leeromgeving

wat wordt opgeleverd

alleen op school

op school en 1
plek in de
praktijk

verslag met
advies of analyse

onderzoeks-
verslag, thesis

hybride
leeromgeving
(living lab e.d.)

op school en 2 of
meer plekken in
de praktijk

prototype
(fabricaat) met
verantwoording

verandering
(handeling,
implementatie)

laatste 6
maanden

laatste jaar

werkende
onderneming

portfolio

langer dan 1 jaar

individueel

verantwoordings
-document

presentatie

in
interdisciplinair
team

in een duo of
team eigen
opleiding

Impact Canvas 3.0

meerdere
omgevingen, ook
multi- of
interdisciplinair

multidisciplinair
team

match tussen
student(en) en
opdracht(en)
studenten
zoeken
opdrachtgever

solliciteren naar
traineeship

school biedt
marktplaats met
opdrachtgevers

in programma
met een
consortium

onderdeel
onderzoeks-
project lectoraat

eigen
onderneming
starten

opleiding en
3 partijen

Type something

beoordelen

4 partijen
betrokken

opleiding en
2 partijen
3 partijen
betrokken

1 omgeving,
mono-
disciplinair
opleiding
en 1 partij

alleen
door opleiding

schoolbegeleider,
opdrachtgever
adviseert

opdrachtgever
beoordeelt mee

studenten
beoordelen mee

studenten,
docenten en
opdrachtgever

mix van interne
en externe
partners

onderzoeker(s)

2 partijen
betrokken
op school

voor
opleiding

school
bepaalt
docenten
professionele
leergemeenschap
met alle partijen

structurele bijdrage
aan opleiding

docenten en
studenten leren

studenten
leren

1

docenten en 1
andere partij

docenten en 2
andere partijen

2

docenten,
praktijkbegeleiders,
onderzoekers,
andere studenten

3

4

docenten
student
leert

ad hoc,
eenmalig
docenten en
1 andere
partij

Innovatie van
de opleiding
met name
studenten leren

nieuwe kennis
voor opleidingen

docenten en
studenten leren

studenten
spelen rol in
opleiding

opdrachtgevers
spelen rol in
opleiding

verbetering door
gezamenljke
reflectie

student en
praktijkbegeleider
leren

kennis
wordt
breder
gedeeld

organisatie
en student
ontwikkelen

leergemeenschap
alle partijen leren
van elkaar

innovatie,
structurele
implementatie

aanhaken bij
project
lectoraat,
kennis
stapelen en
delen

Begeleiden

docenten en 2
andere partijen

docenten,
praktijkbegeleiders,
onderzoekers,
andere studenten

procescoach uit
opleiding

expert uit
praktijk

procescoach uit
praktijk

peer coaching
door studenten

lectoraat of
kennispartner

afstudeeratelier
binnen opleiding

afstudeeratelier
binnen school,
multidisciplinair

afstudeeratelier
in consortium,
interdisciplinair

programma
met lectoraat
en/of andere
onderzoekers

innovatie van de
praktijk

vakexpert uit
opleiding

ontwikkeling kennis
over vraagstukken

persoonlijke
ontwikkeling
student

frisse blik,
nieuwe inzichten

theorie speelt
een belangrijke
rol

geen stapeling,
ad hoc afstudeer-
opdrachten

werving en
selectie nieuwe
medewerkers

nieuwe kennis
voor bedrijf

lectoraat bundelt
resultaten van
afstudeerders

consortium
bundelt
resultaten

bedrijfs-
begeleiders leren

startbekwame
professional

student stroomt
door naar
masteropleiding

innovatie van de
regio

innovatie van de
regio

innovatie van het
bedrijf

