Fase 4: Beoordelen en beslissen
Sleutelmomenten in een ‘student-journey’

Omschrijving

Voor een betekenisvol curriculum is het belangrijk dat alle
elementen goed op elkaar zijn afgestemd. In deze opdracht ga
je daarom een student-journey maken waardoor de doelen,
toetsing en het formatieve handelen zichtbaar worden.
Stap 1: Verzamelen
●
Zorg dat je het volgende bij de hand hebt: de
leeruitkomsten en de gekozen manieren van het leren
zichtbaar maken (toetsing) per leeruitkomst.

90 - 120 minuten

4 - 8 personen

❏ Bijlage 1 pp. (digitaal)
❏ 1A2 vel per groep

Stap 2: De student-journey
●
Kies voor een logische indeling, bijvoorbeeld periode(s) of een jaar,
afhankelijk van het team / de teams waarmee je deze opdracht maakt.
●
Maak een eerste opzet van de periode. Gebruik daarbij de voorbeelden op pagina 2.
●
Geef het volgende weer in de student-journey:
○
Lesweken
○
Inhoud (steekwoorden) per week of periode
○
Leeruitkomsten of leerdoelen per periode
○
Summatieve toetsmomenten- en vormen, gekoppeld aan
de leeruitkomsten of leerdoelen als het om meerdere toetsen gaat
Stap 3: Sleutelmomenten
●
Voeg nu het volgende toe aan de student-journey:
○
De formatieve checks (sleutelmomenten) waarbij studenten feedback krijgen
én docenten de informatie kunnen gebruiken om het leerproces bij te sturen.
Momenten die studenten helpen toe te bouwen naar de summatieve toets.
Houd er rekening mee dat feedback krijgen én verwerken, en herhaling cruciaal
zijn voor diep leren. Vaak geldt voor leerstof: less is more.
Stap 4: Bekijken en verwerken
●
Neem de tijd om er nog samen naar te kijken en op te reﬂecteren.
Maak daarbij eventueel ook gebruik van de eerdere fases uit de toolbox.

💡Inzichten
❖

Een student-journey is een hulpmiddel om tot meer inzicht te komen over het
inrichten van je curriculum én het helpt bij het doordenken van bepaalde keuzes.
Verwerk eventueel meer elementen als je deze inzichtelijk wilt maken.
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De Student Journey
Wat is een Student Journey?
Een student journey (‘studentenreis’) is een manier om inzichtelijk te maken wat studenten,
op welke manier en waar leren. Het helpt om met je team keuzes te maken bij het inrichten
van een jaar, semester, periode of speciﬁeke een onderwijseenheid (module). Daarbij kan
het helpen dit voor een reguliere lesweek te doen en daarmee een duidelijke structuur neer
te zetten, die steeds herhaald wordt. Vanuit de leeruitkomsten en toetsing werk je met een
student journey dus stap voor stap toe naar de leeractiveiten.
Een student journey kan goed worden gemaakt op een groot vel. Daarbij is het aan te raden
om met verschillende type sticky notes te werken. Bijvoorbeeld één kleur voor
contactmoment, één voor zelfstudie en één voor groepswerk. Op die manier zie je ook in
één oogopslag wat er van studenten wordt gevraagd. Op een stickynote kun je vervolgens
als team de wenselijk informatie neerzetten, zoals wat studenten doen, welke werkvorm er
wordt ingezet of zelfs welke speciﬁeke leerstof er aan bod komt.

Voorbeelden
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