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Flexibel studeren heeft de toekomst. Studenten willen in de toekomst regie op hun leerweg

Redeneren vanuit Studentroutes

van naar

Leadbeater - klantvriendelijk
- kiezen
- inspraak, zeggenschap

- co-creatie
- zelforganisatie

Inrichtingsprincipes organisatiegericht studentgericht

Versnellingsteam Flexibilisering opleidingsroutes studentroutes

- regie bij opleiding
- student volgt, verhoudt zich
- diensten faciliteren

onderwijsproces centraal

- regie bij student
- onderwijs en diensten faciliteren 
samen

student journey centraal







Naar flexibele studentroutes

• Redeneren vanuit studentroutes en organiseren volgens de stappen van de student journey

• Eigen tempo, buiten de gebaande paden, mijn diploma of modulair studeren

Een nieuw fundament

1. Zelfstandigheid van een eenheid (i.p.v. opleiding)

2. Loskoppelen van Eenheden van leeruitkomsten (toetsroute) en Eenheden van leeractiviteiten (leerweg)

 Welke eenheden hebben we nodig? Hoe definiëren we die? Waar moeten ze aan voldoen?

6

Organiseren rondom Eenheden

Eigen Tempo Buiten Gebaande Paden Mijn Diploma Modulair Studeren

Opleiding

Toetsroute
(leeruitkomsten)

Leerweg
(leeractiviteiten)



Flexibel onderwijs vraagt om flexibele eenheden

Van vaste onderwijs-drie-eenheid naar 3 type eenheden

• Loskoppelen van Eenheden van leeruitkomsten, Toetsen (toetsroute) en Eenheden van leeractiviteiten (leerweg)

• Geen vaste onderlinge relatie, maar optionele relatie: bouwen van onderwijs

• Geen vaste relatie met een opleiding, maar optionele relatie: ‘ontschotten’

Van: Naar:
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Onderwijseenheid

Inhoud Opdracht Tentamen

Leeruitkomst

LeeractiviteitToets



Leeruitkomsten met optionele leeractiviteiten en toetsen
Dit geeft optionele leerroutes en flexibiliteit

• Kan nog steeds zowel ‘vast’ als ‘aanbevolen’ als ‘optioneel’
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Studentroutes:
Verzilveren, aantonen en verwerven van leeruitkomsten
• Eindkwalificaties, toetsroute en leerweg

• Persoonlijk examenprogramma, toetsprogramma en onderwijsprogramma
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Bedankt!

Verder kijken?

Filmpje HU Studentroutes

https://stream.hu.nl/players/MZKmqAH8-

pqjetWCJ.html

Contact?

Lucie Lolkema

lucie.lolkema@hu.nl
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