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Inleiding 
Het hoger onderwijs richt zich in toenemende mate  op het ontwikkelen van competenties in het kader 
van life long professionele  ontwikkeling. Bachelor- en masteropleidingen worden gezien als een start 
voor professionele leertrajecten die leiden tot bekwaam en deskundig professioneel handelen (Palo-
nen e.a., 2014). Vanwege de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt en innovatie binnen pro-
fessionele domeinen (zie Susskind & Susskind, 2015), zijn flexibele leertrajecten nodig in mono- en 
interdisciplinaire contexten. 
 
Studenten en startende professionals in diverse vakgebieden maken zich vaardigheden en competen-
ties eigen en ontwikkelen zich tot vaardige en autonoom handelende professionals. (zie Lehtinen, e.a., 
2014). In zorgopleidingen wordt dit proces vaak gemodelleerd door geleidelijke toewijzing van profes-
sionele activiteiten (EPA's; zie Ten Cate et al., 2015). Het realiseren van dergelijke trajecten kan alleen 
als universiteiten en hogescholen en de professie zelf hierbij samen werken en gezamenlijk flexibele 
leer-werkomgevingen ontwikkelen waarin werkplek leren, blended learning en professionele leerla-
boratoria worden afgewisseld met formeel onderwijs en vormen van  praktijksimulatie. 
 
Meer inzicht is nodig om flexibele curricula te ontwerpen die zijn gebaseerd op EPA's of vergelijkbare 
vormen van kritische professionele activiteiten. We stellen een vergelijkend onderzoeksprogramma 
voor over de ontwikkeling en implementatie van leertrajecten in verschillende professies die geba-
seerd zijn op werkplekleren: wat kunnen we leren van verschillende trajecten voor professies als in-
genieurs, medische en gezondheidsdeskundigen en educatieve professionals? En hoe kunnen derge-
lijke trajecten duurzaam worden ontwikkeld voor toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt? 
 
De centrale onderzoeksvraag die we stellen is: "Hoe kan de ontwikkeling van flexibele expertise tijdens 
het leren op de werkplek gestimuleerd worden?" 
 
Onderzoeksopzet 
In dit project werken we vanuit een realist evaluation benadering: leerdeskundigen in het hoger on-
derwijs bouwen hun onderwijsprogramma's op theoretische veronderstellingen, die min of meer ex-
pliciet zijn. In het essay wordt een voorlopige programmatheorie gepresenteerd, gebaseerd op de 
innovatieve benaderingen voor educatieve programma's van HAN-UAS en het Radboud Universitair 
Medisch Centrum (Hoeve et al, 2019; Sagasser et al, 2017). De realist aanname is dat programmathe-
orieën in bepaalde contexten leiden tot verschillende mechanismen en uitkomsten. De realist bena-
dering probeert uit te leggen in welk opzicht, voor wie, in welke context en waarom een programma 
werkt.  
Het project is ontworpen met een interactieve aanpak in het achterhoofd: tijdens de onderzoeksfasen 
willen we samen met de consortiumpartners de gemeenschappelijke kenmerken van onze theoreti-
sche veronderstellingen onderzoeken. De eerste fase van het project is niet alleen bedoeld voor het 
beoordelen van de wetenschappelijke literatuur over flexibele expertise-ontwikkeling, maar ook voor 
het bouwen van een gemeenschappelijk theoretisch fundament voor het partnerschap. Belangrijke 
theoretische bouwstenen hierbij zijn onder meer  'constructieve transfer', 'case-based redeneren', 
'het werken met slecht gestructureerde problemen’ en 'toe te vertrouwen professionele activiteiten'. 
We willen de theorieën die in gebruik zijn samen met de consortiumpartners onderzoeken om zo een 
gemeenschappelijke programmatheorie te ontwikkelen. Consortiumpartners worden uitgedaagd om 
de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan  hun innovatieve interventies met het oog op het 



vergroten van  flexibele expertise bij hun studenten, expliciet te maken. Dit zal leiden tot een gemeen-
schappelijke programmatheorie als basis voor het specificeren van vragen, ontwerp en output. 
 
De programmaleiders en het consortium 
Consortiumpartners vanuit verschillende professionele domeinen (zoals artsen, ingenieurs, leraren, 
verpleegkundigen, politieagenten, advocaten, therapeuten) worden uitgedaagd om educatieve mo-
dellen uit hun onderwijspraktijk te delen en om deel te nemen aan een ontwerpgericht onderzoeks-
programma om deze educatieve modellen te vergelijken, te verbeteren en te evalueren. Door bache-
lor- en masterprogramma’s van verschillende opleidingen van zowel universiteiten als hogescholen 
bij elkaar te brengen kunnen we intensief gebruik maken van elkaars ervaringen en expertise en van 
elkaar leren. Het delen van onze onderwijskundige kennis en ervaringen is essentieel om flexibel hoger 
onderwijs te ontwikkelen voor een steeds complexer wordende arbeidsmarkt. 
 
Dat betekent dat de consortium partners: 
 Bereid zijn tot multidisciplinaire samenwerking 
 In staat zijn om te interveniëren in lopende onderwijsprogramma’s 
 Relevante en te onderzoeken domeinen kunnen inbrengen 

 Een HBO dan wel WO opleiding aanbieden 

 Werken in domeinen waarbinnen veel verandering plaatsvindt en sprake is van snelle kennistoe-
name 

 Sterk verschillen in de professionele domeinen om zo ook context heel expliciet mee te nemen in 
het onderzoek 

 
De twee programmaleiders professor Nieuwenhuis en dr. Fluit hebben beiden een sterke focus op 
werkplekleren. Zij werken in verschillende PhD-trajecten van medewerkers van universiteit en UAS 
samen. Uitwisseling van onderzoeksresultaten en papers vindt plaats tijdens lokale onderzoeksbijeen-
komsten. Het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen en HAN hebben een samenwerkings-
overeenkomst getekend om samen te werken aan interprofessioneel leren en opleiden in de zorg. 
 


