

docenten aanwezig en is er in het tweede deel van de avond ruimte gereserveerd voor coaching. Bij een 

klein team is langdurige ziekte moeilijk op te vangen. Daarom wordt in overleg met de directie een 

docentenpool ingericht, zodat bij ziekte de coaching van studenten niet wegvalt dan wel afneemt. 

 

Studenten gaven als feedback dat de docenten in hun ogen teveel sturend zijn geweest en nadrukkelijker 

dan nodig was, hun stempel hebben gedrukt op de inhoud van de bijeenkomsten. Dit is nadrukkelijk een 
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criteria bevindingen 

 

verbeterpunt, hetgeen door het programma zelf ook wordt onderkend. De kunst van het loslaten is 

nadrukkelijk een leerpunt voor het docententeam. 

 

4. Inhoud 

 

4.1 De inhoud van het programma is actueel zoals hieronder gedefinieerd 

en draagt bij aan de ontwikkeling tot Reflective Professional (honours 

programma’s) of de ontwikkeling tot het gedefinieerde hogere niveau 

(excellentietrajecten). 

Actueel betekent dat de inhoud aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen en 

bij te verwachten ontwikkelingen in het beroepenveld én op aanpalende 

domeinen. 

 

4.2 Partners uit het beroepenveld en lectoren zijn actief betrokken bij de 

actualisering van de inhoud. 

 

Ook vanuit het perspectief van de inhoud maakt het programma flink werk van de eerder gemelde 

transitie. Het heeft de focus op het leraarsberoep losgelaten en een bredere blik op het thema opvoeding 

en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar omarmd, waardoor een meer heterogene groep studenten 

kan wordt bereikt. De inhoud van het programma richt zich nu op Brede Maatschappelijke 

Opvoedingsvraagstukken in de vorm van zingeving, vorming, opvoeding en burgerschap, waarbij de 

versterking van burgerschap en participatie centraal staat. Direct betrokken lector bij het programma is 

Henk Ritzen. Hij is lector onderwijsarrangementen in maatschappelijke context en participeert ook in het 

programma. 

 

De studenten zijn veelal verbonden aan academische opleidingsscholen waarin sterk gestuurd wordt op 

het ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Het beroepenveld is verder uitgebreid doordat studenten 

projecten uitvoeren op het gebied van veiligheid (de Risk-Factory), specialistische zorg aan jonge 

kinderen (Jarabee), deelname van studenten aan projecten bij andere honours programma’s. Twee 

studenten nemen deel aan een reis naar Ghana, georganiseerd door het HP Health Care & Social Work. 

Verder wordt er een reis naar Portugal georganiseerd, waarin samen met studenten van andere HP 

programma’s op zoek wordt gegaan naar de vraag hoe zorg en welzijn voor kinderen in Portugal vorm 

gegeven wordt. Onder leiding van het lectoraat Rich Media en Teacher learning gaan vier studenten naar 

Suriname waar ze kennisclips ontwerpen en daarbij technische ondersteuning krijgen vanuit de Academie 

Creatieve Technologie. 

 

Er is regelmatig overleg met de opdrachtgevers uit het beroepenveld en met lectoren en betrokken 

themadocenten (een themadocent is binnen de APO de verbindende schakel tussen onderzoek uit het 

curriculum en het lectoraat) over de uit te voeren projecten. Het is de bedoeling dat studenten bij deze 

overleggen aanwezig zijn, zodat zij eigenaarschap voelen ten aanzien van zowel proces als product. 

 

Er is ook regelmatig overleg met lectoren, themadocenten en beroepenveld en deze zijn betrokken bij het 

leerproces van studenten, waarbij het profiel van de Reflective Professional besproken wordt. Wel vraagt 

de specifieke sturing ook vanuit het werkveld op de ontwikkeling van de student richting Reflective 

Professional nog bijzondere aandacht. Bij de Academische opleidingsscholen en haar instituuts- en 

schoolopleiders is het profiel van de RP al langer bekend, maar ook daar is regelmatige reflectie op en 

aandacht voor de ontwikkeling op dit profiel nog zeker nodig. 

 

Kortom: 
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criteria bevindingen 

 

De inhoud van het programma is actueel en draagt in de voorgestelde vorm naar verwachting bij aan de 

ontwikkeling tot Reflective Professional. Partners uit het beroepenveld en lectoren zijn actief betrokken bij 

de actualisering van de inhoud. 

 

5a. Profiel Reflective Professional 

 

5a.1 Op alle zes kenmerken is het concept van de Reflective Professional 

uitgewerkt naar een concretisering binnen het honours programma. 

5a.2 De kenmerken en richtlijnen voor het afstuderen als Reflective 

Professional zijn verwerkt in het programma en de toetsing. 

 

Hoewel het Top Talent programma ExperTeacher formeel als excellentietraject is gevalideerd, zijn er 

voldoende stappen gezet op weg naar een honours programma waarin de ontwikkeling tot Reflective 

Professional centraal staat, zodat de validatiecommissie uitspraken kan doen in hoeverre aan criterium 5a 

wordt voldaan. Geconcludeerd kan worden dat op alle zes kenmerken het concept van de Reflective 

Professional is geconcretiseerd binnen het programma en verwerkt in programma en toetsing in de vorm 

van een portfolio assessment (zie bijv. blz. 10 t/m 14 en bijlage 3 van het document 20161101 leer-

reisgids ETprogramma studiejaar 2016-2017 en blz. 14 van het document 01112016 Kritische reflectie 

ETprogramma tbv validatie def.pdf). 

 

Er is een duidelijk onderscheid met het bachelor onderwijs en een duidelijk hoger eindniveau 

gedefinieerd, waarbij het programma in studiejaar 2016/2017 gekozen heeft voor een verbreding van de 

insteek vanuit het perspectief van de competenties van de Reflective Professional. Doel hiervan is om per 

01-09-2017 verder te gaan als verbredend honours programma, dat opleidt tot bruggenbouwer tussen 

domeinen. 

 

Het programma richt zich op brede actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Deze bredere 

benadering maakt het in de ogen van de validatiecommissie goed mogelijk dat het programma als 

honours programma wordt aangeboden, waarbij de student werkt aan zijn of haar competenties als 

Reflective Professional. Dit heeft onder meer als groot voordeel dat ook voor studenten van buiten APO dit 

Top Talent onderwijs interessant kan zijn. 

 

Een spilfunctie in de beoogde ontwikkeling van studenten tot Reflective Professional vormen innovatieve 

projecten op het gebied van opvoedingsvraagstukken, die vragen om een interdisciplinaire benadering. 

Het programma wil samenwerken met andere honours programma’s en disciplines, zowel op docent- als 

studentniveau, om kruisbestuiving tussen disciplines bij het aanpakken van hetzelfde probleem mogelijk 

te maken. Partners uit het beroepenveld en lectoren zijn actief betrokken bij de actualisering van de 

inhoud, waarbij er al een begin is gemaakt met het opbouwen van hun expertise in het sturen op en 

beoordelen van de ontwikkeling tot Reflective Professional. In het verlengde hiervan trekt het programma 

zelf de volgende conclusie:  

“Het beroepenveld nadrukkelijker uitnodigen en betrekken bij het portfolio assessmentgesprek. 

Zij zouden vaker als onafhankelijke beoordelaar kunnen optreden. Op het overstijgende niveau 

van het Toptalentprogramma zouden we in gesprek willen met beoordelaars uit de verschillende 
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criteria bevindingen 

 

honoursprogramma’s om samen de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van het 

assessmentinstrument te evalueren en op basis van die evaluatie het assessment instrument 

aanpassen.” 

 

De commissie acht het van groot belang om zowel bij het onderwijs als de toetsing de plannen door te 

zetten om voldoende innovatieve projecten aan het programma te verbinden, die om een interdisciplinaire 

aanpak vragen op het gebied van opvoedingsvraagstukken, én om partners uit het beroepenveld en 

lectoren te scholen op het gebeid van coaching en beoordeling van studenten in het kader van hun 

ontwikkeling tot Reflective Professional. De commissie raadt het programma bovendien aan nog een stap 

verder te gaan, om de ontwikkeling van studenten op het aspect vakinhoudelijk grensoverstijgend werken 

helemaal zeker te stellen: 

- maak de organisaties die onderdeel vormen van het netwerk zo divers mogelijk; 

- maak ook een docent die een geheel andere discipline beheerst dan het docententeam vanuit de APO, 

lid van dit team. 

 

5b. Hogere eindniveau 

 

5b.1 Er is gedefinieerd welk substantieel hogere eindniveau ten opzichte 

van de bachelor de student na afronding heeft behaald, waarbij het 

volgende onderdeel uitmaakt van de definitie: het ET richt zich op de 

ontwikkeling van de student tot een specialist op een bepaald vakgebied, 

die bijdraagt aan innovatie(s) op sector niveau (product-, project- en 

bedrijfsoverstijgend). Deze definitie heeft de steun van het betreffende 

beroepenveld. 

 

5b.2 Er is geborgd dat de definitie van het hogere eindniveau wordt 

aangepast als ontwikkelingen in de bachelor opleiding en/of het 

betreffende vakgebied daarom vragen. 

 

5b.3 Er is sprake van een evidence based assessment van het hogere 

eindniveau. De wijze waarop dit assessment plaats vindt is uitgewerkt: 

- het assessment is gebaseerd op een portfolio; 

- relevante bewijsstukken portfolio worden in overleg tussen student en 

docenten bepaald; 

- het assessment wordt uitgevoerd door gekwalificeerde docenten, waarbij 

minimaal wordt voldaan aan het vierogen principe. 

Zie 5a. 
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6. Community 

 

6.1 Het programma toont inzicht in welke community van studenten, 

docenten, lectoren en beroepenveld bovengemiddeld getalenteerde 

studenten daadwerkelijk trekt, motiveert, bindt en uitdaagt en hoe dit 

bereikt kan worden. 

 

6.2 Er is een specifiek onderwijsklimaat gecreëerd waarin de Top Talent 

studenten zich uitgedaagd voelen om optimaal te presteren. 

 

6.3 De deelnemers dragen ook actief bij aan de Saxion Top Talent 

community, onder meer door kennis en ervaringen binnen deze 

community en binnen Saxion te delen. 

 

De community en het onderwijsklimaat zoals bedoeld onder 6.1 en 6.2 is zonder meer aanwezig. 

 

De deelnemers dragen ook actief bij aan de Saxion Top Talent community. Zij staan open voor nieuwe 

initiatieven vanuit de community inclusief het Saxion Top Talent team, willen van anderen leren en nemen 

zelf ook het voortouw met initiatieven om de Saxion Top Talent community verder te helpen met de 

kwaliteit van het Top Talent onderwijs. Bovendien geldt voor de betrokkenen bij het Top Talent 

programma ExperTeacher: 

 

1. Nemen actief deel aan de peer reviews; 

2. Organiseren trainingen, workshops en dergelijke in het kader van docentprofessionalisering, onder 

meer via het Top Talent team en de Saxion Academy, met als doelgroep leden van de Saxion Top Talent 

community. 

3. Werken samen met andere Top Talent programma’s. 

4. Nemen actief deel aan de Top Talent Innovation Day(s) als deelnemer én als facilitator, aan de 

facilitatortrainingen in het kader van de Innovation Day(s) en aan andere Saxionbrede bijeenkomsten in 

het kader van Top Talent. 

 

7. Extra inspanning en geen eenmalige piek 

 

7.1 De door de student te leveren extra inspanning aan studiebelasting 

voor de student is vergelijkbaar met 30 EC over 3 jaar en maakt het voor 

de student mogelijk zich te ontwikkelen tot Reflective Professional of het 

beoogde hogere eindniveau te behalen. 

 

7.2 Er is uitgewerkt waar de extra inspanning van de student uit bestaat, 

waarbij als regel geldt dat de student op meerdere momenten gedurende 

minimaal 3 jaar van zijn studie aantoont in welke mate hij of zij zich tot 

Reflective Professional ontwikkeld heeft of in welke mate hij of zij het 

hogere eindniveau behaald heeft (opbouw portfolio). 

Aan zowel 7.1 als 7.2 wordt ruimschoots voldaan: er is een intensief programma dat drie jaren beslaat, de 

extra inspanning (per jaar) is gedefinieerd, waarbij de student de regie heeft over de opbouw van zijn of 

haar portfolio. 

 


