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Visie op de Inholland professional – onderwijs voor de professionals van morgen 

 

 
 
Onze studenten – de professionals van morgen – werken straks in een wereld die wordt gekenmerkt 
door steeds snellere verandering en toenemende complexiteit. Deze dynamiek wordt onder meer 
zichtbaar in robotisering, vergrijzing, globalisering, klimaatverandering, verstedelijking, toenemende 
complexiteit, groeiende ongelijkheid op allerlei gebieden en politieke onzekerheid. Daarnaast neemt 
de invloed van technologie exponentieel toe en beïnvloedt dit fundamenteel ons leven en werk.  
 
Deze context vraagt om professionals die in staat zijn om in complexe situaties snel te handelen en 
daarbij te reflecteren. Maar die ook in staat zijn om af en toe ‘stil te staan’ wanneer zichtbaar wordt 
dat hun acties niet per se leiden tot het beoogde doel. Zij zijn succesvol omdat zij in hun werksituatie 
relevante perspectieven onderzoeken en niet bang zijn om te experimenteren met een nieuwe 
benadering. Het werkveld heeft behoefte aan professionals die over grenzen heen kijken, 
empathisch vermogen hebben, en beschikken over een moreel kompas om te kunnen handelen 
volgens de ethische regels van het beroep en daarbuiten. 
 
Vanuit haar missie wil Inholland met haar onderwijs en onderzoek bijdragen aan een duurzame, 
gezonde, creatieve samenleving, vanuit een brede blik waarbij de mens centraal staat. Dat doen we 
door toekomstige professionals op te leiden die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Onze opdracht is dus ervoor te zorgen dat onze afgestudeerden 
deze goed opgeleide, vakbekwame professionals zijn die zich in deze veranderende wereld 
zelfbewust kunnen bewegen en zich blijven ontwikkelen. Professionals die daarnaast impact hebben 
op de plek waar ze werken en een bijdrage leveren aan de toekomst van onze samenleving. Kortom, 
professionals die succesvol zijn in een context van permanente verandering en beweeglijkheid. En 
dat werkt door in de manier waarop we als Inholland ons onderwijs willen maken. 
  
Onze werkwijze vertrekt vanuit de waarden die we eerder hebben benoemd in ons 
Onderwijskompas: 
 

We durven te leren: Leren is een proces van doen en daarvan leren. We organiseren ons onderwijs zodanig dat dit plaatsvindt. Onze 

afgestudeerde professionals laten dit ook in hun professie zien. Ze beschikken over probleemoplossend vermogen en creativiteit, brengen 

zichzelf mee als instrument en zijn de ‘human factor’ in hun beroep, weten dat en maken daarin het verschil. Ze tonen moed. 

We handelen persoonlijk en dichtbij: Al ons handelen, zowel intern, met onze partners en natuurlijk met onze studenten en hoe we ons 

onderwijs en onderzoek vormgeven, staat in dit teken.  

We gebruiken de kracht van diversiteit en we maken kwaliteit samen: Onze afgestudeerde professionals blijven overeind in een complex 

speelveld met meerdere partijen en samenwerkingsvormen. Zij verbinden, bouwen bruggen en werken samen, zijn in staat om 

interdisciplinair en interprofessioneel te werken en gebruiken diversiteit als kracht. Die elementen geven immers de impuls voor impact. 

We bekennen kleur: We kiezen profiel door via de maatschappelijke, individuele en organisatorische opgaven bij te dragen aan een 

gezonde, duurzame en creatieve samenleving en incorporeren die in ons onderwijs en onderzoek. We leiden daarmee professionals op die 

op deze drie grote maatschappelijke issues van meerwaarde zijn en daarin worden herkend. 

  
Als we dan vanuit deze waarden kijken naar wat de snel veranderende wereld en het werkveld 
daarin vragen, komen we tot een aantal kernkwaliteiten die essentieel zijn voor de Inholland-
professionals die we opleiden: 
 

• De Inholland-professional kent zijn vak en is in staat zijn kennisbasis relevant te houden. 

• De Inholland-professional werkt constructief samen met diverse partijen en communiceert 
effectief. 
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• De Inholland-professional kan omgaan met de dynamiek van steeds snellere veranderingen, 
ontwikkelt zich daarin en beschikt over probleemoplossend vermogen. 

• De Inholland-professional is in staat te regisseren en verbinden, zowel op inhoud als proces, 
en toont daarbij persoonlijk leiderschap.  

• De Inholland-professional is vaardig op het gebied van toepassen van en reflecteren op 
nieuwe technologie. 

 
Onze opdracht is deze kwaliteiten via ons onderwijs bij en met onze studenten te ontwikkelen. Dat 
betekent ook iets voor hoe wij leren, hoe wij onderwijs maken, en ook iets voor onszelf als 
rolmodellen en onderwijsprofessionals. Deze visie agenderen we bij het vormgeven van onze 
opleidingen. Het vormt de leidraad bij onze professionalisering en de investeringen in technologische 
hulpmiddelen. 
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De Inholland professional (m/v) en onze visie op leren en onderwijs 
 (CONCEPT mei 2019) 

 
De Inholland professional 
die we opleiden 

(Wat mag je van ons 

verwachten?) 

Visie op leren 

(Hoe leren mensen?) 

Visie op onderwijs 
(Hoe maken we ons 
onderwijs) 

 

Visie op de opleiding 

(Wat betekent dit voor 

onze opleidingsteams) 

Visie op de docent/ 

medewerker als rolmodel 

(Hoe doe jij dat?) 

 
De Inholland professional 
kent zijn/haar vak en is in 
staat de kennisbasis 
relevant te houden.  
 
Hiermee speelt de Inholland 
professional een 
waardevolle rol in een 
(gedifferentieerd) team dat 
werkt aan een duurzame, 
gezonde en creatieve 
samenleving. 
 
Vanuit de eigen discipline 
verkent de Inholland 
professional concepten uit 
andere vakgebieden. 
 

 

 
Leren begint bij het ervaren 
van een ‘probleem’, een 
vraagstuk waar een 
oplossing voor moet komen. 
De kloof tussen de al 
aanwezige kennis en kunde 
en het ‘probleem’ leidt tot 
nieuwsgierigheid en wens tot 
leren. 
 
Wij zien leren als een 
constructief proces (sociaal 
constructivisme), waarbij de 
lerende nieuwe kennis en 
kunde koppelt aan eerder 
opgedane kennis en 
ervaringen. Vanuit een 
grondige basis leert de 
student nieuwe vakgebieden 
verkennen en waarderen. 
 
Vanuit de zekerheid van de 
bewezen concepten in het 
eigen vakgebied, wakkeren 
complexe vraagstukken en 
de samenwerking met 
mensen uit andere 
vakgebieden de innovatieve 
kracht en creativiteit aan 
 

 

 
We ontwikkelen onderwijs op 
basis van relevante, 
authentieke beroepstaken. 
We werken samen met de 
beroepspraktijk om aan te 
sluiten op de ontwikkelingen 
in het werkveld, bijvoorbeeld 
d.m.v. kenniswerkplaatsen 
en living labs, maar ook via 
gastcolleges van 
professionals uit het 
werkveld en alumni. 
 
We stellen relevante 
beroepsproducten centraal 
bij het afstuderen, die 
bijdragen aan een duurzame, 
gezonde en creatieve 
samenleving. 

 

 
Op welke manier expliciteren 
we de kwaliteit die we willen 
leveren en streven we 
voortdurend naar 
verbetering? 
 
Op welke manieren zoeken 
we actief de samenwerking 
met het werkveld en wat 
voegt dit toe aan de kwaliteit 
van het onderwijs? 
 
Hoe laten we onze 
betrokkenheid bij het 
oplossen van 
maatschappelijke 
vraagstukken zien en 
verbinden we die aan de 
vormgeving van ons 
onderwijs en onderzoek?  
 
 Op welke manier geven we 
(steeds verder) kleur aan 
onze drie profilerende 
thema’s? En maken, geven 
en ontwikkelen we ons 
onderwijs en onderzoek 
vanuit dat perspectief?  
 

 
Kun je uitleggen hoe jij je 
kennis en vaardigheden 
relevant houdt en jezelf blijft 
ontwikkelen? 
 
Welke relatie onderhoud je 
met het werkveld? Hoe 
betrek je het werkveld bij het 
ontwikkelen van je onderwijs 
(en onderzoek)? 
 
Hoe en wanneer gebruik je 
kennis en theoretische 
concepten uit andere 
vakgebieden? En werk je 
samen aan (integrale of 
cross-over) opdrachten met 
andere docenten? 
 
Wat heb je nodig om 
studenten te ondersteunen 
bij het inzetten van hun 
kennis voor het oplossen 
van vraagstukken uit de 
beroepspraktijk? 

 
Hoe verbonden voel je je 
met de Inholland 
profilerende visie op 
duurzame oplossingen, de 
gezonde samenleving en 
creative future? Welke 
thema’s gebruik je in je 
onderwijs? 
 

 
De Inholland professional 
werkt constructief samen 
met diverse partijen en 
communiceert effectief. 
 

De Inholland professional 

zoekt actief naar een 

diversiteit van invalshoeken 

om de kwaliteit van het werk 

te vergroten (intercultureel, 

interdisciplinair, 

multidisciplinair, 

interprofessioneel, 

internationaal, met 

verschillende stakeholders)  

 
Leren is een sociaal proces 
(sociaal constructivisme), 
waarbij samen werken en 
samen studeren 
meerwaarde heeft voor de 
eigen kennisconstructie. 
 
Het ervaren van 
verschillende perspectieven 
vergroot de leerervaring; 
 
Werken aan een betere 
wereld is een belangrijke 
motivator voor jonge 
professionals. Het samen 
werken aan 
maatschappelijke 
vraagstukken daagt uit tot 
dieper duiken en verder 
kijken. 

 

 
We werken met een mix van 
gepersonaliseerd en sociaal 
leren: Gepersonaliseerd 
betekent dat we de leerweg 
laten aansluiten op de 
wensen en mogelijkheden 
van onze student, 
Sociaal leren betekent dat 
we hechten aan leren als 
sociaal proces, zowel in het 
informele als het formele 
leren. Samenwerkend leren 
is hier onderdeel van. Daarbij 
realiseren we ons dat 
onderwijs naast een sociaal 
proces ook een individueel 
proces is. 
 
Als opleiding vormen we een 
inclusieve leergemeenschap 
waarin we betrokken zijn op 
het onderwijs en elkaar.  
 
De onderwijsleeromgeving 
biedt de gelegenheid tot het 
actief verkennen van 
meerdere perspectieven 

 

Op welke manier wordt 

aandacht voor de relevantie 

van diversiteit in het 

werkveld gestimuleerd om te 

komen tot effectieve 

diensten/producten/services? 

 
Hoe borgen we onze 
didactische, pedagogische 
en onderwijskundige 
bekwaamheid en zetten we 
deze kennis en 
vaardigheden optimaal in om 
intensief en activerend 
onderwijs te geven? 
 
Op welke manier realiseren 
we als team inclusief 
onderwijs en geven we dat 
handen en voeten in ons 
curriculum en in de 
vormgeving van het 
onderwijs? 
 
Hoe zorgen we voor een 
diverse samenstelling van 
ons team en hoe zorgen we 
dat we van elkaar leren en 
elkaar inspireren? 
 
Hoe zetten we team 
teaching in om vorm te 
geven aan een betekenisvol 
curriculum dat vanuit 
complexe authentieke 
beroepstaken vertrekt en 
daaromheen wordt 
opgebouwd? 

 

 
Hoe zorg je ervoor dat je 
nieuwe werkvormen kunt 
toepassen? Hoe krijg jij je 
studenten actief? 
 
Ben je je bewust van je 
eigen (voor)oordelen en 
percepties? Bespreken jullie 
dit als team? Wat is jouw 
bijdrage aan het tot stand 
brengen van een inclusief 
team/inclusief onderwijs? 
 
Hoe vaak betrek je iemand 
die anders kijkt en denkt bij 
het gesprek/ je werk? 
 

In hoeverre lukt het om de 

studenten individuele 

aandacht te geven? Wat heb 

je nodig om dat nog beter te 

kunnen doen? 

 
De Inholland professional 
kan omgaan met de 
dynamiek van steeds 
snellere veranderingen, 
ontwikkelt zich daarin en 
beschikt over 
probleemoplossend 
vermogen 

 

 
Voor onze studenten is 
‘leren door doen’ een 
krachtige aanjager: samen 
werken aan complexe 
vraagstukken uit de 
beroepspraktijk om komen 
tot innovatieve en creatieve 
oplossingen. Dat vergroot 
ook de motivatie en 
betrokkenheid. 

 

We zoeken in elke context 

naar de juiste mix van leren 

op school, leren in de 

beroepspraktijk en leren in 

de digitale omgeving. We 

doen dat in principe in co-

creatie, door nauwe 

samenwerking met de 

 
Hoe houden we als team en 
als individu daarbinnen onze 
werkveldervaring en 
praktijkkennis actueel? 
 

Op welke manier 

organiseren we constructief-

kritische feedback op ons 

werk en eigen handelen, 

zowel onderling, als met de 

 

Heb je een goed inzicht in 

het veranderende werkveld? 

Hoe vind je aansluiting op 

deze veranderingen? Hoe 

vertaal je ze naar je 

onderwijspraktijk? 

 

Welke maatschappelijke 

vraagstukken pak je op in je 
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Hierbij durft de Inholland 

professional te 

experimenteren en 

prototypes voor te leggen 

aan stakeholders om de 

kwaliteit van het uiteindelijke 

resultaat te vergroten. 

Bijvoorbeeld door design-

thinking en actie-onderzoek 

dat sterk het perspectief van 

de ander meeneemt. 

 
 

student en het werkveld via 

vraaggestuurde leerwegen. 

 
We zetten onderzoek in als 
een verbindende schakel 
tussen onderwijs en 
beroepspraktijk. Daarbij zijn 
vraagstukken uit de 
beroepspraktijk het 
aangrijpingspunt. Hiervoor 
benutten we onze lectoraten, 
living labs en 
kenniswerkplaatsen. 

studenten en met het 

werkveld? En op welke wijze 

maken we beter gebruik van 

elkaar expertise om elkaar 

verder te helpen?  

onderwijs? Wat zou je zelf 

wel eens verder willen 

onderzoeken? 

 

Kun je iteratief werken en 

vraag je feedback op 

prototypes? Zowel op je 

vakgebied als op je 

onderwijspraktijk? Aan wie 

vraag je feedback? 

 

Hoe check je de kwaliteit 

van je werk? 

 

De Inholland professional 

is in staat te regisseren en 

verbinden, zowel op 

inhoud als op proces, en 

toont daarbij persoonlijk 

leiderschap. 

 

De Inholland professional 

kent zijn eigen kwaliteiten en 

drijfveren en herkent de 

kwaliteiten en drijfveren van 

anderen.  

 

De Inholland professional 

heeft oog voor het eigen 

welzijn en dat van anderen. 

 

De Inholland professional 

houdt hierbij de menselijke 

maat in het oog 

 

De Inholland professional 

kan omgaan met ethische en 

morele dilemma’s in de 

context van het beroep 

 

De Inholland professional is 

zich ervan bewust dat hij 

zichzelf meebrengt als 

belangrijkste instrument. 

[mens-zijn] 

 

 

 
Leren is een zaak van hoofd, 
hart en handen: naast het 
construeren van kennis en 
het aanleren van 
beroepsvaardigheden zijn 
ook het ervaren van 
(emotionele professionele) 
betrokkenheid en 
compassie/empathie een 
krachtige impuls tot leren (en 
daarmee ook een 
voorwaarde voor 
studiesucces)  
 
Het kennen van de eigen 
drijfveren en kwaliteiten is 
een belangrijke component 
in het behouden van de 
motivatie voor het 
leerproces. 
 
Studenten leren hun eigen 
kwaliteiten benoemen en 
hun leer- en ontwikkelvragen 
onderkennen en de juiste 
actie ondernemen.  
 
Zij leren de juiste blend te 
kiezen waardoor zij hun 
leren optimaal ondersteund 
en gefaciliteerd weten. 
 
Leren is een proces dat 
gedurende het hele leven 
door gaat. We erkennen en 
herkennen de individuele 
verschillen in behoeften in 
tempo, werkwijze en 
ondersteuning.  
 

 
We kennen onze studenten 
persoonlijk. Begeleiding van 
onze studenten in hun 
persoonlijke en professionele 
ontwikkeling 
(studieloopbaan) maakt dat 
de student zijn eigen 
professionalisering kan 
vormgeven. Daarbij vormen 
resultaatgerichtheid, maar 
ook ethische en morele 
dilemma’s in de context van 
het beroep een belangrijk 
onderdeel. 
 
Datafeedback zetten we in 
ter ondersteuning hiervan, 
waarbij we ook inzetten op 
de ontwikkeling van het 
zelfsturend vermogen van de 
student vanuit data die 
beschikbaar zijn. 

 
Studenten verschillen in hun 
toegang tot leerervaringen. 
We hebben oog hebben voor 
deze verschillen en ons 
onderwijs is erop gericht 
studenten herhaaldelijk 
toegang te geven tot de 
ervaring iets heel goed te 
kunnen/ onder de knie te 
hebben. En dat wij hen 
daarnaast leren deze 
toegang steeds beter zelf te 
creëren.  
 
We werken met 
leeruitkomsten. Toetsing is 
waar mogelijk 
leerwegonafhankelijk en 
ondersteunt het leerproces. 

 

 

Hoe begeleiden we onze 

studenten persoonlijk in hun 

voortgang, ontwikkeling en 

professionalisering?  

 

Op welke manier gaan we uit 

van kwaliteiten en drijfveren 

en hoe geven we studenten 

het stuur in handen van de 

eigen professionalisering?  

 

En hoe doen we dit bij 

medewerkers? 

 

Hoe borgen we het gesprek 

over de ethische en morele 

kant in de beroepspraktijk? 

 

Hoe gebruiken we learning 

analytics om studenten op 

persoonsniveau te kunnen 

begeleiden? 

 

Wat betekent werken met 

leeruitkomsten en 

leerwegonafhankelijke 

toetsing voor ons onderwijs? 

Hoe zorgen we dat het 

onderwijs daardoor flexibeler 

en meer maatwerk wordt? 

 
 

 

Ben je je bewust van je 

eigen kwaliteiten en 

drijfveren en de rol die ze 

spelen in je werk? 

 

Ben je een rolmodel voor 

Leven Lang Ontwikkelen? 

En hoe dan? 

 

Op welke manier geef je 

studenten de 

verantwoordelijkheid voor 

hun leerproces? In welk 

tempo? Bespreek je dit met 

collega’s? 

 

Bespreek je ook je eigen 

dilemma’s bij ethische 

kwesties uit het 

beroepenveld met collega’s 

en studenten? Hoe 

onderbouw je daarin je 

mening? 

 

Wat heb je nodig om 

informatie uit verzamelde 

data in te zetten voor het 

begeleiden van studenten? 

 

Wat heb je nodig om 

flexibeler onderwijs te 

ontwikkelen?  

 
De Inholland professional 
is vaardig op het gebied 
van toepassen van en 
reflecteren op nieuwe 
technologie. 
 
De Inholland professional 
beschikt over de digitale 
vaardigheden gerelateerd 
aan de technologie van 
zijn/haar vakgebied. 
 
De Inholland professional 
kan omgaan met de ethische 
en morele dilemma’s die de 
mogelijke inzet van 
technologie oproept.  
 
De Inholland professional is 
zich ervan bewust dat juist 
bij voortschrijdende 
technologische ontwikkeling 
het belang van zijn/haar 
eigen menselijke inbreng 
aan gewicht wint [mens-zijn]. 
 

 

Mensen hebben diverse 

leervoorkeuren, die door het 

gebruik van moderne 

technologie kunnen worden 

ondersteund. Online leren, 

leren van experts en 

samenwerkend leren geeft 

de studenten de 

mogelijkheid hun eigen 

leerstrategieën te ontdekken 

en te verbreden. 

 

 

We zoeken in elke context 

naar de juiste mix van leren 

op school, leren in de 

beroepspraktijk en leren in 

de digitale omgeving. 

 

 

 
Hoe benutten we en bouwen 
we onze digitale 
vaardigheden uit? Zowel de 
vaardigheden gerelateerd 
aan de specifieke 
beroepspraktijk van een 
opleiding, als vaardigheden 
in relatie tot 
onderwijsorganisatie/beheer, 
als ook de digitale 
didactische vaardigheden? 

 

 
Welke nieuwe digitale 
mogelijkheden pas je al toe 
in je onderwijs? Wat zou je 
nog willen leren? 
 
Ken je de technologische 
ontwikkelingen in je 
vakgebied? Wat heb je 
nodig om deze te vertalen 
naar je onderwijspraktijk? 

 

 
 


