
 

Leerlijnen in 
curriculum verbeteren 
en zichtbaar maken

Dit artikel is het zesenzeventigste in 
een serie praktische artikelen over 
onderwijsinnovatie. Deze serie heeft de 
bedoeling om mensen die werk zaam 
zijn in het hoger onderwijs handreikin-
gen en aandachtspunten te bieden 
voor eigen initiatieven in onderwijs-
innovatie. De onderwerpen van deze 
reeks kunnen uiteenlopen, maar zullen 
al tijd gaan over het maken van onder-
wijs en dus over toepassingen van 
onderwijskundige en onderwijstechno-
logische inzichten in het dagelijks werk 
van de docent, het onderwijsteam of de 
opleidingsmanager.
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ren, aan te scherpen en beter zichtbaar te 
maken. We geven handreikingen voor 
het opzetten en doordenken van de in-
houd van de leerlijn, het garanderen van 
de zichtbaarheid van de leerlijn, het creë-
ren van draagvlak en het structureel in-
bedden van de zichtbare leerlijnen in de 
opleidingsorganisatie.  

Inleiding
Hoewel opleidingscoördinatoren vaak 
het idee hebben dat de opbouw in het 
curriculum voor verschillende vaardighe-
den en kennis evident is, blijkt het voor 
veel studenten en docenten niet duide-
lijk welke kennis waar in het curriculum 
wordt aangeboden en hoe het onderwijs 
opbouwt naar de einddoelen van de ba-
chelor of master. Doordat studenten niet 
zien hoe onderwijsonderdelen (leerstof, 
opdrachten, werkvormen) op elkaar 
voortbouwen, relateren ze de opgedane 
leerervaringen niet aan elkaar. Vooral 
binnen de abstractere kennis- en vaar-
digheidsdomeinen bemoeilijkt dit de cu-
mulatieve kennisopbouw. Het probleem 
wordt versterkt doordat docenten ook 
niet altijd inzicht hebben in hoe onder-
wijsonderdelen op elkaar voortbouwen. 
Dit leidt ertoe dat in de (doceer)praktijk 
de beoogde samenhang op papier niet 
gerealiseerd wordt en dat studenten 
mede daardoor onvoldoende worden 
uitgedaagd om de koppeling te leggen 
met eerder opgedane leerervaringen 
(het activeren van voorkennis). Dat ook 
docenten niet altijd goed overzicht heb-

Inhoud
_ Samenvatting
_ Inleiding
_ Samenstellen inhoud leerlijn
_ Garanderen van de zichtbaarheid van  
 de leerlijn
_ Creëren van draagvlak voor het gebruik  
 van zichtbare leerlijnen in opleiding en  
 organisatie
_ Aanbevelingen

Box 1:  Context project zichtbare leerlijnen
Box 2:  Samenstellen inhoud leerlijn
Box 3:  Afbeelding overzicht leerlijn in  
 leerlijnentool
Box 4: Afbeelding inhoud van cursus 
 binnen leerlijn 
Box 5:  Creëren van draagvlak en het  
 structureel inbedden van de 
 leerlijn

Samenvatting
Voor opleidingen in het hoger onderwijs 
is het ontwerpen en bijhouden van een 
samenhangend curriculum met een logi-
sche opbouw van kennis en vaardigheden 
van groot belang. Net zo belangrijk is het 
om deze samenhang duidelijk te maken 
naar docenten en studenten toe, zodat 
de leerlijn ook doorwerkt op lesniveau en 
studenten in staat worden gesteld om tot 
een cumulatieve opbouw van kennis en 
vaardigheden te komen.
In dit praktisch artikel beschrijven we de 
bevindingen van langlopende projecten 
op Universiteit Utrecht om leerlijnen in 
de opleidingsprogramma’s te verhelde-

Praktisch artikel

OnderwijsInnovatie maart 2018 17



ben over de opbouw van het curriculum 
heeft meerdere oorzaken: kennis over de 
curriculumopbouw en hoe deze vertaald 
wordt naar de inhoud van een cursus is 
vaak moeilijk toegankelijk en bovendien 
ook vaak niet actueel. Het probleem van 
wisselende inhoud van het curriculum en 
onvoldoende afstemming tussen cursus-
sen wordt versterkt door omstandighe-
den als hoge werkdruk en wisselingen in 
docententeams. 
De inhoud van een curriculum verandert 
door de jaren heen. Er vinden veranderin-
gen plaats op cursusniveau en in het op-
leidingsprogramma als gevolg van ont-
wikkelingen in onderwijs, organisatie en 
beroepenveld. Bij het aanbrengen van 
wijzigingen in een cursus- of opleidings-
programma wordt vaak niet zorgvuldig 
genoeg nagegaan wat de implicaties zijn 
voor de bestaande leerlijnen en of deze 
leerlijnen nog wel voldoende gewaar-
borgd zijn in de (nieuwe) cursus en het 
(nieuwe) curriculum. Hierdoor raakt de 
aansluiting en opbouw in kennis en vaar-
digheden die in een leerlijn beschreven 
staat vaak kwijt; er vallen gaten in de op-
bouw van kennis en vaardigheden of 
kennis wordt onnodig meerdere malen 
overgedragen. Kortom, leerlijnen moeten 
regelmatig opnieuw tegen het licht ge-
houden worden om de samenhang en 
doelmatigheid van het onderwijs te eva-
lueren en te blijven versterken. 
Om de rode draad in de opbouw van een 

curriculum weer te geven, kiezen steeds 
meer opleidingen ervoor om leerlijnen te 
omschrijven. Wij gebruiken de term leer-
lijnen voor de beredeneerde opbouw van 
kennis en vaardigheden, geëxpliciteerd 
in producten per cursus, die toewerken 
naar de tussen- en einddoelen van het 
curriculum. Een leerlijn is dus meer dan 
een omschrijving van een rode draad in 
een opleidingsprogramma; het is een 
operationele vertaling van een onder-
wijsdoel naar cursusinhouden en -activi-
teiten. Een goed opgestelde leerlijn 
draagt daarom bij aan alignment binnen 
het onderwijs (Biggs, 1996), door inzich-
telijk te maken hoe de leerdoelen, de on-
derwijsinhoud en toetsing daarvan, bin-
nen een cursus en het curriculum is op-
gebouwd. 
Binnen Universiteit Utrecht hebben we 
vanuit een projectteam dat zich richt op 
het zichtbaar maken van leerlijnen, gedu-
rende vijf jaar uiteenlopende opleidin-
gen begeleid bij het (door)ontwikkelen 
en implementeren van leerlijnen. Op 
basis van onze ervaringen zijn we geko-
men tot verschillende handvatten en 
vuistregels die opleidingen of instellin-
gen kunnen helpen bij het actief aan de 
slag gaan met het inzichtelijk maken en 
het verbeteren van de leerlijnen binnen 
een curriculum (zie box 1 voor verdere 
toelichting op de context). 
In het eerste deel van dit artikel gaan we 
in op de verschillende aspecten die 

komen kijken bij de samenstelling van de 
inhoud van een leerlijn; de keuzes die ge-
maakt moeten worden met betrekking 
tot de inhoud en het doel van de leerlijn 
binnen een curriculum en wat goede ma-
nieren zijn om daarmee aan het werk te 
gaan. Wanneer de leerlijn opgesteld of 
geïnventariseerd is, is de volgende stap 
te komen tot een manier om alle betrok-
kenen op de hoogte te houden en actief 
betrokken te houden bij (ontwikkelingen 
van) de leerlijn(en). Daarom gaan we in 
het tweede deel in op het belang van de 
zichtbaarheid van de leerlijn en wat er 
nodig is om een leerlijn voor alle betrok-
kenen op een makkelijke manier toegan-
kelijk te maken. In het derde en laatste 
deel worden richtlijnen besproken die 
gericht zijn op het creëren van draagvlak 
voor het gebruik van de (zichtbare) leer-
lijnen onder alle betrokkenen in oplei-
ding en organisatie. 

Samenstellen inhoud leerlijn
Wanneer een opleiding gaat werken aan 
de samenhang binnen het curriculum en 
het zichtbaar maken van deze samen-
hang, is de eerste vraag via welke leerlij-
nen ze die samenhang tot uitdrukking wil 
brengen: welke thema’s geven de ge-
wenste rode draad goed weer in het op-
leidingsprogramma? Denk hierbij aan: 
schrijfvaardigheden, communicatieve 
bekwaamheden en dergelijke. Met de 
keuze voor een of meerdere leerlijnen 
wordt zichtbaar welke onderwerpen 
door de opleiding worden gezien als 
kernelementen binnen het opleidings-
programma die in meerdere cursussen in 
het curriculum worden aangeboden. Een 
goed startpunt hiervoor is te kijken naar 
de eindtermen van het curriculum. Het 
maken van een keuze voor het uitwerken 
van de leerlijnen kan op verschillende 
manieren. De eerste aanpak is om te kij-
ken of er bepaalde eindtermen zijn die 
nog onvoldoende terugkomen in het 
curriculum of waarbij de opbouw binnen 
het curriculum nog onvoldoende uit-
werkt is. De tweede aanpak is om te kij-
ken welke leerlijnen al wel aanwezig zijn, 
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BOX 1: CONTEXT PROJECT ZICHTBARE LEERLIJNEN

Sinds 2012 zijn er op Universiteit Utrecht diverse onderwijsvernieuwingsprojecten met als thema ‘zichtbare leerlijnen’, 
voornamelijk gefinancierd door het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs. Deze projecten hebben als doel het explicite-
ren, transparant maken en actueel houden van leerlijnen in onderwijsprogramma’s voor zowel studenten, docenten als 
voor de organisatie, om zo de samenhang in het curriculum te versterken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het 
eerste project vond plaats bij de opleiding Psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen, dat in 2014 werd ver-
breed naar andere opleidingen binnen de vier faculteiten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, 
Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. Sinds 2016 heeft dit project vele spin-offs gekregen in andere oplei-
dingen van de universiteit, maar ook in andere instellingen voor hoger onderwijs. In dit artikel wordt voortgebouwd op 
de opbrengsten van deze projecten en specifiek van het spin-off project ‘Community leerlijnen’. Om elkaar in praktische 
zin te ondersteunen bij het proces van ontwikkeling van zichtbare leerlijnen en de implementatie daarvan, hebben wij 
een community of practice begeleid voor leerlijncoördinatoren van alle opleidingen binnen de faculteit Sociale 
Wetenschappen. Deze community heeft bestaan van 2015 tot 2017. De gepresenteerde handvatten en vuistregels in dit 
artikel komen voort uit onze eigen ervaringen in het adviseren en coördineren van curriculumontwikkeling binnen deze 
projecten en uit de verzamelde ervaringen van studenten, docenten en opleidingscoördinatoren. 



maar nog niet voldoende zichtbaar voor 
docenten en studenten. Bij eindtermen 
waarvan (de opbouw in) de leerlijn regel-
matig niet zichtbaar genoeg is, gaat het 
vaak om complexe cognitieve competen-
ties zoals onderzoeksvaardigheden, aca-
demische vaardigheden en professionele 
vaardigheden. Nadat bepaald is welke 
leerlijn prioriteit heeft om te ontwikke-
len, te verbeteren of beter zichtbaar te 
maken, kan gestart worden met het sa-
menstellen van de inhoud van de leerlijn. 
Op basis van onze ervaring zijn wij geko-
men tot de volgende stappen:  
a) Het bepalen van de componenten die 
binnen een leerlijn te onderscheiden zijn. 
Om een leerlijn overzichtelijk te maken, is 
het handig om een beperkt aantal com-
ponenten te onderscheiden. Deze com-
ponenten zijn vaak subdoelen van het 
einddoel en geven een duidelijk kader 
aan de opbouw en inhoud van de leerlijn. 
Formuleer of definieer deze componen-
ten eenduidig zodat er geen inhoudelijke 
overlap is tussen de onderdelen van de 
leerlijn. Bij de leerlijn Onderzoeksvaardig-
heden van de opleiding Psychologie wer-
den bijvoorbeeld vijf componenten on-
derscheiden die de vijf fasen van het on-
derzoek representeren: vraagstelling, on-
derzoeksopzet, dataverzameling, analyse, 
rapporteren. Voordat kan worden over-
gegaan naar de volgende stap in het pro-
ces is het raadzaam om de gekozen inde-
ling met een aantal betrokkenen te be-
spreken zodat de gemaakte keuzes ge-
dragen worden en het denkwerk over de 
inhoud van de leerlijn afgerond is. Houd 
hiervoor het doel van de leerlijn en de 
doelgroep goed voor ogen zodat de leer-
lijn overzichtelijk, begrijpelijk en relevant 
blijft. Indien er meerdere leerlijnen bin-
nen een opleiding zijn, is het van belang 
dat, deze als geheel worden bezien om 
overlap in inhoud tussen de leerlijnen te 
voorkomen.  
b) Het bepalen welke componenten van de 
leerlijn terugkomen in de verschillende cur-
sussen. 
Wanneer de componenten van de leerlijn 
bepaald zijn, kan begonnen worden met 

het inventariseren welke componenten 
waar in het curriculum aan bod komen 
door te bekijken of er binnen de cursus 
aan de component gewerkt wordt. De in-
ventarisatie hiervan kan plaatsvinden op 
basis van de huidige situatie, bijvoor-
beeld door het raadplegen van cursus-
handleidingen of besproken worden in 
een docentenoverleg. Wij hebben in het 
werken met opleidingen goede ervarin-
gen opgedaan met de aanpak waarbij ge-
start werd met een inventarisatie van de 
huidige situatie om vervolgens na te gaan 
of dit ook een gewenste situatie is. Zo 
bleek bijvoorbeeld bij de opleiding 
Culturele antropologie dat de component 
‘schrijven’ binnen de leerlijn Academische 
vaardigheden in elke cursus van jaar 1 
aan bod kwam, terwijl voor de compo-
nent ‘samenwerken’ meer aandacht ge-
wenst was. Deze inzichten droegen bij 
aan een waardevolle discussie en gaven 
zo input voor mogelijke aanpassingen 
van het curriculum. In praktijk blijkt het 
per opleiding te verschillen of voor het 
inventariseren van de representatie van 
de componenten per cursus alle betrok-
ken coördinatoren nodig zijn of dat een 
selecte groep voldoende kennis heeft om 
deze informatie te verzamelen.  
c) Het vaststellen van de wijze waarop de 
inhoud van de leerlijn wordt opgebouwd in 
het curriculum. 
Als de componenten van de leerlijn in 
het curriculum zijn geïnventariseerd, is 
het van belang dat er gekeken wordt op 
welke wijze dit wordt opgebouwd in het 
curriculum. Wordt de component bijvoor-
beeld alleen geoefend of getoetst, of 
beide? En als de component wordt ge-
toetst, is deze toetsing dan formatief of 
summatief? Om tot een realistisch beeld 
te komen, wordt per component bij elke 
cursus gezocht naar concrete voorbeel-
den van de manier waarop hieraan ge-
werkt wordt door docenten en studenten. 
Voor de leerlijn Onderzoeksvaardig-
heden bij de opleiding Psychologie wor-
den bij de cursus Sociale psychologie bij-
voorbeeld de richtlijnen voor het rappor-
ten van onderzoeksresultaten (APA-

regels) zowel in een college besproken 
als in een opdracht toegepast. Hierdoor 
wordt inzichtelijk gemaakt op welke ma-
nier aan het einddoel ‘het op weten-
schappelijke wijze kunnen rapporteren 
van onderzoek’ wordt gewerkt. De toet-
sing van dit subdoel kan dan in dezelfde 
cursus of in een opeenvolgende cursus 
plaatsvinden. De wijze waarop de inhoud 
van de leerlijn wordt opgebouwd kan 
ook worden weergegeven door het on-
derscheiden van niveaus van complexi-
teit (beheersingsniveaus). Binnen oplei-
dingen van Universiteit Utrecht gebeurt 
dat door het variëren in context en afne-
mende mate van sturing. De ingevulde 
leerlijn kan zo inzicht geven in de manier 
waarop onderdelen op elkaar voortbou-
wen, of juist inzicht geven in waar dit nog 
niet (voldoende) gebeurt. Daarnaast kan 
gekeken worden of bepaalde onderdelen 
ontbreken en in hoeverre de einddoelen 
van de leerlijn bereikt zouden moeten 
worden door het volgen van de verschil-
lende onderdelen in het curriculum. De 
besproken stappen voor het samenstel-
len van de inhoud van een leerlijn staan 
kort samengevat in box 2. 

Garanderen van de zichtbaarheid van 
de leerlijn
Wanneer de leerlijn opgesteld of geïn-
ventariseerd is, is de volgende stap te 
zorgen dat alle betrokkenen binnen de 
opleiding de leerlijn gaan gebruiken en 
handelen vanuit de leerlijn. Daarom 
wordt in dit deel ingegaan op de zicht-
baarheid van de leerlijn en wat nodig is 
om de leerlijn voor alle betrokkenen op 
een makkelijke manier toegankelijk te 
maken. 

Doelen van het zichtbaar maken van 
leerlijnen voor studenten: Hierboven be-
schreven we dat met het zichtbaar maken 
van leerlijnen het leerproces van studen-
ten kunnen verbeteren. Daarbij gaven we 
het voortbouwen op eerder opgedane 
leerervaringen als voorbeeld, omdat het 
activeren van voorkennis een van de be-
langrijkste voorwaarden is voor leren 
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een goed middel gebleken om de op-
bouw en samenhang binnen het curricu-
lum aan externe stakeholders inzichtelijk 
te maken. Zo kan een visitatiecommissie 
snel en makkelijk zien waar en hoe naar 
bepaalde eindtermen wordt toegewerkt 
binnen het curriculum en zien dat een 
opleiding werkt met en aan leerlijnen en 
op welke manier dit een rol speelt in de 
kwaliteitszorg van de opleiding.  
 
De manier om een leerlijn zichtbaar te 
maken: Een cruciale stap in het actueel 
houden van leerlijnen en het kunnen in-
zetten ervan voor het leerproces, is het 
makkelijk toegankelijk en zichtbaar 
maken van de leerlijnen voor alle betrok-
kenen. Om de leerlijn niet een moment-
opname te laten zijn, maar te laten evolu-
eren met het veranderende curriculum, is 
het van belang om een medium te kiezen 
dat aan de eisen van brede toegankelijk-
heid, goede visualisatie en praktisch ge-
bruik voldoet. Van oudsher wordt vaak 
gewerkt in statische documenten, zoals 
Word- en Excel-bestanden, die niet aan 
deze voorwaarden voldoen. Een web-
based applicatie ligt meer voor de hand 
omdat het makkelijk toegankelijk is voor 
alle gebruikers en, afhankelijk van de 
keuze voor het programma, ook makke-
lijk bij te werken is en een goede visuali-
satie van de leerlijn weergeeft. Bij de 
keuze van een medium dient ook aan-
dacht besteed te worden aan de ge-
bruiksvriendelijkheid. Het is belangrijk 
dat meerdere mensen er gemakkelijk 
mee kunnen werken en dat het bijhou-
den van de leerlijn niet onevenredig veel 
werk kost. Omdat bestaande online tools 
niet voldeden aan deze eisen, heeft 
Universiteit Utrecht ervoor gekozen een 
online tool te ontwikkelen. Twee afbeel-
dingen van deze leerlijnentool zijn opge-
nomen in box 3 en box 4. Wanneer de 
leerlijn in de online tool wordt geopend, 
verschijnt een chronologisch overzicht 
van de leerlijn, waarbij een cursusjaar per 
webpagina visueel wordt weergegeven 
in een aantal cursussen (box 3). Per cur-
sus wordt met behulp van verschillende 

betrokken zijn bij het curriculum, waar-
door het gebrek aan inzicht in de leerlijn 
in de hand wordt gewerkt, maar ook voor 
‘vaste’ docenten is het vaak lastig goed op 
de hoogte te zijn en te blijven van de in-
houd van de andere cursussen in het cur-
riculum. Dat komt niet alleen door de 
hoge werkdruk, maar ook doordat het 
voor docenten vaak onmogelijk is snel de 
inhoud en eventuele veranderingen bij 
andere cursussen in te kunnen zien. 
Wanneer de leerlijn zichtbaar wordt ge-
maakt, biedt dit voor docenten en de 
opleiding(scoördinator) verschillende 
mogelijkheden. Voor docenten is het dan 
mogelijk op een eenvoudige manier zicht 
te krijgen op al aanwezige kennis bij de 
studenten. Ook ontstaat inzicht hoe de 
aansluiting is van het vak op de vakken 
die de studenten in het vervolg van de 
opleiding krijgen. Een zichtbare leerlijn 
helpt docenten dus om op elkaars werk 
voort te borduren. Op deze manier kan de 
zichtbare leerlijn het gesprek over de af-
stemming binnen een curriculum initië-
ren en faciliteren. Samen wordt er dan ge-
keken naar welke stappen er gezet moe-
ten worden om de leerlijn te versterken 
door de cursussen beter op elkaar af te 
stemmen. De zichtbaarheid van de leer-
lijn kan zodoende bijdragen aan het pro-
ces van het borgen van de kwaliteitszorg 
van de opleiding. In het verlengde daar-
van is de visualisatie van de leerlijnen ook 

(Ausubel, 1960). Voor studenten is echter 
niet alleen terugkijken belangrijk – wat 
heb ik al geleerd en hoe bouw ik daarop 
voort? – maar ook het vooruit kunnen kij-
ken: waar werk ik naartoe, welke leeracti-
viteiten ga ik daartoe uitvoeren? Dit in-
zicht werkt motiverend: waar doe ik het 
allemaal voor? Duidelijke en goed te vin-
den informatie over curriculumopbouw 
bepaalt in sterke mate of studenten ratio-
nele keuzes kunnen maken voor leerin-
houden binnen vakken, mits er mogelijk-
heden tot differentiatie zijn binnen en 
tussen vakken (Van Andel, 2012). Het 
zichtbaar maken van de leerlijn kan dus 
voor studenten een belangrijk instrument 
zijn om zicht te krijgen in, en grip te hou-
den op, de kennis en vaardigheden die zij 
binnen hun studie ontwikkelen.

Doel van het zichtbaar maken van leerlijnen 
voor de docenten en de opleiding: Kennis 
van leerlijnen, en daarmee van de inhoud 
van andere cursussen binnen het curricu-
lum, stelt docenten in staat beter aan te 
sluiten op de voorkennis van studenten. 
Toch blijkt in de praktijk dat docenten re-
gelmatig niet op de hoogte zijn van de 
verschillende leerlijnen in het curriculum, 
waardoor ze niet op de hoogte zijn hoe 
het onderwijs van hun cursus aansluit op 
andere cursussen in het curriculum. 
Sommige opleidingen werken met 
(junior)docenten of clinici die maar deels 
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BOX 2: SAMENSTELLEN INHOUD LEERLIJN 

1. Bepaal welke leerlijn ontwikkeld dient te worden:
 - Doel(en) en functie(s) van de leerlijn(en) in het curriculum 
  • Welke opbouw/samenhang binnen het curriculum wil je zichtbaar maken?
  • Welke leerlijn(en) zijn te onderscheiden?
  • Welke Dublin-descriptoren/eindtermen worden met de leerlijn afgedekt?
 - Welke leerlijn heeft prioriteit om te ontwikkelen, te verbeteren, of beter te implementeren in 
  het onderwijs? 
  • Welke leerlijn is niet goed zichtbaar in de curriculumopbouw en cursusbeschrijvingen?
  • Welke leerlijn is nog niet goed doordacht en/of ontwikkeld?
2. Bepaal de inhoud van de leerlijn:
  • Welke componenten binnen een leerlijn zijn te onderscheiden (bijvoorbeeld vaardigheden, 
   kennisdomeinen)?  
  • Per component: welke inhoud van de leerlijn komt terug in de verschillende cursussen?
  • Per component: op welke wijze komt de inhoud aan bod (bijvoorbeeld geoefend/getoetst)  
   en op welke wijze wordt de inhoud van de leerlijn opgebouwd over de jaren?



kleuren aangegeven welke componen-
ten van de leerlijn actief aan de orde zijn 
gekomen. Wanneer de gebruiker op een 
cursus klikt, opent een pop-up scherm 
met daarin meer informatie over de ma-
nier waarop de tussen- en einddoelen 
van de leerlijn concreet worden omgezet 
in het onderwijs in de betreffende cursus 
(box 4). Wanneer de gebruiker met be-
hulp van de zoekfunctie in de leerlijn een 
bepaalde term opzoekt, volgt uiteraard 
een lijst met cursussen waarin deze term 
gebruikt wordt en lichten deze cursussen 
op chronologische overzicht van de leer-
lijn. De gebruiker kan ook kiezen de leer-
lijn niet chronologisch te zien, maar in 
plaats daarvan de cursussen te ordenen 
naar de componenten, bijvoorbeeld de 
onderzoeksfasen bij de leerlijn 
Onderzoeksvaardigheden. 

Het creëren van draagvlak voor het 
gebruik van zichtbare leerlijnen in 
opleiding en organisatie
Zowel bij het ontwikkelen van een nieu-
we leerlijn als bij het implementeren, 
evalueren en bijstellen van een bestaan-
de leerlijn, is draagvlak essentieel vanuit 
alle geledingen van de organisatie 
(O’Neill, Donnely & Fitzmaurice, 2014). 
Wij hebben gemerkt dat, om tot een ge-
dragen leerlijn te komen, zowel bottom-
up als top-down gewerkt moet worden. 
Dat mag een open deur lijken, toch ge-
beurde dit niet vanzelf bij de opleidin-
gen. Daarom hebben we een aantal 
vuistregels opgesteld voor het creëren 
van draagvlak (zie box 5). De belangrijk-
ste punten worden hieronder toegelicht. 

Draagvlak bij docenten en bij het manage-
ment: Een belangrijke voorwaarde voor 
het succesvol ontwikkelen en realiseren 
van leerlijnen is als het nut en de nood-
zaak ervan voortkomt uit een visie die 
uitgedragen en gesteund wordt door het 
management van de opleiding. Er moet 
in die zin vanuit de leiding een ‘leerlijn-
wens’ zijn en de bereidheid om daarvoor 
tijd en middelen vrij te maken. Het pro-
ces van leerlijnontwikkeling en -imple-

mentatie moet actief aangestuurd wor-
den door een opleidingsmanager of leer-
lijncoördinator die overzicht over de in-
houd van de opleiding en beslisbevoegd-
heden heeft. Een goed startpunt is dat de 
verantwoordelijke een dialoog op gang 
brengt over welke veranderingen wense-
lijk zijn en hoe de opbouw beter zicht-
baar gemaakt kan worden. Aansluitend 
daarop moeten docenten ervaren wat 
het voordeel is van het werken met leer-
lijnen; op welke manier draagt de leerlijn 
bij aan beter op elkaar afgestemd onder-
wijs en zo aan een beter leerrendement? 
Wanneer nog niet gewerkt wordt met 
zichtbare leerlijnen binnen een opleiding 
kan het uitwisselen van ervaringen met 
opleidingen die al werken met zichtbare 
leerlijnen nuttig zijn voor docenten. Het 
delen van ervaringen kan naast zicht 
geven op het nut van zichtbare leerlijnen 
ook de discussie binnen de opleiding ver-
rijken. Uit onze ervaring blijkt dat oplei-
dingen onderling veel nuttige informatie 
hierover kunnen uitwisselen. Bijvoorbeeld 
over de keuze voor componenten binnen 

een leerlijn en over afbakening van ge-
hanteerde begrippen en definities. Als er 
organisatiebreed overeenstemming is 
over het nut en de noodzaak, moeten do-
centen gefaciliteerd worden om mee te 
denken bij de ontwikkeling van de leerlijn 
en mee te helpen met de implementatie 
ervan op cursus- en lesniveau. Nadat de 
leerlijn is geïmplementeerd in het onder-
wijsprogramma is het zaak om met regel-
maat in docentoverleg de leerlijn ter spra-
ke te brengen: loopt het zoals gepland? 
Zijn bijstellingen wenselijk/noodzakelijk? 
Zo blijft iedereen betrokken bij het bewa-
ken van de rode draad in het opleidings-
programma. Van groot belang voor het 
draagvlak onder docenten is om vanaf 
het begin duidelijk aan te geven wat er 
aan extra werk wordt gevraagd en wat 
daartegenover staat. Een leerlijn onder-
houden betekent vaak dat meer onderlin-
ge afstemming nodig is over aanpassin-
gen in het onderwijsprogramma, die ver-
volgens vastgelegd moeten worden in 
een leerlijnrepresentatietool. 
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Draagvlak bij studenten: Niet alleen do-
centen, ook studenten moeten meegeno-
men worden in de logica achter de op-
bouw van de opleiding. Dit kan hun in-
zicht vergroten in het doel van het onder-
wijs (hoe draagt wat ik nu doe bij aan het 
grotere einddoel?) en daarmee ook de 
motivatie en het gevoel van eigenaar-
schap. Als studenten zich bewuster zijn 
van hoe hetgeen zij nu doen voortbouwt 
op eerdere leeractiviteiten, kunnen ze 
makkelijker relevante voorkennis en erva-
ring ophalen. Daarom is het belangrijk 
om de ontwikkelde leerlijntool ook toe-
gankelijk te maken voor studenten. Zij 
moeten geïnformeerd worden over het 
nut van de tool en actief ervaring opdoen 
met het gebruik daarvan. We hebben ge-

merkt dat het nodig is om de tool in 
meerdere lessen in verschillende cursus-
sen aan de orde te laten komen, waardoor 
studenten gewend raken aan de tool als 
informatiebron voor hun leerproces. Een 
aantal opleidingen laat studenten werken 
met een zichtbare leerlijn door een cursus 
te starten met een opdracht waarbij stu-
denten moeten opzoeken waar in vooraf-
gaande cursussen relevante voorkennis is 
opgedaan en deze kennis vervolgens 
moeten toepassen. Bij het ophalen van de 
voorkennis wordt de zichtbare leerlijn 
dan als hulpmiddel gebruikt. Ook wordt 
in sommige opleidingen de zichtbare 
leerlijn getoond en besproken bij tuto-
raatsbijeenkomsten in het eerste jaar om 
studenten zo bewust te maken van de op-

bouw in de inhoud van het curriculum en 
te laten zien naar welke einddoelen wordt 
toegewerkt. Een voorbeeld van een zicht-
bare leerlijn die veel wordt gebruikt, is de 
leerlijn Professionele vaardigheden bij de 
faculteit Diergenees-kunde. De inhoud en 
opdrachten van deze leerlijn zijn ingebed 
in de vakinhoudelijke cursussen van het 
bachelorcurriculum. Studenten kunnen 
de opdrachten voor deze leerlijn alleen 
vinden in de zichtbare leerlijn binnen de 
leerlijnentool. De zichtbare leerlijn functi-
oneert dus feitelijk als een studiehandlei-
ding voor alles wat met de leerlijn 
Professionele vaardigheden te maken 
heeft. Doordat studenten bij elke op-
dracht de zichtbare leerlijn moeten raad-
plegen, houden ze beter overzicht wat ze 
al gedaan hebben, waar ze nu staan en 
wat in komende cursussen aan bod komt. 

Aanbevelingen
In dit artikel hebben we handvatten en 
vuistregels besproken die van belang zijn 
bij het ontwikkelen en zichtbaar maken 
van leerlijnen en die zorgen voor een 
breed gedragen, in de dagelijkse lesprak-
tijk verankerde leerlijn. Het doel is beter 
op elkaar afgestemd onderwijs te realise-
ren wat leidt tot een betere cumulatieve 
kennisopbouw bij studenten. Deze inzich-
ten vloeien voort uit ons advieswerk voor 
(met name) opleidingen binnen Universi-
teit Utrecht. Hoe divers deze opleidingen 
ook waren, ze bleken bij het ontwikkelen 
en verbeteren van leerlijnen tegen verge-
lijkbare problemen aan te lopen en op 
zoek te zijn naar manieren om leerlijnen 
beter te verankeren in de onderwijsprak-
tijk. We sluiten dit artikel af met aanbeve-
lingen over de aspecten die naar ons idee 
essentieel zijn in het duurzaam werken 
aan leerlijnen in het curriculum. 
De eerste aanbeveling is om al aan het 
begin van het proces na te denken over 
de manier van het zichtbaar maken van 
de leerlijnen voor alle betrokkenen, bij-
voorbeeld door gebruik te maken van een 
online tool. Dit bleek voor veel opleidin-
gen al een cruciale stap te zijn. De zicht-
baarheid vergemakkelijkt de communica-
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tie over de opbouw van het curriculum 
waardoor het mogelijk is tot een breed 
gedragen leerlijn te komen; een leerlijn 
die niet alleen mondeling gecommuni-
ceerd wordt door directie en docenten, 
maar ook doorwerkt in het hele cursus-
programma, waarbij docenten en studen-
ten zich meer bewust worden van hoe elk 
steentje bijdraagt aan het grotere geheel. 
De tweede aanbeveling is om het bespre-
ken van de leerlijn(en) structureel op te 
nemen in de jaarlijkse overleggen van 
docenten en coördinatoren. Een zicht-
baar gemaakte leerlijn kan gebruikt wor-
den om bij periodiek overleg tussen do-
centen en management te kijken naar 
aansluiting tussen onderwijsonderdelen. 
Hieruit is af te leiden of bepaalde vaar-
digheden of competenties te weinig of 
juist te veel aan bod komen in een curri-
culum, of misschien niet op de juiste 
wijze. Door met elkaar hiaten en/of her-
halingen in een curriculum te signaleren, 
kan een breed gedragen start worden 
gemaakt met curriculumverbetering. Het 
is daarom ook aan te raden zichtbare 
leerlijnen mee te nemen in de cyclus van 
kwaliteitszorg zodat jaarlijks zowel de in-

houd van de leerlijn als het gebruik van 
een zichtbare leerlijnentool geëvalueerd 
kunnen worden. Jaarlijks worden dan 
door de opleidingscoördinator of de cur-
suscoördinatoren de cursusgegevens na-
gelopen en indien nodig bijgesteld, even-
tueel met behulp van een student-assi-
stent. Alleen een actuele zichtbare leer-
lijn is behulpzaam voor docenten om 
hun onderwijs goed op elkaar afgestemd 
te houden en voor studenten om beter 
voort te bouwen op eerder opgedane 
kennis en vaardigheden. 
De derde en laatste aanbeveling heeft 
betrekking op het organiseren van de 
aansturing en ondersteuning van een 
zichtbare leerlijn. Het kost tijd en geld om 
breed gedragen leerlijnen te ontwikke-
len, zichtbaar te maken, te realiseren en 
actueel te houden. Indien gewerkt wordt 
met een online tool om de leerlijn weer 
te geven, is daarnaast ook technische on-
dersteuning nodig. Het is van het groot-
ste belang om de verantwoordelijkheid 
voor de inhoud en continuïteit van leerlij-
nen binnen de opleiding duurzaam te 
beleggen bij bijvoorbeeld een leerlijnco-
ordinator. De leerlijnen moeten ‘levende 

lijnen’ blijven binnen de opleiding, met 
een goed gefaciliteerde leerlijncoördina-
tor die de regie houdt op wijzigingen in 
de vakken en hoe deze worden doorge-
voerd in de zichtbare leerlijn. 
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  BOX 5: CREËREN VAN DRAAGVLAK EN HET STRUCTUREEL INBEDDEN VAN DE LEERLIJN

Fase-> Ontwikkelen en ontwerpen leerlijn Implementatie en continuatie leerlijn

Management - Duidelijk doel en doelgroep voor ogen hebben: is het voor studenten/ - Leerlijnen controleren op criteria.  
  docenten/accreditatie? - Faciliteren van het proces door tijd voor het bijhouden en actualiseren van
 - Criteria opstellen voor gewenste leerlijn.   leerlijn te reserveren.   
 - Belang leerlijn actief uitdragen: uren vrijmaken voor ontwikkeling en zich - Belang van leerlijn actief uit blijven dragen, op strategische momenten naar
  inzetten om draagvlak te creëren.   leerlijn verwijzen.
 - Verantwoordelijkheid duidelijk beleggen, bijvoorbeeld  via mandaat voor - Jaarlijks evalueren leerlijn met cursuscoördinatoren en docenten via
  leerlijncoördinator.   PDCA-cyclus. 

Docenten - Binnen de eigen cursus de leerlijn meenemen in het proces.  - Afstemmen cursussen op elkaar, leerlijn naleven en in contact overleg
 - (Laten) ervaren wat een leerlijn(tool) oplevert.   blijven met elkaar over aanpassingen.
 - Inventariseren behoeften ten aanzien van werken met de leerlijn.  - Weten wat er in de leerlijn staat.
   - Leerlijn (laten) gebruiken in de eigen lessen. 

Studenten Nagaan: - Zorgen dat leerlijn vindbaar en herkenbaar is door links in de elektronische
 - Op welke momenten in de studie behoefte is aan beter overzicht.  leeromgeving met duidelijke instructie, verwijzingen in cursushandleidingen
 - Wat de informatiebehoefte is, bijvoorbeeld vooruit en terugkijken,   naar de zichtbare leerlijn.
  naslagwerk ten aanzien van verworven kennis en vaardigheden. - Duidelijk communiceren doel en functie van de leerlijn. 
 - Wat wel/niet heeft gewerkt in de vakken. - In lessen aandacht besteden aan de leerlijn, door doel, inhoud samenhang
 - Studenten inspraak laten hebben in ontwerp leerlijn, feedback vragen,   duidelijk te maken. 
  meepraten over keuzes in ontwerp. - Leerlijn interactief gebruiken, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij reflectie op   
    eigen ontwikkeling of via opdrachten om voorkennis te activeren.




