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Versterking onderwijscarriere EUR 

EUR-speerpunt: verbetering  kwaliteit en studiesucces opleidingen 

Invoering N=N 

Innovatie van curricula en vakken 

Notitie ‘kwaliteit en studiesucces: ruim (loop)baan voor onderwijstalent en –innovatie’ 

 

Stimulering onderwijscarriere van groot belang 

Prikkels in loopbaanbeleid vooral gericht op onderzoek 

Meer aandacht/ status nodig voor onderwijs 

Evidence-based onderwijs verbeteren & innoveren 

Promotieplaatsen en hoogleraren ‘onderzoek naar onderwijs’ 

Creeren van ruimte voor medewerkers voor onderwijs (o.a. SKO & LOL) 

  



BKO, SKO en LOL op de EUR 

BKO 

Landelijke eindtermen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs 

Minimale lat voor alle docenten (vanaf UD) 

 

SKO 

Inspirerend, verdiepend traject (van een jaar) na de BKO 

Focus op excellent onderwijs; evidence-based verbeteren van onderwijs op 

vakniveau 

Voor docenten die zich verder willen ontplooien op het gebied van onderwijs 

 

Leergang Onderwijskundig Leiderschap 

Verdiepend traject voor opleidingsdirecteuren, bachelor- en mastercoordinatoren 

Focus op evidence-based verbeteren van onderwijs op curriculum-niveau 

  



Eindtermen SKO 

• Excellent uitvoeren van onderwijs passend bij verschillende 
onderwijssituaties 

• Onderwijs  aantoonbaar verbeteren en/of vernieuwen op basis van 
vak evaluaties, onderwijskundig onderzoek en met gebruik van ICT 

• Onderzoek naar eigen onderwijs uitvoeren en daarover rapporteren 
en/of presenteren 

• Professioneel begeleiden en ondersteunen van collega’s 

• Een actieve rol vervullen in of vanwege een opleidingscommissie, 
facultaire werkgroep gericht op onderwijsvernieuwing, 
examencommissie of vergelijkbaar en daarop reflecteren 

  



Opleidingstraject SKO 

  



Inhoud traject 

Kick-off bijeenkomst 

Kennismaking, inspirerende voorbeelden (ICT, excellent doceren), discussie 

 

Opleidingsmodule 1 

ICT toepassingen, ADDIE ontwerpmodel, omgaan met weerstand 

 

Studiereis 

Onderwijsmodellen, innovatieve voorbeelden op vakniveau, collegiale 

uitwisseling. Universiteit Gent, Universiteit Leuven, Roosevelt Academy, TU Delft 

 

Opleidingsmodule 2 

Excellent doceren, coaching, innovatieprojecten 

  



Inhoud traject (2) 

Intervisiebijeenkomsten 

In groepjes van 4 intervisie, uitwisseling, advies 

 

Coaching Risbo 

Onderwijskundige begeleiding en advies verbetering/innovatie onderwijs 

 

Mini-symposium 

Verrichtingen deelnemers worden gepresenteerd.  

 

Eindgesprekken 

Portfolio met eindreflectie; stuurgroeplid, Risbo coach, leidinggevende 

 

 

 

 

  



Voorbeelden innovatie/verbetertrajecten 

Erasmus MC: Vaardigheidsonderwijs Acute Radiologie. Omvormen tot interactief 

onderwijs in kleinere groepen 

 

TU Delft: Slagingspercentage Dynamica verbeteren. Analyse, interventie, evaluatie 

 

ESHCC: Vak “Sociologie van kunst en cultuur”  meer laten aansluiten bij 

belevingswereld studenten en link leggen naar beroepspraktijk 

 

FSW: Nieuw mastervak ontwikkelen ten aanzien van opvoedingsvoorlichting 

  



Beoordeling: eindgesprek digitaal portfolio 

  



Eindtermen LOL 

• Eigen onderbouwde visie op (hoger) onderwijs formuleren 

• Eigen profiel als onderwijskundig leider ontwikkelen 

• Actuele onderwijs(kundige) vraagstukken signaleren en 

beantwoorden 

• Strategisch en evidence-based onderwijs- en toetsbeleid 

ontwikkelen 

• Draagvlak creëren voor onderwijsinnovaties & leidinggeven aan 

innovatieproces 

• Effecten van onderwijsvernieuwing onderzoeken 

• Collega’s actief stimuleren en ondersteunen in hun professionele 

ontwikkeling 

  



Opleidingstraject LOL: traject van een jaar 

  

8 thematische 24-uur sessies (met gastsprekers) 

• Onderwijs(kundige) thema’s: hoe leren studenten + visies op onderwijs, bevorderen 

studiesucces (rendement & kwaliteit), assessment en toetsbeleid, online leren 

• Leiderschapsthema’s: ontwikkelen (persoonlijk) leiderschap, veranderstrategieen, 

hoger onderwijsbeleid en –organisatie 

• Zo veel als mogelijk verbinding leggen met eigen praktijk en onderwijsinnovatieproject 

 

Korte kijk buiten de eigen instelling 

Bezoek van 2 instellingen: focus op innovatieve curriculumvormen 

 

Gestructureerde intervisie 

Leren van en met elkaar 

 

 

 

 



Opleidingstraject LOL (2) 

  

Uivoering onderwijsinnovatieproject (op curriculumniveau) 

Vakoverstijgend, innovatief, zelf trekker, binnen een jaar duidelijke resultaten 

 

Coaching 

Ter ondersteuning bij uitvoering onderwijsinnovatieproject 

 

Advies over nieuwe ontwikkeling aan instelling (CvB) 

Uitdiepen relevante ontwikkeling in het hoger onderwijs en schrijven van een onderbouwd 

advies (samen met andere deelnemers) 

 

Symposium 

Presenteren uitkomsten onderwijsinnovatieprojecten 

 

 

 

 

 



Voorbeelden innovatieprojecten LOL 12-13 

TU Delft, TBM: vijf á zes vakken uit het curriculum (in samenhang) online aanbieden 

aan nieuwe doelgroepen 

 

EUR, ESL: opzetten van een (grotendeels) uniform en succesvol scriptietraject voor 

de masteropleidingen van Erasmus School of Law 

 

EUR, ESL: ontwikkeling en de vormgeving van het vaardighedenonderwijs voor 

B2/B3 

  



Beoordeling: eindgesprek 

  

Beoordeling door bestuurslid, lid programmamanagement (en eventueel 

leidinggevende van de kandidaat) 

 

Beoordeling o.a. op volgende criteria: 

• Onderbouwde visie op onderwijs & onderwijskundig leiderschap 

• Reflectie op eigen ontwikkeling als onderwijskundig leider 

• Resultaten van het innovatieproject & reflectie 

• Presentatie / publicatie over onderwijskundig onderzoek 

• Actieve bijdrage aan kennisdeling 

• Document over relevante ontwikkeling in het hoger onderwijs inclusief advies 

• Sterkte/zwakte analyse van eigen functioneren in relatie tot eindtermen 

• Aantoonbare actieve stimulering en ondersteuning van collega’s in hun 

professionele ontwikkeling 


