
 

 

Samen bouwen aan een opleiding 
 

 



 

Samen bouwen aan een opleiding, hoe doe je dat?  

Om een opleiding zo goed mogelijk vorm te geven betrek je natuurlijk 

het bedrijfsleven. Van buiten naar binnen. Hierbij een beschrijving van 

een manier waarop je dit proces in zou kunnen richten.  

 

1. Plan allereerst een bijeenkomst waarbij je de partners 

uitnodigt waarmee je ook in de toekomst meer hoopt te 

samenwerken. Partners die toekomstgericht zijn, begrip 

hebben voor onderwijs en een representatief bedrijf hebben. 

 

2. Gebruik altijd het kwalificatiedossier als kapstok. Dit lijkt 

logisch maar in de praktijk is dit niet altijd zo. Veel mbo 

docenten zijn niet op de hoogte van de inhoud van het 

kwalificatiedossier. Dat is niet goed. Want of je het er nu mee 

eens bent of niet, het zijn de inhoudelijke kaders die het mbo 

zijn meegegeven. Zolang je geen akkoord hebt om af te 

wijken is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de 

inhoud. 

 

3. Bekijk met elkaar naar het totaaloverzicht aan kerntaken en 

werkprocessen. Deze staan op de tweede of derde pagina. 

Bepaal vervolgens een aantal overkoepelende thema’s zodat 

je de opleiding kunt opsplitsen in een aantal delen. Er zijn 

scholen die dit vervolgens periodes noemen, ik noem het nu 

voor het gemak modules. Modulair werken heeft als voordeel 

dat je de opleiding op knipt in partjes en kunt spiegelen. 

Partjes zijn overzichtelijk en daardoor behapbaar om goed te 

organiseren. 

 



4. Verdeel vervolgens de werkprocessen over de modules. 

Zorg dat alle werkprocessen minimaal één keer een plek 

krijgen. Kijk ook naar een evenredige verdeling. Dit laatste 

komt niet heel precies. Het ene werkproces mag best meer 

aandacht krijgen dan het andere. 

 

5. Ga nu per werkproces bepalen wat de student moet kennen 

en kunnen. Dit kan het best met behulp van een actieve 

werkvorm. Flappen aan de muur of op tafels en dan in 

verschillende rondes van bijvoorbeeld 10 a 15 minuten je 

hoofd leegschrijven. Als zowel docenten als bedrijven dit 

doen dan komen er veel goede dingen op papier. 

 

6. Enkele mensen verwerken de input en zetten het in een 

overzicht. Vervolgens maak je binnen de module een 

prioritering en kies je wat je wel en niet gaat doen. Per 

werkproces staan resultaten omschreven. Deze kun je 

beschouwen als de leerdoelen. Er is nu een overzicht 

ontstaan van leerdoelen per werkproces per module. 

 

7. Bepaal waar de modules in de opleiding plaats moeten 

vinden. Dit kan zijn vanwege de inhoudelijke complexiteit, 

vanwege seizoenen of omdat je om bepaalde redenen aan 

kunt sluiten bij het bedrijfsleven. 

 

 

 

 

 



8. Vraag het bedrijfsleven wat je op het bedrijf kunt uitvoeren. 

Inventariseer waarbij zij persoonlijk of een medewerkers een 

rol kan spelen. Denk niet alleen in klassikale lessen waarbij 

een persoon een groep van 25 studenten begeleid. 

Onderzoek samen ook andere onderwijsconcepten. 

 

Bovenstaande klinkt misschien als veel werk of als een flinke exercitie 

maar dat valt erg mee. Het is vooral heel leuk en nuttig. Naast dat je 

de juiste input ontvangt verdiep je de relatie met de partners en 

vereenvoudig je het opleidingsprogramma. Wanneer de leerdoelen je 

uitgangspunt zijn bij het bepalen van de inhoud en ontwerpen van de 

lessen weet je dat je naar het juiste resultaat toewerkt en borg je dat 

alle werkprocessen gedurende de opleiding aan bod komen. In de 

afbeelding op de volgende pagina zie je alles in schema. 

 

  



Verder werken met Praktijk Experts?  

Boek een DAADKRACHTsessie via deze link. Via een persoonlijk 

gesprek helpt Praktijk Experts je groot te denken en klein te beginnen. 

Ontdek waar je heen wilt, wat de quick wins zijn en welke eerste 

stappen je kunt nemen. 

 

https://www.praktijkexperts.nl/product/daadkrachtsessie/

