
 
 

Associate degree 
Software Development 
 

Aanvraag nieuwe opleiding 

 
 



 

 

  Colofon 

Datum 17 maart 2020 

Status   Afdeling Academie Creatieve Technologie 

Auteur F.C. van Viegen 

© Saxion. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 



 

 

 

 

 

Datum  17 maart 2020 

Titel  Associate degree Software Development 

Pagina  3 / 31 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Administratieve gegevens ........................................................................................................................ 5 

Inleiding .................................................................................................................................................... 6 

1 Beoogde leerresultaten ...................................................................................................................... 7 

1.1 De softwareontwikkelaar ........................................................................................................... 7 

1.2 Gewenste eindkwalificaties ....................................................................................................... 7 

1.3 Verantwoording ......................................................................................................................... 9 

1.3.1 Beroepenveld ................................................................................................................ 9 

1.3.2 Landelijk domeinmodel ............................................................................................... 10 

1.3.3 Het associate degree-niveau ...................................................................................... 12 

1.4 Engelstalig ............................................................................................................................... 14 

1.5 Doorstroom naar bachelor ...................................................................................................... 14 

2 Leeromgeving ................................................................................................................................... 15 

2.1 Jaar één .................................................................................................................................. 15 

2.1.1 Formatieve opdrachten ............................................................................................... 15 

2.1.2 Mastery learning ......................................................................................................... 16 

2.1.3 Gesimuleerde beroepsomgeving ................................................................................ 16 

2.1.4 Docenten en studentmentoren ................................................................................... 16 

2.2 Jaar twee ................................................................................................................................. 17 

2.2.1 Stages ......................................................................................................................... 18 

2.2.2 Vrije projecten ............................................................................................................. 18 

2.2.3 Formatieve opdrachten ............................................................................................... 18 

2.3 Studiebelasting en flexibilisering ............................................................................................. 19 

2.4 Extra-curriculaire activiteiten ................................................................................................... 19 

2.5 Instroom en matching .............................................................................................................. 20 

2.6 Studiebegeleiding .................................................................................................................... 20 

2.7 Informatievoorziening .............................................................................................................. 21 

2.8 Ontwikkel- en docententeam .................................................................................................. 21 

3 Toetsing ............................................................................................................................................ 23 

3.1 Visie op toetsen ....................................................................................................................... 23 

3.2 Toetsvormen ........................................................................................................................... 23 

3.2.1 Inleveropdracht met mondeling .................................................................................. 23 

3.2.2 Assessment ................................................................................................................ 25 

3.2.3 Portfolio ....................................................................................................................... 25 



 

 

 

 

 

Datum  17 maart 2020 

Titel  Associate degree Software Development 

Pagina  4 / 31 

 

 

3.3 Toetsprogramma ..................................................................................................................... 26 

3.4 Actoren .................................................................................................................................... 28 

3.5 Analyse, evaluatie en controle ................................................................................................ 28 

3.6 Regelementen ......................................................................................................................... 28 

4 Zelfevaluatie BKKI ............................................................................................................................ 29 

A. Beoogde leerresultaten ................................................................................................................ 29 

B. Programma: inhoud ..................................................................................................................... 29 

C. Programma: leeromgeving .......................................................................................................... 29 

D. Instroom ....................................................................................................................................... 30 

E. Personeel ..................................................................................................................................... 30 

F. Materiële voorzieningen ............................................................................................................... 30 

G. Gerealiseerde leerresultaten ....................................................................................................... 30 

Overzicht bijlagen ................................................................................................................................... 31 

 



 

 

 

 

 

  Associate degree Software Development 

Pagina  5 / 31 

 

 

 

Administratieve gegevens 
 
Instelling 

Naam instelling Saxion 

Status instelling Bekostigd 

Resultaat Instellingstoets kwaliteitszorg Positief 

 
Opleiding 

Naam opleiding Software Development 

Oriëntatie en niveau opleiding Hbo 

Niveau opleiding Associate degree 

Beoogde sector (CROHO) Techniek 

Aantal studiepunten 120 

Variant(en)  

Afstudeerrichting(en)  

Te verlenen graad Associate degree 

Opleidingslocatie(s) Enschede 

Joint programme  N.v.t. 

Onderwijstaal Engels 

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI) 

 
Contactpersoon aanvraag 

Voornaam Frank 

Tussenvoegsel(s) van 

Achternaam  Viegen 

Telefoonnummer 06 5170 3097 

E-mailadres f.c.vanviegen@saxion.nl 

 
Factuuradres 

Factuuradres Saxion 

Afdeling BSO / Raimond Bartelink (ACT) 

Postbus 70000 

Postcode factuuradres 7500 KB 

Plaats factuuradres Enschede 

Referentie instelling  PROQ 155820 

E-mailadres facturen@saxion.nl 

 
  



 

 

 

 

 

  Associate degree Software Development 

Pagina  6 / 31 

 

 

 

Inleiding 
 

Met deze aanvraag zet de Academie Creatieve Technologie van Saxion een volgende stap in de opzet 

van een voltijd associate degree-opleiding Software Development. Afgestudeerden van deze 

tweejarige opleiding zouden in staat zijn om software te ontwikkelen op hoog praktisch niveau en in 

teamverband – competenties waarnaar grote marktvraag bestaat. Hoofdstuk 1 voorziet in een nadere 

typering van de beoogde leerresultaten, het proces waarmee deze in gezamenlijk met het bedrijfsleven 

zijn vastgesteld en een onderbouwing voor de verwachte marktvraag. 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de beoogde leeromgeving, welke sterk afwijkt van 

hetgeen binnen Saxion gebruikelijk is. Van zowel studenten als betrokken docenten wordt fulltime 

aanwezigheid verwacht in een gesimuleerde beroepsomgeving; een specifiek voor de opleiding te 

creëren kantoortuin. Van daaruit werken studenten volgens het didactisch model van mastery learning 

ieder in een eigen tempo aan formatieve opdrachten. Gedurende het eerste jaar leren studenten zo, 

met veel oefenen en zeer frequente individuele feedback, de basis van het beroep: programmeren. Het 

tweede jaar staat in het teken van werken in teamverband in grotere projecten. Het beroepenveld 

speelt hier een cruciale rol, door intensief begeleide stageplaatsen ter beschikking te stellen. 

 

De summatieve toetsing wijkt, aansluitend bij het bovenstaande, ook af van de norm. Studenten 

kunnen, binnen kaders, zelf het moment bepalen wanneer zij een toets afleggen. In het eerste jaar 

hebben deze toetsen zo veel mogelijk dezelfde vorm en hetzelfde niveau als de formatieve 

opdrachten. In het tweede jaar tonen studenten middels portfolio’s aan dat zij de beoogde 

leerresultaten behaald hebben, voornamelijk op basis van activiteiten binnen de stages. Hoofdstuk 3 

gaat nader in op de toetsing. 

 

In de drie besproken hoofdstukken toont Saxion aan dat de beoogde opleiding voldoet aan de drie 

gehanteerde standaarden van de Toets Nieuwe Opleiding. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 middels 

zelfevaluatie beschouwd hoe de opleiding voldoet aan de criteria voor het Bijzonder Kenmerk 

Kleinschalig en Intensief onderwijs (BKKI), waarvoor bij deze tevens een aanvraag wordt gedaan. 

 

Brondocumenten zijn als bijlage bij dit aanvraagdossier in een apart deel toegevoegd. In de tekst van 

de aanvraag wordt waar relevant verwezen naar deze documenten. Voor de volgorde en nummering 

van de bijlagen verwijzen wij u graag naar de laatste pagina van dit aanvraagdossier. 

 

Enschede, 17 maart 2020 
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1 Beoogde leerresultaten 

1.1 De softwareontwikkelaar 

De beoogde associate degree-opleiding Software Development leidt op tot softwareontwikkelaar; een 

persoon die zich professioneel bezighoudt met de totstandkoming van software. Hieronder valt in ieder 

geval de implementatie van software (het daadwerkelijke programmeren), maar ook taken die daaraan 

vooraf gaan (zoals ontwerpen) en taken die er na komen (zoals testen en uitrollen). 

 

De maatschappij lijkt een onverzadigbare vraag te hebben naar nieuwe software. Eén onderliggende 

ontwikkeling is dat software steeds specifieker wordt. We denken als voorbeeld aan een bakkerij. In 

het begin van het automatiseringstijdperk had de bakker de mogelijkheid om een generieke 

spreadsheet applicatie (zoals Excel, of destijds Lotus 1-2-3) te gebruiken voor bijvoorbeeld 

administratie en voorraadbeheer. Later kwamen daar specifiekere op winkeliers gerichte oplossingen 

voor in de plaats. Daarna kwamen de oplossingen specifiek voor winkeliers die levensmiddelen 

verkopen, waar houdbaarheidsdata een belangrijke rol spelen. Inmiddels zien we producten die 

speciaal toegespitst zijn op bakkerijen.1 

 

Daarnaast kan geconstateerd worden dat grote nieuwe ICT-ontwikkeling telkens leiden tot een nieuwe 

golf van softwareontwikkeling. Voorbeelden uit het verleden zijn de opkomst van de PC, het internet en 

de smartphone. In de huidige tijd gelden Artificial Intelligence, Internet of Things, blockchain 

technology, data science en immersive technologies als nieuwe technieken met in potentie zeer 

verstrekkende gevolgen.2 3 

 

Voor de vervaardiging van al deze software zijn veel softwareontwikkelaars nodig. Door deze grote 

vraag en onvoldoende instroom bestaat er zowel internationaal, landelijk als regionaal een tekort aan 

softwareontwikkelaars.4  

 

1.2 Gewenste eindkwalificaties  

De beoogde opleiding legt een grote nadruk op programmeren; de implementatie van software. Dit is 

de kern van het beroep, het ambacht. Het gaat daarbij niet om het kunnen toepassen van ‘kunstjes’, 

maar om diep begrip op basis waarvan nieuwe situaties en technieken kunnen worden omarmd. 

Opgeleverde broncode dient daarbij aan hoge kwaliteitsstandaarden te voldoen. Daarnaast besteedt 

de beoogde opleiding ruime aandacht aan het verdere ontwikkeltraject, van ontwerp tot (automatische) 

uitrol, en aan ontwikkelmethodieken. 

 

De opleiding hanteert de volgende acht eindkwalificaties en onderliggende leeruitkomsten: 

 
  

 
1 Marti Orbak Software – Software voor de bakker (https://www.marti-orbak.com/ opgevraagd 14 januari 2020) 
2 Gartner – Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 (https://www.skillcity.nl/gartner-top-10-technology-trends-2019/ 
opgevraagd 28 januari 2020) 
3 Deloitte – Tech Trends 2019 (https://www.skillcity.nl/gartner-top-10-technology-trends-2019/ opgevraagd 28 januari 2020) 
4 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid, paragraaf 1.7. (bijlage 1) 
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Afgestudeerden kunnen... 

1. Op basis van (interne) klant wensen een functioneel ontwerp (van beperkte omvang) opstellen. 
o SMART requirements opstellen. 
o User stories uitwerken op basis van requirements. 
o Wireframes maken ter verduidelijking van user stories. 
o De basisprincipes van grafisch ontwerp toepassen. 
o Een testplan opstellen en uitvoeren. 

2. Op basis van een functioneel ontwerp een technisch ontwerp (van beperkte complexiteit) 
opstellen; waaronder het modelleren van de werkelijkheid, decompositie, abstractie en 
technische keuzes. 

o Modelleren van de werkelijkheid. 
o Technisch documenteren. 
o Modelleren met UML. 
o Methodisch afwegen. 
o Decompositie toepassen. 
o Abstractie toepassen. 

3. Op basis van een technisch ontwerp nieuwe software realiseren of bestaande software 
uitbreiden, met veel aandacht voor kwaliteitsaspecten: betrouwbaarheid, leesbaarheid, 
aanpasbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en snelheid. 

o Imperatief programmeren. 
o Objectgeoriënteerd programmeren. 
o Fouten opsporen. 
o Betrouwbare, leesbare, aanpasbare en onderhoudbare code schrijven. 
o Passende datastructuren selecteren en hanteren. 
o Bestaande software uitbreiden. 

4. Problemen oplossen gebruikmakende van een gedegen theoretische basis. 
o Redeneren op basis van de low-level werking van een computer. 
o Programmeren met handmatig geheugenbeheer. 
o Recursie en backtracking toepassen. 
o Algorithmen en datastructuren selecteren op basis van algorithmische complexiteit. 
o Zorgvuldig redeneren over discrete toestanden. 
o Vertalers voor domeinspecifieke talen ontwikkelen. 

5. Direct aan de slag met diverse veelgebruikte programmeertalen, frameworks, libraries en 
technieken. 

o Programmeren in Javascript. 
o Programmeren in Java/Kotlin. 
o Android applicaties implementeren. 
o SQL databases ontwerpen en gebruiken. 
o Webpagina's implementeren middels moderne HTML en CSS 
o Dynamische web sites ontwikkelen. 
o APIs ontwerpen en implementeren. 
o Gebruikmaken van declarative UI frameworks. 
o Netwerkapplicaties implementeren. 

6. Nog niet eerder gebruikte programmeertalen, frameworks, libraries en technieken snel leren 
hanteren. 

o Een nog niet eerder gebruikte programmeertaal snel leren hanteren. 
o Een nog niet eerder gebruikt framework snel leren hanteren. 
o Een nog niet eerder gebruikte library snel leren hanteren. 
o Een nog niet eerder gebruikte techniek snel leren hanteren. 

7. Software geautomatiseerd testen en uitrollen. 
o Effectief gebruikmaken van unit testing. 
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o Effectief gebruikmaken van end-to-end testing. 
o Linuxsystemen beheren. 
o Applicaties uitrollen met Docker. 
o Gebruikmaken van cloud platforms. 
o Een eenvoudige CI/CD-omgeving inrichten. 

8. Effectief communiceren en samenwerken binnen een ontwikkelteam, gebruikmakend van 
moderne tools en methodieken. 

o Begrijpend luisteren en helder argumenteren in technische discussies. 
o Effectief werken met de methodieken van een professioneel ontwikkelteam. 
o Effectief gebruikmaken van moderne tools om softwareontwikkeling te controleren. 
o Code reviews uitvoeren en ontvangen. 
o Presenteren. 

1.3 Verantwoording 

De in de vorige paragraaf gestelde eindkwalificaties en onderliggende leeruitkomsten zijn tot stand 

gekomen op basis van de vraag vanuit het beroepenveld, het landelijk domeinmodel van Stichting 

HBO-i en de landelijke kaders aangaande het associate degree-niveau. In de volgende paragrafen 

verantwoorden we de gestelde eindkwalificaties naar elk van deze vier invalshoeken. 

1.3.1 Beroepenveld 

Het regionale beroepenveld is vanaf een vroeg stadium nauw betrokken geweest bij de totstandkoming 

van de gewenste eindkwalificaties. Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met 

negentien bedrijven,5 er zijn diepte-interviews afgenomen bij tien van hen,6 73 bedrijven hebben 

deelgenomen aan een enquête7 en maar liefst vijftien bedrijven waren vertegenwoordigd bij de zes uur 

durende kick-off van de beroepenveldcommissie.8 

 

De diepte-interviews zijn gevoerd met technische leidinggevenden binnen de bedrijven. Het 

belangrijkste onderwerp betrof de verwachtingen en wensen die het bedrijf heeft van junior 

softwareontwikkelaars.9 Saxion heeft de interview-uitwerkingen verwerkt tot een enkel thematisch 

overzicht, waarin de meningen van de bedrijven over het belang van de diverse genoemde 

beroepstaken en competenties worden geduid.10 Op basis hiervan en na inspraak van de nieuw-

opgerichte beroepenveldcommissie11 is het volgende beroepsprofiel tot stand gekomen: 

 

De softwareontwikkelaar vertaalt klantwensen in een functioneel ontwerp en stelt op basis daarvan een 

technisch ontwerp op. Implementatie van dergelijke ontwerpen is de kern van het beroep; hieraan 

worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Daarnaast zorgt zij of hij voor betrouwbare uitrol van de software. 

De softwareontwikkelaar maakt zich nieuwe technieken eigen en lost problemen op met een grote 

mate van zelfstandigheid. Hij of zij werkt effectief samen in een ontwikkelteam gebruikmakende van 

moderne tools en methodieken. 

 

Dit beroepsprofiel beschrijft de softwareontwikkelaar in het algemeen, dus niet specifiek op associate 

degree-niveau. Om invulling te geven aan het niveau zijn het landelijk domeinmodel (paragraaf 1.3.2) 

 
5 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroomonderzoek, pagina 7. (bijlage 6) 
6 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroomonderzoek, pagina’s 16 t/m 36. (bijlage 6) 
7 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroomonderzoek, pagina 8. (bijlage 6) 
8 Saxion – Ad SD Verslag kick-off beroepenveldcommissie. (bijlage 7) 
9 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroom-onderzoek, pagina’s 16 t/m 37. (bijlage 6) 
10 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid, pagina’s 10 t/m15. (bijlage 5) 
11 Saxion – Ad SD Verslag kick-off beroepenveldcommissie. (bijlage 7) 
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en het Nederlands kwalificatieraamwerk (paragraaf 0) gehanteerd, om zo te komen tot de acht 

eindkwalificaties. 

 

Ook de onderliggende leeruitkomsten komen voort uit de input verkregen in de diepte-interviews en 

van de beroepenveldcommissie.  

 

Vrijwel alle (middels gesprekken, interviews, enquêtes en beroepenveldcommissie) benaderde 

bedrijven geven aan een grote behoefte te hebben aan afgestudeerden van de beoogde opleiding. 

Alleen al de 41 geënquêteerde organisaties gevestigd rondom Enschede denken samen jaarlijks 72 

afgestudeerden van de beoogde opleiding aan te zullen nemen.12 Dit positieve vooruitzicht wat betreft 

arbeidsmarktperspectief wordt ook bevestigd door de beroepenveldcommissie.13 

 

Veel van de gesproken bedrijven hebben daarnaast toegezegd de opleiding op diverse manieren te 

zullen ondersteunen14, bijvoorbeeld door gezamenlijk studentenbeurzen ter beschikking te stellen ter 

compensatie van het verhoogde collegegeld waar studenten in latere uitvoeringsjaren waarschijnlijk 

mee te maken zullen krijgen. Ook spelen de organisaties een prominente rol door het beschikbaar 

stellen van intensief-begeleide stageplaatsen (zie paragraaf 2.2.1). Daarnaast zijn al tenminste vijf 

bedrijven bereid om voor een langere periode één dag in de week een ervaren softwareontwikkelaar 

uit te lenen als gastdocent (zie paragraaf 2.8). Al met al geeft dit het signaal dat de bedrijven de 

beoogde opleiding met woord en daad ondersteunen. 

 

Ook wordt door de bedrijven het vertrouwen uitgesproken dat de bijzondere onderwijsvorm, die in het 

volgende hoofdstuk nader wordt toegelicht, past bij de doelgroep en goede resultaten op zal leveren.15 

1.3.2 Landelijk domeinmodel 
Het landelijk domeinmodel van Stichting HBO-i biedt een raamwerk voor ICT-opleidingen met zeer 
uiteenlopende beroepsprofielen. Hiertoe wordt een tabel gehanteerd met op één as de 
‘architectuurlaag’ (gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, infrastructuur, software, hardware 
interfacing) en op de andere as de beroepsactiviteit (beheren, analyseren, adviseren, ontwerpen, 
realiseren). Het domeinmodel definieert voor elk van de vlakken specifieke beroepstaken op 
beheersingsniveaus één tot en met vier. 
 
Een opleiding kan een eigen profiel kiezen door op enkele van de 25 vlakken een beheersingsniveau 
aan te geven. Voor associate degree-opleidingen wordt hiertoe de volgende handreiking gegeven: 
 
“Een associate degree-programma vormt een functie-specifieke taakgerichte opleiding op 
operationeel-tactisch niveau. Een bijbehorend opleidingsprofiel in het HBO-i model zal daarom zijn 
vakinhoudelijke focus meestal vinden op een architectuurlaag op niveau twee. De omvattende 
professional skills vinden verdieping op het tactisch handelingsniveau. In vergelijking met de eerste 
twee jaar van een bachelor-programma is er sprake van een meer specialistische vakinhoudelijke 
oriëntatie en een specifiek taakgerichte oriëntatie van de bijbehorende professional skills.” 16 
 

 
12 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid, pagina 27. (bijlage 5) 
13 Saxion – Ad SD Verslag kick-off beroepenveldcommissie, pagina 10. (bijlage 7) 
14 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroomonderzoek, pagina 7. (bijlage 6) 
15 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid, pagina 22. (bijlage 5) 
16 HBO-i – Domeinbeschrijving 2018, pagina 66. (bijlage 10) 
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Het model geeft hiermee de kaders voor eigen positionering van een opleiding. In samenspraak met de 

vijftien vertegenwoordigde bedrijven in de beroepenveldcommissie, is gekozen voor het volgende 

eindniveau op elk van de activiteiten in de ‘software’ architectuurlaag: 17 
 

• Software analyseren: beheersingsniveau 1 

• Software adviseren: niet van belang 

• Software ontwerpen: beheersingsniveau 2 

• Software implementeren: beheersingsniveau 3 

• Software beheren: beheersingsniveau 1 

 

Voor software implementeren wordt dus beheersingsniveau 3 gekozen; het bachelor-niveau. Dit 

reflecteert de nadruk die de opleiding legt op het programmeren. Daarnaast is er ruim aandacht voor 

software ontwerp en in een wat mindere mate voor software analyseren en software beheren. 

Adviseren zoals geduid in het HBO-i-model wordt, ook door de beroepenveldcommissie, niet gezien 

als beroepstaak van een softwareontwikkelaar op associate degree-niveau. 

 

In Tabel 1 op de volgende pagina wordt van elk van de in het HBO-i-model benoemde kwalificaties bij 

de beheersingsniveaus op de verschillende activiteiten weergegeven welke van de in paragraaf 1.2 

beschreven eindkwalificaties hier invulling aan geven. 

 
Wat betreft algemene HBO-competenties geeft het domeinmodel geen duidelijk kwalificaties voor het 

associate degree-niveau. Hiertoe oriënteert de opleiding zich op het Nederlands Kwalificatieraamwerk, 

besproken in de volgende paragraaf. 
  

 
17 Saxion – Ad SD Verslag kick-off beroepenveldcommissie, tabel onderaan pagina 3. (bijlage 3) 
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HBO-i activiteit Eindkwalificatie 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Software analyseren: beheersingsniveau 1 

Verzamelen en valideren van functionele eisen voor een 

softwaresysteem met één belanghebbende volgens een 

standaardmethode.  

✓        

Definiëren van acceptatiecriteria voor bovengenoemde functionele 
eisen.  

✓        

Software ontwerpen: beheersingsniveau 2 

Opstellen van een ontwerp voor een softwaresysteem, rekening 

houdend met het gebruik van bestaande componenten en libraries. 

 ✓       

Toepassen van ontwerpkwaliteitscriteria, rekening houdend met 
security aspecten en verschillende typen devices.  

 ✓       

Maken van een ontwerp voor een systeem dat grote hoeveelheden 
data kan verwerken en raadplegen. 

 ✓  ✓     

Vaststellen van de kwaliteit van het ontwerp, bijvoorbeeld door 

toetsing of prototyping, rekening houdend met de geformuleerde 

kwaliteitseigenschappen. 

 ✓ ✓      

Opstellen van testontwerpen volgens een gegeven teststrategie.       ✓  

Software implementeren: beheersingsniveau 3 

Bouwen en beschikbaar stellen van een schaalbaar 
softwaresysteem dat aansluit bij bestaande systemen, eventueel in 
de cloud, volgens de ontworpen architectuur met gebruik van 
bestaande frameworks.  

  ✓  ✓ ✓   

Toepassen van testautomatisering bij het uitvoeren van testen.       ✓  

Integreren van softwarecomponenten in een bestaand systeem, 
waarbij o.a. de integriteit, veiligheid en systeemprestaties bewaakt 
worden. 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Uitvoeren van, monitoren van en rapporteren over unit-, integratie-, 
regressie-, en systeemtesten, met aandacht voor security-
aspecten. 

      ✓  

Software beheren: beheersingsniveau 1 

Inrichten en gebruik maken van beheersysteem ter ondersteuning 
van softwareontwikkeling in teamverband.  

      ✓ ✓ 

Tabel 1: HBO-i kwalificaties gekoppeld aan eindkwalificaties opleiding. 

1.3.3 Het associate degree-niveau 

Uit landelijke cijfers18 en ook de ROA AIS prognoses tot 202419 blijkt dat softwareontwikkelaars op 

mbo4-niveau relatief moeilijk in de arbeidsmarkt liggen. Dit sentiment komt ook naar voren in de door 

Saxion afgenomen diepte-interviews.20 Zoals één bedrijf het verwoordt: “Van een mbo’er verwacht ik 

dat hij of zij een kleine goed gedefinieerde taak zelfstandig kan uitvoeren. Van een hbo’er verwacht ik 

dat hij of zij een groter project zelf kan opbreken in taken. Dit laatste is wat wij nodig hebben.” 

 

 
18 AG Connect – ICT-functies op mbo-niveau verdwijnen in hoog tempo. (https://www.agconnect.nl/artikel/ict-functies-op-mbo-
niveau-verdwijnen-hoog-tempo opgevraagd 20 december 2020) 
19 Maastricht University – ROA AIS prognoses tot 2024 (https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl opgevraagd 20 december 
2019) 
20 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid, pagina’s 15 en 16. (bijlage 5) 
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De vraag naar softwareontwikkelaars op bachelor en master niveau is wél erg groot. 21 Op associate 

degree-niveau is de vraag moeilijker te duiden, omdat het aantal afgestudeerden nog dusdanig klein is 

dat er geen cijfers en ervaringen beschikbaar zijn. Saxion heeft in nauwe samenwerking met het 

beroepenveld gepoogd de beoogde opleiding dusdanig te positioneren dat de voor het beroepenveld 

relevante competenties van de HBO-ICT bacheloropleiding overeind blijven, maar dan binnen de 

kaders van een tweejarige opleiding. De volgende tabel geeft de gekozen positionering bondig weer: 
 

 

  Bachelor 

HBO-ICT Software Engineering 

 Associate degree 

Software Development 

+ 

Mbo4 

Applicatieontwikkelaar 

+ + 

Opdrachtgericht. Probleemgericht. Situatiegericht. 

 Ontwerpt oplossingen voor 

problemen met beperkte 

omvang/complexiteit.22 

Ontwerpt oplossingen voor 

grotere/complexere problemen, 

met meerdere stakeholders. 

Implementeert software met 

beperkte complexiteit op basis 

van geleerde technieken. 

Implementeert complexe 

software met veel aandacht 

voor kwaliteit op basis van zelf-

aangeleerde technieken.23 

Implementeert complexe 

software met veel aandacht 

voor kwaliteit op basis van zelf-

aangeleerde technieken.24 

 Lost zelfstandig problemen 

op.25 

Lost zelfstandig problemen op 

in de bredere context van de 

organisatie middels methodisch 

onderzoek. 

Maakt gebruik van basis tools 

en methodieken. 

Maakt gebruik van 

geavanceerde tools en 

methodieken.26 

Richt het gebruik van 

geavanceerde tools en 

methodieken in. 

Tabel 2: Typering beoogde opleiding ten opzichte van mbo4 en bachelor. 

 

Let wel, deze tabel is slechts bedoeld om de positionering van de beoogde opleiding ten opzichte van 

de verwante mbo4- en bacheloropleidingen inzichtelijk te maken, en doet daarmee geen recht aan vele 

nuances. 

 

Ook in deze tabel zien we terug dat implementatie, het focuspunt van de opleiding, op hetzelfde niveau 

terugkomt als in de bacheloropleiding. De wens en verwachting is dat het gemiddelde eindniveau zelfs 

substantieel hoger zal zijn, omdat het te hanteren didactisch model van mastery learning (zìe paragraaf 

2.1.2) studenten voorbereid op het behalen van toetsen met hoge cijfers. 

 

 
21 Maastricht University – ROA AIS prognoses tot 2024 (https://roastatistics.maastrichtuniversity.nl opgevraagd 20 december 
2019) 
22 Eindkwalificaties 1 en 2. 
23 Eindkwalificaties 3 en 5. 
24 Eindkwalificaties 3 en 5. 
25 Eindkwalificatie 4. 
26 Eindkwalificaties 7 en 8. 
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Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle 

mogelijke kwalificaties. De niveaus zijn gekoppeld aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF), 

zodat vergelijking van kwalificaties tussen Europese landen mogelijk is. Associate degree-opleidingen 

hebben NLQF niveau 5 als eindniveau.  

 

Op niveau 5 heeft NLQF descriptorelementen vastgesteld voor: context, kennis, vaardigheden en 

‘verantwoordelijkheid en zelfstandigheid’. Hieraan worden in totaal 16 NLQF-kwalificaties verbonden, 

welke bewust weinig inhoudelijke richting geven, maar wel houvast bieden bij het vaststellen van het 

eindniveau.27 De beoogde opleiding maakt hier gebruik van door elk van de NLQF-kwalificaties aan de 

relevante toets(en) op eindniveau te koppelen. Deze koppelingen zijn te vinden in het toetsprogramma, 

in de toetstabel van de portfolio-toetsen.28 Toetsen worden geconstrueerd aan de hand van deze 

toetstabellen.  

 

1.4 Engelstalig 

De beoogde opleiding wordt enkel Engelstalig aangeboden. Engels is de lingua franca van software 

development. Zelfs uitsluitend op het binnenland gerichte ontwikkelteams schrijven broncode 

doorgaans in het Engels, om aan te sluiten bij de Engelstalige programmeertalen, frameworks en 

libraries waar ze gebruik van maken. Ze baseren zich hierbij op informatie die over het algemeen niet 

in het Nederlands beschikbaar is. Ook het gebruikte jargon bestaat grotendeels uit Engelse 

(leen)woorden. 

 

Om studenten goed op deze beroepsomgeving voor te bereiden, en om gebruik te kunnen maken van 

het beste studiemateriaal, dat doorgaans niet in het Nederlands beschikbaar is, kiezen wij er voor om 

de opleiding enkel in het Engels aan te bieden. Het voornemen is om, zoals ook gebruikelijk in het 

beroepenveld, informele communicatie in het Nederlands te laten plaatsvinden voor zo ver dat geen 

belemmering vormt voor studenten die de Nederlandse taal niet machtig zijn. 

 

Daarnaast maakt de keuze voor een Engelstalig opleiding het mogelijk om internationale instroom te 

accepteren en bereidt het studenten voor op een internationale carrière. 

 

1.5 Doorstroom naar bachelor 

Een student die het associate degree Software Development diploma heeft behaald, heeft het recht om 

een vervolgprogramma naar het bachelor-diploma te volgen. De meest voor de hand liggende 

vervolgprogramma's zijn die naar de bachelors HBO-ICT, Creative Media and Game Technologies 

(CMGT) en Technische Informatica. De duur van het vervolgprogramma zal vooralsnog per student 

worden bepaald. 

 

De verwachting is dat voor tenminste één Saxion HBO-ICT specialisatie een standaardroute zal 

worden opgezet, waardoor afgestudeerden van de beoogde opleiding in twee jaar tijd op bachelor-

niveau kunnen afstuderen. Parallel wordt gestreefd naar het opzetten van een specifiek op deze 

doelgroep gerichte HBO-ICT specialisatie. Deze specialisatie zou in deeltijd plaatsvinden en zich 

specifiek richten op de management- en architectuuraspecten van softwareontwikkeling. Voor de 

eerste lichting studenten zal deze mogelijkheid waarschijnlijk nog niet aansluitend beschikbaar zijn. 
  

 
27 NLQF – Beschrijving leerresultaten gereguleerde kwalificaties, pagina 14. (bijlage 11) 
28 Saxion – Ad SD Toetsprogramma, pagina’s 20 t/m 23. (bijlage 2) 
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2 Leeromgeving 
Wat de beoogde opleiding vooral bijzonder maakt is het te hanteren 

onderwijsmodel. We lichten dit graag per leerjaar toe in de volgende 

paragrafen. 

2.1 Jaar één 

In het eerste jaar ligt de focus op leren programmeren. Dit gebeurt op zeer 

intensieve wijze met individuele formatieve opdrachten (paragraaf 2.1.1) aan 

de hand van mastery learning (paragraaf 2.1.2) in een gesimuleerde 

beroepsomgeving (paragraaf 2.1.3) met directe hulp en frequente feedback 

van docenten en studentmentoren (paragraaf 2.1.4). 

 

Figuur 1 toont een schematisch beeld van het curriculum, aan de hand 

waarvan we het één en ander in de volgende paragrafen toelichten. Een 

grotere versie, met tekstuele details, is opgenomen als bijlage.29 Het 

curriculum wordt in principe van boven naar beneden doorlopen. De 95 

groene blokjes representeren de formatieve opdrachten. De roze blokjes zijn 

summatieve toetsen van 5 studiepunten, waaronder één project aan het 

einde van het jaar. Toetsing wordt verder besproken in hoofdstuk 0. 

2.1.1 Formatieve opdrachten 

Om studenten in het eerste jaar individueel te leren programmeren op hoog 

niveau, worden zij uitgedaagd met 95 ééndaagse en meerdaagse 

formatieve programmeeropdrachten; de groene blokjes. De opdrachten 

kunnen voortbouwen op eerdere opdrachten, maar hebben elk een eigen 

onderwerp. Bij een opdracht ontvangt de student specifieke leerdoelen en 

verwijzingen naar bijpassend leermateriaal. Waar mogelijk zijn deze 

bronnen divers in vorm: een video uitleg, een tekstuele uitleg, een 

voorbeeld, een interactieve oefeningen, etc. Hiermee wordt aangesloten bij 

verschillende leerstijlen en wordt de mogelijkheid geboden om lastige 

concepten vanuit verschillende perspectieven te bestuderen. 

 

Een student kiest aan het begin van een werkdag aan welke opdracht zij of 

hij gaat werken. In de meeste gevallen is er keuze uit de bovenste opdracht 

in drie parallelle leerlijnen; de drie kolommen in het schema. In het geval 

van ééndaagse opdrachten dient het resulterende werk te worden 

ingeleverd voordat de student tegen het einde van de middag weer naar 

huis gaat. Huiswerk is niet aan de orde. Door de focus, regelmaat en korte 

deadlines die hiervan uit gaan, worden studenten geholpen productief met 

het leerproces bezig te zijn. 

 

Enkele voorbeelden van formatieve opdrachten zijn als bijlage opgenomen.30 Tijdens het locatiebezoek 

zal het materiaal van meer opdrachten beschikbaar zijn voor inzage. 

 
29 Saxion – Ad SD Curriculumoverzicht, pagina’s 1 t/m 4. (bijlage 1) 
30 Saxion – Ad SD Voorbeelden formatieve opdrachten. (bijlage 4) 

Figuur 1: Curriculum jaar één 

schematisch. 
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2.1.2 Mastery learning 

Op de eerstvolgende werkdag na afronding van een formatieve opdracht wordt het werk door een 

docent samen met de student bekeken. Daarbij ontvangt de student inhoudelijke individuele feedback. 

Daarnaast wordt, hopelijk in gezamenlijkheid, bepaald of het werk excellent is – een negen of een tien. 

Volgens het gehanteerde didactisch model van mastery learning is dat een voorwaarde om te mogen 

beginnen met geavanceerdere opdrachten in dezelfde leerlijn (kolom). Dit zorgt er voor dat studenten 

altijd voortbouwen op een solide basis. 

 

Dit is in het bijzonder van belang omdat bij het leren programmeren veel concepten gestapeld worden. 

Om een vergelijking te trekken met het rekenonderwijs: Wanneer iemand nog niet goed kan optellen, 

wordt vermenigvuldigen moeilijk, waarna delen nog moeilijker wordt en breuken bijna onmogelijk. In 

een opleiding die uitgaat van mastery learning zou deze persoon meer tijd hebben gekregen om eerst 

heel goed te leren optellen. Daarna wordt pas, vanuit een sterke positie, met vermenigvuldigen 

begonnen. 

2.1.3 Gesimuleerde beroepsomgeving 

De opleiding zal beschikken over een eigen leeromgeving die gemodelleerd wordt naar de kantoortuin 

zoals die in het beroepenveld gebruikelijk is. Ook de omgangsvormen en sfeer waarop gestuurd wordt 

zijn gemodelleerd op het beroepenveld: studenten moeten zich prettig voelen, een hechte groep gaan 

vormen en geconcentreerd zelfstandig kunnen werken. 

 

Kleinschaligheid is hiertoe van groot belang. Begonnen wordt met een groepsgrootte van maximaal 25 

eerstejaars studenten. Op termijn zou dit aantal op basis van ervaringen mogelijk door kunnen groeien 

tot 40 à 50. Indien de instroom groter wordt dan dat, zou deze opgesplitst worden in onafhankelijke 

groepen, met een eigen onderwijsomgeving en eigen docenten. 

 

Van studenten wordt verwacht dat zij ongeveer 40 uur per week in de kantoortuin aan het studeren 

zijn. 

2.1.4 Docenten en studentmentoren 

Ook van de betrokken docenten wordt fulltime aanwezigheid in de kantoortuin verwacht. Zij maken 

voor een langere periode onderdeel uit van de groep, in hun rol van coach en expert. Zij zijn zichtbaar 

en benaderbaar zoals dat bij leidinggevenden in een middelgroot softwarebedrijf doorgaans ook het 

geval is. Eén van hun belangrijkste taken is het stimuleren van een prettige ‘bedrijfscultuur’ die 

studenten in staat stelt om met plezier en serieus te werken. 

 

Een belangrijk onderdeel is zoals genoemd de dagelijkse individuele feedback die studenten krijgen op 

het werk van de vorige werkdag. Hier wordt veel tijd in geïnvesteerd. De combinatie van veel oefenen 

met veel feedback moet leiden tot een opwaartse spiraal. 

 

Daarnaast krijgt elke student bij aanvang van een formatieve opdracht een mentor toegewezen. Dit is, 

voor zo ver dat mogelijk is, een medestudent die de betreffende opdracht eerder al heeft afgerond. Zij 

of hij vormt het eerste aanspreekpunt wanneer de student vastloopt. Voor beide studenten is dit een 

oefening in technische communicatie. Ook komt de mentorstudent door de stof uit te leggen nog verder 

boven deze stof boven te staan. Indien de studenten ergens samen niet uitkomen is er natuurlijk altijd 

een docent beschikbaar. 
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2.2 Jaar twee 

In het eerste jaar hebben studenten op niveau leren programmeren op individuele basis. Met die 

belangrijke competentie zijn ze meer dan welkom bij stagebedrijven31, alwaar zij dit leren toe te passen 

in grotere projecten en als onderdeel van een ontwikkelteam. 

 

 
Figuur 2: Curriculum jaar twee zonder omschrijvingen. 

 
31 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroom-onderzoek, pagina 9. (bijlage 6) 
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Figuur 2 geeft een schematische weergave van het curriculum in het tweede jaar. In de bijlage is een 

gedetailleerdere versie hiervan te vinden, met bij elk blokje ook een omschrijving.32 Zoals in het eerste 

jaar wordt van boven naar beneden gewerkt. De linker kolom bevat stages (paragraaf 2.2.1) en vrije 

projecten (paragraaf 2.2.2); deze zijn omwille van een compacte weergave niet op schaal van het 

aantal werkdagen getekend. Kolommen twee, drie en vier bevatten formatieve opdrachten (paragraaf 

2.2.3). De vier in roze weergegeven toetsen zijn portfolio-opdrachten. Hierover meer in paragraaf 3.2.3 

van het volgende hoofdstuk. 

2.2.1 Stages 

Net iets meer dan de helft van het tweede leerjaar staat in het teken van stages. Het betreft drie 

meewerkstages waarin studenten geen eigen opdracht krijgen maar juist meedraaien als onderdeel 

van bijvoorbeeld een Scrum-team. De opleiding vereist intensieve begeleiding van de stagebedrijven. 

Zo zal er een ervaren ontwikkelaar beschikbaar moeten zijn om de stagiair in te werken en om vragen 

van de stagiair te beantwoorden. Daarnaast is de verwachting van de opleiding dat elk ontwikkelteam 

hooguit één stagiair aan zich verbonden heeft. De opleiding zal een bemiddelende rol spelen bij het 

vinden van kwalitatieve stageplaatsen. 

 

Gekozen wordt voor drie stages van elk tien weken, vier dagen per week. Zo krijgen studenten de kans 

verschillende bedrijven te ervaren, welke in de meeste gevallen verschillende technieken en 

verschillende projectmanagement methodieken hanteren. De vijfde dag in de week worden de 

studenten verwacht op school, om te werken aan formatieve opdrachten. 

 

Gedurende de stages houden studenten een logboek bij, waarin ze aan het einde van elke werkdag 

drie vragen beantwoorden: 

1. Wat heb je vandaag bereikt? 

2. Wat heb je vandaag geleerd? 

3. Op welke gebieden kwam je vandaag nog kennis en vaardigheden tekort? 

 

Naar dit logboek kan gerefereerd worden in de portfolio-opdrachten (zie paragraaf 3.2.3). Didactisch 

dient het als hulpmiddel om het eigen leervermogen te versterken door leervoortgang en -doelen 

expliciet te maken. 

2.2.2 Vrije projecten 

In het curriculum is ruimte opgenomen voor twee vrije projecten van elk ongeveer vijftien werkdagen. 

Deze vinden bij voorkeur plaats tussen de stages in. Studenten geven hier, alleen of in teamverband, 

een eigen invulling aan. De bedoeling van deze projecten is om studenten te laten ervaren hoe mooi 

het is om een eigen idee te verzinnen en dat idee zelfstandig uit te laten groeien tot een bruikbaar stuk 

software. Daarnaast is het een gelegenheid voor studenten om zich alvast een beetje specialiseren in 

een richting van eigen keuze. Ook kunnen de vrije projecten gebruikt worden om invulling te geven aan 

de portfolio’s, waarover meer in hoofdstuk 0. Voor deze projecten houdt de student eenzelfde soort 

logboek bij als bij een stage. 

2.2.3 Formatieve opdrachten 

Net als in het eerste jaar verrichten studenten formatieve opdrachten bij Saxion in de kantoortuin; zij 

het dat het aantal opdrachten in het tweede jaar veel kleiner is. Dit gebeurt bij voorkeur parallel aan de 

stages, op de overblijvende werkdag. De opdrachten richten zich nu niet meer op programmeren, maar 

op functioneel ontwerp, technisch ontwerp en op het werken in teams – de professional skills. Waar dat 

 
32 Saxion – Ad SD Curriculumoverzicht, pagina 4. (bijlage 1) 
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mogelijk is worden de opdrachten in verband gebracht met de stages. Wanneer de opdracht 

bijvoorbeeld gaat over het opstellen van technische documentatie, wordt de student uitgedaagd om bij 

het stagebedrijf op zoek te gaan naar een stuk software dat hierbij gebaat zou zijn. 

 

2.3 Studiebelasting en flexibilisering 

De studiebelasting kan worden bepaald door een optelling te maken van het aantal werkdagen dat is 

gesteld voor elk van de activiteiten in het curriculum. Daarbij worden de formatieve opdrachten 

meegeteld met een wegingsfactor van 150%, om recht te doen aan het uitgangspunt dat een nominale 

student gemiddeld anderhalve poging per opdracht nodig zal hebben om tot een excellent resultaat te 

komen. Tabel 3 laat deze optelling zien. 
 

 Jaar 1 Jaar 2 

 Aantal Dagen Nominaal Aantal Dagen Nominaal 

Formatieve opdrachten 95 111 167 22 16 24 

Toetsen 11 22 22 4 24 24 

Projecten 1 15 15 2 30 30 

Stages    3 120 120 

Stage voorbereidingen    3 9 9 

Totaal   204   207 

Tabel 3: Studiebelasting per leerjaar en activiteitsoort. 

 

Voor een voltijdstudie zijn 1680 studiebelastingsuren, oftewel 210 achturige werkdagen 

voorgeschreven. Beide studiejaren komen daar vrijwel exact op uit. 

 

Het beoogde studieprogramma maakt flexibilisering in tijd echter mogelijk. Studenten kunnen de studie 

afronden in (veel) minder of in meer dan twee jaar tijd. Als een student alle formatieve toetsen in één 

poging haalt is zij of hij bijvoorbeeld 12 weken sneller klaar. Daarnaast zouden studenten meerdere 

formatieve opdrachten op één dag kunnen doen, of in overleg met docenten bepaalde formatieve 

opdrachten over kunnen slaan, om nog verder te versnellen. 

 

2.4 Extra-curriculaire activiteiten 

Extra-curriculaire activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van de beoogde opleiding. Niet alleen 

stimuleren zij teambuilding, ook zorgen zij voor verbreding. Gedacht wordt aan: 

- Dagelijks gezamenlijke lunchen, zoals in veel middelgrote organisaties ook gebruikelijk is. Behalve 

groepsbinding biedt dit een podium aan lunchlezing door: 

o Studenten die in het kader van het portfolio “teamwork” (zie 3.2.3) een leerzame 

presentatie geven over een niet-technisch onderwerp. Bijvoorbeeld: design thinking, 

levensgeluk, muziektheorie, didactische beginselen of ondernemerschap.  

o Externen die een interessant vakinhoudelijk of juist geheel verrassend onderwerp 

belichten. Hopelijk levert dit soms inspiratie op voor de vrije projecten. 

- Regelmatig excursies naar relevante en interessante bedrijven. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij 

een vrijdagmiddagborrel. Studenten oriënteren zich op het beroepenveld en leren toekomstige 

beroepsgenoten kennen. 

- Twee keer per jaar een ‘hackathon’. Van vrijdag tot en met zondag werken studenten in teams aan 

creatieve (software-) oplossingen voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Op zondagmiddag 

worden ten overstaan van publiek de oplossingen gepresenteerd, gevolgd door stemming en een 
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prijsuitreiking. Wat betreft de vraagstukken zal worden aangesloten bij de VN’s Sustainable 

Development Goals, waar ook Saxion zich aan heeft verbonden. 

 

2.5 Instroom en matching 

Op basis van het Bijzonder Kenmerk Kleinschalig en Intensief onderwijs, dat bij deze ook wordt 

aangevraagd, is selectie van studenten toegestaan. Het is de bedoeling om hier vanaf het tweede 

uitvoeringsjaar gebruik van de te gaan maken. De selectiecriteria kunnen dan worden opgesteld op 

basis van de ervaringen opgedaan in het eerste uitvoeringsjaar. 

 

Toekomstige studenten die zich aanmelden voor het eerste uitvoeringsjaar worden uitgenodigd voor 

een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, dat indien mogelijk wordt gevoerd met de toekomstige 

studieloopbaanbegeleider, verzekeren wij ons er van dat de student bekend is met de belangrijkste 

karakteristieken van de opleiding en de gevolgen daarvan voor haar/hem. In het bijzonder is er 

aandacht voor: 

- Het feit dat dit een specifieke opleiding is richting softwareontwikkeling en geen brede ICT-

opleiding. Dit betekent dat een student het moet zien zitten om langere tijd achtereen 

geconcentreerd achter een laptop te zitten om te programmeren. 

- Het feit dat het een associate degree-opleiding betreft en dus géén bachelor. 

- De eis van voltijd aanwezigheid. Dit betekent onder meer dat het voor een student niet mogelijk is 

om tijdens kantooruren een bijbaan aan te houden. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn 

om af te moeten wijken van de voltijd-eis, dan is dit het moment om deze te bespreken. 

- De verwachting dat er serieus en redelijk zelfstandig gewerkt wordt. 

- Het streven naar excellentie. De opleiding is er op gericht om alle formatieve opdrachten 

(uiteindelijk) uit te voeren op het niveau van een negen of een tien. Een student moet er mee om 

kunnen gaan dat een opdracht, ondanks dat deze tot een werkend resultaat heeft geleid, opnieuw 

moet worden gedaan omdat er bijvoorbeeld op het gebied van codekwaliteit nog te veel mis is. 

- De verwachting dat een student zich dagelijks tot een half uur beschikbaar maakt voor de 

inhoudelijke coaching van medestudenten. 

- De verwachting dat studenten investeren in de community. Bijvoorbeeld actief mee te doen in 

extra-curriculaire activiteiten maar ook door initiatieven te ontplooien, zoals het opzetten van 

activiteiten of het veraangenamen van de leeromgeving. 

- Het feit dat het een Engelstalige opleiding betreft en dat het curriculum geen taalscholing bevat. 

Het intakegesprek kan (deels) in het Engels gevoerd worden om te helpen schatten of dat een 

probleem zal zijn. 

 

Bij elk van deze punten wordt de student expliciet gevraagd naar haar/zijn houding ten aanzien 

hiervan. Op basis van de antwoorden wordt een beknopt verslag geschreven met daarin een 

studieadvies. 

 

Voor zo ver logistiek haalbaar (in verband met vakantieperioden en beschikbare capaciteit) wordt de 

student tevens uitgenodigd om enkele dagen te komen proefstuderen. Zij of hij zou hierbij simpelweg 

beginnen aan het studieprogramma en zo het ritme ervaren.  

 

2.6 Studiebegeleiding 

Het onderwijsprogramma zorgt er voor dat studenten in het eerste jaar vrijwel dagelijks en in het 

tweede jaar wekelijks één-op-één contact hebben met een docent. Hierdoor kan er tijdig met kleine 

interventies gestuurd en geadviseerd worden. Daarnaast krijgt elke student een docent als 
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studieloopbaanbegeleider toegewezen. Met vaste regelmaat spreken zij elkaar in een privé omgeving, 

waarbij de talentontwikkeling van de student centraal staat.33  

 

2.7 Informatievoorziening 

Voor informatievoorziening maakt de opleiding gebruik van diverse Saxion systeem, bijvoorbeeld voor 

het beschikbaar maken van reglementen en procedures (Mijn Saxion) en voor het inzien van officiële 

toetscijfers (Bison). Daarnaast zal de opleiding gebruikmaken van een eigen learning management 

system, omdat het geijkte systeem (Blackboard) zich slecht leent voor de gehanteerde onderwijsvorm. 

Tijdens het panelbezoek zal een eerste versie van het systeem worden gedemonstreerd. Het 

voornemen bestaat om de broncode van het systeem alsmede de formatieve opdrachten Open Source 

te maken, zodat studenten desgewenst zelf verbeteringen kunnen aandragen. 

 

2.8 Ontwikkel- en docententeam 

Het enthousiaste ontwikkelteam dat momenteel druk bezig is met de invulling van het curriculum, is 

ook vrijgemaakt om per september 2020 te beginnen als docententeam binnen de beoogde opleiding. 

Het betreft: 

• Paul Goolkate, teamleider bij de bacheloropleiding HBO-ICT, maar vol enthousiasme om op 

deze manier weer diep het onderwijs in te duiken. Paul behaalde zijn master “Electrical 

Engineering, Wireless Networking” bij Queen Mary University of London. Daarnaast heeft hij 

acht jaar ervaring in het bedrijfsleven en negentien jaar ervaring in het informatica-onderwijs 

opgebouwd. 

• Timothy Sealy, sinds vier jaar docent bij HBO-ICT. Na het behalen van zijn master “Computer 

Science” aan de Universiteit Twente heeft Timothy negen jaar gewerkt bij verschillende 

technisch innovatieve softwarebedrijven. Van nieuwe technieken zoals Blockchain en IoT 

wordt hij aanstekelijk enthousiast. Dat enthousiasme gepaard met een stevige technische 

basis laat hij ook zien als onderzoeker bij het lectoraat “Smart Cities”. 

• Frank van Viegen, initiatiefnemer en kwartiermaker van de beoogde opleiding. Ook Frank heeft 

een master “Computer Science” aan de Universiteit Twente behaald. Aansluitend heeft hij 

veertien jaar ervaring opgedaan als ICT-ondernemer, waarbij hij vaak de leiding had over een 

software ontwikkelteam. In de ruim twee jaar dat Frank als docent voor Saxion werkt heeft hij 

diverse modules met goed resultaat herontwikkeld. Ook Frank is softwareontwikkelaar in hart 

en nieren. 

 

Bij de ontwikkeling van de didactische opzet van de opleiding is het team bijgestaan door Amber 

Kornet, onderwijskundig adviseur van de academie. Zij maakt onderdeel uit van het ontwikkelteam van 

het nieuwe Saxion Onderwijs Model (SOM) en ziet in de beoogde opleiding veel aspecten hiervan 

goed terugkomen. Ook Irene Visscher, lector Innovatief en Effectief Onderwijs bij Saxion, is erg 

enthousiast over de voorgenomen onderwijsvorm en verkent de mogelijkheden om onderzoek te doen 

naar de effectiviteit ervan. 

 

Vanaf het tweede uitvoeringsjaar is het de intentie om de docenten bij te laten staan door 

gastdocenten uit het bedrijfsleven. Bedrijven wordt gevraagd of ze voor langere periode één vaste dag 

in de week één vaste ontwikkelaar hiertoe willen uitlenen. Hiertoe lijkt behoorlijk grote bereidheid te 

bestaan.34 Dit gastdocentschap moet helpen om de opleiding dicht bij de beroepspraktijk te houden, 

 
33 Saxion – ACT OER 2019/2020. (bijlage 8) 
34 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroom-onderzoek, pagina 7. (bijlage 6) 



 

 

 

 

 

  Associate degree Software Development 

Pagina  22 / 31 

 

 

 

bijvoorbeeld door formatieve opdrachten beter te maken op basis van echte casuïstiek. Daarnaast is 

dit een manier om studenten nóg intensievere begeleiding te bieden, terwijl de docent/student ratio 

financieel houdbaar blijft. Gastdocenten zouden door het docententeam geselecteerd worden op 

geschiktheid en een on-the-job training ontvangen. Gedurende het eerste uitvoeringsjaar zal met deze 

vorm van gastdocentschap ervaring worden opgedaan door geïnteresseerde ontwikkelaars uit het 

beroepenveld op incidentele basis mee te laten meedraaien. 
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3 Toetsing 

3.1 Visie op toetsen 

Het toetsprogramma is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 

• Kennis, vaardigheden en gedrag worden integraal getoetst. 

• De summatieve toetsen dienen zoveel mogelijk in lijn te liggen met de formatieve toetsen. 

• De eindkwalificaties, zoals omschreven in paragraaf 1.2, worden voor zover dat praktisch mogelijk 

is dubbel getoetst; in het eerste jaar per onderliggende leeruitkomst, en in ieder geval integraal als 

onderdeel van het afstudeerdossier. 

• Alle toetsen zijn individueel om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de student. 

• “Toepassen” en “Doen” staan centraal in de beroepscontext en beroepsproducten van een 

softwareontwikkelaar. 

 

Afgezien van de laatste twee zijn deze uitgangspunten direct afgeleid van het door de academie 

gevoerde toetsbeleid.35 

 

3.2 Toetsvormen 

De opleiding kent drie verschillende toetsvormen: inleveropdracht met mondeling, assessment en 

portfolio. De eerste twee vormen komen in het eerste leerjaar aan bod, de laatste in het tweede 

leerjaar. We bespreken elk van de toetsvormen in de volgende paragrafen. 

3.2.1 Inleveropdracht met mondeling 

De meeste toetsen in het eerste leerjaar kenmerken zich als beroepsproducten welke in een 

gecontroleerde omgeving binnen een bepaalde tijd moeten worden gemaakt. Kennis, vaardigheden en 

gedrag komen integraal aan bod. Deze toetsen hebben dezelfde vorm en hetzelfde niveau als de 

voorafgaande formatieve opdrachten. De opdracht wordt gegeven als een globale omschrijving, een 

lijst van te implementeren functionaliteiten en een lijst niet-functionele eisen. Twee voorbeelden van dit 

type toets zijn opgenomen als bijlage.36 Tijdens het panelbezoek zullen meer voorbeelden ter inzage 

beschikbaar zijn. 

Afname 

Net zoals de formatieve opdrachten kunnen de toetsen plaatsvinden wanneer de student daar aan toe 

is. In overeenstemming met de geldende OER van de academie kan een toets echter slechts twee 

keer per studiejaar worden gepoogd.37 

 

Voor de afname van dit type toets gelden specifieke regels: 

• De student krijgt gedurende de uitvoering van de toets geen hulp van docenten, afgezien van 

verduidelijking van de opdracht.  

• De student mag onder geen beding met anderen communiceren over de toets, ook niet na 

inlevering. 

• Online informatie zoeken is toegestaan, ook op fora, maar het actief stellen van vragen is dat niet. 

Broncode mag worden gekopieerd van online bronnen, mits in het commentaar voorzien van 

bronvermelding. 

• Na een in de toets vastgesteld aantal werkdagen dient de toets te worden ingeleverd. 

• Het toetswerk en toetsmateriaal mogen niet naar een andere apparaten gekopieerd worden.  

 
35 Saxion – ACT Toetsbeleid, pagina 5. (bijlage 9) 
36 Saxion – Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden pagina’s 1 t/m 10. (bijlage 3) 
37 Saxion – ACT OER 2019/2020, artikel 13 lid 3. (bijlage 8) 
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• Na beoordeling dient de student al het materiaal betreffende de toets van haar of zijn laptop te 

verwijderen. 

• Gedurende de toets blijft de gebruikte laptop te allen tijde op locatie, ook buiten werktijd. Indien de 

student hier bezwaar tegen heeft stelt de opleiding een laptop ter beschikking voor het afleggen 

van de toets. 

• Tijdens het afleggen van de toets moet op de laptop software actief zijn welke schermopnamen 

opslaat. Aan de hand hiervan kan bij verdenking van plagiaat onderzoek gedaan worden. 

 

Geconstateerde overtredingen van deze regels zullen in alle gevallen bij de examencommissie worden 

gemeld. Elke keer voordat een student aan een beroepsproduct-toets begint moet de student in het 

gebruikte learning management system expliciet akkoord gaan met deze regels, om misverstanden te 

voorkomen. 

Beoordeling 

De beoordeling vindt plaats op basis van het ingeleverde werk en een mondelinge toelichting daarop. 

Deze toelichting wordt gevraagd als extra controle dat het ingeleverde werk zelfstandig gemaakt is, en 

om de beoordelaar te helpen het werk snel te doorgronden.  

 

Voor elke toets bestaat een rubric op basis van de functionele en niet-functionele eisen waar de 

opdracht uit bestaat. Twee voorbeelden hiervan zijn opgenomen als bijlage.38 Een examinator (zie 

paragraaf 3.4) past deze rubric toe om tot een cijfer te komen. Eén op de tien toetsen, gemarkeerd 

door het learning management system, wordt ter kalibratie gecontroleerd door een tweede examinator. 

Toetsen beoordeeld met een 5 of met een 6 krijgen altijd een extra controle. 

 

In tegenstelling tot de formatieve toetsen, waarvoor een 8,5 of hoger moet worden gehaald voordat de 

poging als succesvol wordt gezien, wordt bij summatieve toetsen de gangbare cesuur van 5,5 

gehanteerd. Het zou om die reden uitzonderlijk moeten zijn dat een student die alle voorliggende 

formatieve opdrachten heeft afgerond een toets niet haalt. 

Validiteit 

Getoetst wordt of de student de in de toetsmatrijs (zie paragraaf 3.3) opgenomen kwalificaties kan 

toepassen in een nog niet eerder bestudeerde context, de opdracht. Daartoe wordt bij het construeren 

van de functionele en niet-functionele eisen van een opdracht de toetsmatrijs als leidraad genomen. 

Correcte implementatie door de student moet enkel mogelijk zijn door een juiste toepassing van de 

kwalificaties, in ongeveer de verhoudingen die de toetsmatrijs aangeeft. Daarbij wordt bij elk van de 

eisen een rubric opgesteld, die de mate waarin aan de eis wordt voldaan classificeert op vijf niveaus. 

 

Bij het implementeren van software is niet enkel van belang dat de functionaliteit naar behoren werkt, 

maar zeker ook dat de implementatie ervan betrouwbaar, leesbaar, aanpasbaar, onderhoudbaar, veilig 

en snel genoeg is. Het niveau van deze eigenschappen gezamenlijk wordt codekwaliteit genoemd. 

Gesteld wordt dat de mate waarin aan een kwalificatie zoals genoemd in de toetsmatrijs wordt voldaan, 

mede afhangt van de kwaliteit van de broncode waarmee deze is aangetoond. Bij bijvoorbeeld de 

kwalificatie ‘De student kan gebruikers authenticeren en autoriseren met gebruikmaking van sessions, 

cookies en bcrypt’39 gaat het er dus óók om of de student dit kan met behoud van codekwaliteit. 

 

 
38 Saxion – Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden, pagina’s 4 en 9. (bijlage 3) 
39 Saxion – Ad SD Toetsprogramma, pagina 15. (bijlage 2) 
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Het is echter praktisch slecht uitvoerbaar om in elke rubric apart aandacht te besteden aan 

codekwaliteit, omdat codekwaliteit inherent niet goed op enkel één onderdeel kan worden beschouwd, 

en omdat dit een onevenredige nakijklast tot gevolg zou hebben. Daarom wordt bij elk beroepsproduct 

de codekwaliteit als geheel met één rubric beoordeeld. Deze rubric telt half zo zwaar mee als alle 

functionele eisen gezamenlijk. Daarbij wordt de cesuur zo gelegd, dat code van redelijke kwaliteit 

(beoordeeld met 3 van de 4 punten) de norm is. Zie als voorbeeld hiervan de puntenverdeling en 

cesuur in de rubrics.40 

3.2.2 Assessment 

In het eerstejaars curriculum is één aparte leereenheid opgenomen, het “Open Source” project. Dit is 

een individueel project van ongeveer 15 werkdagen, waarbinnen een student de broncode van een 

complex en omvangrijk stuk software bestudeert en er vervolgens functionaliteit aan toevoegt. Welke 

software en welke functionaliteit het om gaat mag de student zelf bepalen, binnen gegeven kaders. De 

toets en de rubric zijn opgenomen als bijlage.41 De beoordeling vindt plaats middels een assessment, 

waarin de student wordt gevraagd haar of zijn keuzes te verantwoorden. 

3.2.3 Portfolio 

Het tweede jaar kent maar één toetsvorm: het portfolio. Vier portfolio’s van elk vijftien studiepunten 

vormen samen het afstudeerdossier. Opvallend is dat aan de stages en projecten in het tweede jaar 

dus niet direct studiepunten verbonden zijn. In plaats daarvan wordt de student gevraagd om in de 

portfolio’s competenties aan te tonen, waarvoor hij of zij de werkzaamheden binnen stages en 

projecten kan inzetten. Maar ook beroepsproducten uit andere activiteiten, bijvoorbeeld de hackathons 

of een project in de hobbysfeer, mogen worden ingezet . 

 

Deze opzet maakt het mogelijk om de acht eindkwalificaties (en enkele nog niet eerder getoetste 

onderliggende leeruitkomsten specifiek) te demonstreren, zonder te veel eisen te hoeven stellen aan 

specifieke stages en specifieke projecten. 

 

Studenten kunnen gedurende het gehele tweede jaar werken aan de portfolio’s en hun stage- en 

projectplannen hier op afstemmen. Tweedejaars studenten voeren om de week overleg met een 

docent over de voortgang van de portfolio’s. Daarin wordt geprobeerd verbanden te leggen tussen de 

portfolio-opdrachten en de (mogelijke) activiteiten binnen stages en projecten. 

 

Beoordeling van portfolio’s gebeurt altijd door twee examinatoren op basis van een rubric. Voor zover 

het werk betreft uitgevoerd als onderdeel van één van de stages, kan het oordeel van de 

bedrijfsbegeleider als advies worden meegenomen. Van één van de portfolio-toetsen zijn de opdracht 

en rubric opgenomen als bijlage.42 
  

 
40 Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden, pagina 4. (bijlage 3) 
41 Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden, pagina’s 11 t/m 13. (bijlage 3) 
42 Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden, pagina’s 14 t/m 18. (bijlage 3) 
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3.3 Toetsprogramma 

De opleiding kent de volgende 16 toetsen: 

 

Jaar Blok 

1 1 Imperative programming Static web sites SQL 

 2 OOP Embedded Devops 

 3 Alg & datastructures Web sites Android 

 4 Protocol parsers Modern web apps Open Source project 

    2 - Design portfolio CS portfolio 

 - Technologies portfolio Teamwork portfolio 

 

Het volledige toetsprogramma met toetstabellen voor elk van de 16 toetsen is opgenomen als bijlage.43 

We volstaan in deze tekst met één voorbeeld van een toetstabel; een portfolio-opdracht: 

 

 
 

In dit voorbeeld zien we dat er twee eindkwalificaties integraal dienen te worden getoetst. Daarnaast 

zijn er in dit geval zes onderliggende leeruitkomsten die in het portfolio nog expliciet aan bod moeten 

 
43 Saxion – Ad SD toetsprogramma. 
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komen. Vijf andere onderliggende leeruitkomsten zijn al in eerdere toetsen aan bod gekomen en 

hoeven daarom niet specifiek in deze toets naar voren te komen. Ook is te zien dat er één NLQF-

kwalificatie aan deze toets is gekoppeld, ter indicatie van het gevraagde niveau. 

 

De eindkwalificaties en leeruitkomsten in de toetstabellen gecombineerd met gekoppelde NLQF-

kwalificaties vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de toetsmatrijs door de 

curriculumcommissie. Deze toetsmatrijs vormt dan weer de basis voor de constructie van de eigenlijke 

toets. 

 

In de volgende tabel worden de eindkwalificaties (uit paragraaf 1.2) op de verticale as uitgezet tegen 

de toetsen op de horizontale as. De groene vakjes geven weer waar de eindkwalificaties als geheel op 

eindniveau worden getoetst. We zien hier dat elk portfolio twee eindkwalificaties toetst. De oranje 

vakjes indiceren het toetsen van specifieke onderliggende leeruitkomsten.  

 
 

Voor zo ver mogelijk (dus voornamelijk rondom de technische eindkwalificaties) worden de 

leeruitkomsten al afzonderlijk getoetst in het eerste jaar, alvorens ze in het tweede jaar in de portfolio’s 

als onderdeel van een eindkwalificatie aangetoond worden. Natuurlijk worden de overige 

leeruitkomsten eerder wel al formatief behandeld. In het toetsprogramma is deze tabel ook in meer 

detail te vinden, met voor elk van de onderliggende leeruitkomsten een rij.44 

 

De afkortingen in de vakjes geven de toetsvorm aan in het piramidemodel van Miller. Toepassen (T), 

Tonen Hoe (TH) of Doen (D). Kennistoetsen (Weten) maken geen onderdeel uit van het programma. In 

het project aan het einde van het eerste jaar, wat als assessment wordt getoetst, wordt de overstap 

gemaakt van Toepassen naar Tonen Hoe. De portfolio-opdrachten in het tweede jaar hebben allen 

betrekking op de stages en de vrije projecten, en zijn daarom op het niveau van daadwerkelijk Doen. 

 

 
44 Saxion – Ad SD Toetsprogramma, pagina’s 6 en 7. (bijlage 2) 
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3.4 Actoren 

De Academie Creatieve Technologie, waar de beoogde opleiding onderdeel van uitmaakt, beschikt 

over een examencommissie met als voornaamste taak het borgen van de kwaliteit van toetsen, de 

kwaliteit van beoordelen en het eindniveau.  

 

Examinatoren worden aangesteld door de examencommissie. Zij dienen te beschikken over een 

geldige basiskwalificatie examinering (BKE) en een master-diploma. Alleen examinatoren mogen 

toetsen beoordelen, en slechts op onderwerpen waar zij inhoudelijk bekwaam zijn. Afstudeerwerken 

(de portfolio’s) worden beoordeeld door twee examinatoren. Ook het construeren van toetsen mag 

enkel gebeuren door een examinator, hierbij gecontroleerd door een tweede examinator. Bij die 

controle wordt met name ook bekeken of de gegeven opdracht en bijbehorende rubrics een goede 

afspiegeling vormen van hetgeen is beschreven in de toetsmatrijs. 

 

Ook toetsexperts worden aangesteld door de examencommissie. Zij beschikken over een geldige 

seniorkwalificatie examinering (SKE). Elke nieuwe toets ondergaat een extra controle door een 

toetsexpert. 

 

3.5 Analyse, evaluatie en controle 

Na inlevering van een toets-opdracht wordt de student door het learning management system 

gevraagd een korte evaluatie van de toets in te vullen. Was deze passend bij het geleerde? Wat kan er 

beter? Deze feedback, in combinatie met de bijgehouden statistieken over de ingevulde rubrics, 

vormen de basis voor analyse en evaluatie door het docententeam, eens per kwartaal. Van deze 

zittingen zal verslag worden opgemaakt. 

 

Daarnaast zal de opleiding tenminste één keer per jaar de toetsing evalueren met vertegenwoordigers 

van het beroepenveld. Daarbij worden de toetsen en een willekeurige selectie aan uitwerkingen 

besproken, met name op het eindniveau. Dit dient ter controle dat het gehanteerde niveau passend is 

en dat de toetsen aansluiten bij hetgeen gevraagd wordt door het beroepenveld. Ook van deze 

zittingen zal verslag worden opgemaakt. 

 

3.6 Regelementen 

Procedures rondom toetsing worden opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), welke 

wordt opgesteld op basis van het bestaande bachelor-OER van academie45, met medeneming van de 

toetsvormen en regels beschreven in dit hoofdstuk. Daarnaast zijn examencommissie, examinatoren 

en toetsexperts gehouden aan het toetsbeleid van de academie46 en natuurlijk de WHW. 
  

 
45 Saxion – ACT OER 2019/2020 (bijlage 8) 
46 Saxion – ACT Toetsbeleid (bijlage 9) 
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4 Zelfevaluatie BKKI 
Saxion doet gelijktijdig met de Toets Nieuwe Opleiding een aanvraag voor het Bijzonder Kenmerk 

Kleinschalig en Intensief onderwijs (BKKI). De aanleiding hiertoe is dat de beoogde opleiding véél 

meer fysieke ruimte (circa 500%) en docent-inzet (circa 150%) per student vergt, hetgeen zou 

betekenen dat deze op basis van de gebruikelijke bekostiging niet kostendekkend zou kunnen 

opereren. Daarnaast verwacht de opleiding selectiecriteria op te zullen gaan stellen, op basis van de 

ervaringen die worden opgedaan in het eerste uitvoeringsjaar,. 

 

Dit hoofdstuk betreft een zelfevaluatie aangaande de zeven voor de kenmerk geldende criteria. Daarbij 

wordt veelal verwezen naar de eerdere hoofdstukken. 

A. Beoogde leerresultaten 

De beoogde opleiding zoekt de verdieping op het vlak van implementatie, ofwel programmeren, de 

kern van het beroep.47 De op dit gebied gestelde leeruitkomsten voldoen aan de kwalificaties zoals 

beschreven in het landelijk domeinmodel op bachelor-niveau48, waarbij door de opleiding ook nog eens 

een vrij stevige invulling aan deze kwalificaties wordt gegeven49. Daarnaast is het zo dat het 

gehanteerde didactisch model van mastery learning de studenten middels de vele formatieve 

opdrachten traint op het halen van negens en tienen, hetgeen naar verwachting zal leiden tot mooie 

cijferlijsten. 

 

Verbreding wordt met name gezocht in de extra-curriculaire activiteiten50 en in het opbouwen van de 

portfolio’s. Via voordrachten en hackathons, beide op maatschappelijke thema’s, worden studenten 

uitgedaagd een breder perspectief te vormen. De twee vrije projecten geven studenten de mogelijkheid 

om hier vakinhoudelijk iets mee te doen, of om zich te specialiseren in een richting van eigen keuze. 

B. Programma: inhoud 

De inrichting van het curriculum, op basis van 107 opdrachten (waaronder elf toetsen en één project) 

die in het eerste jaar individueel volbracht worden, en de gesimuleerde beroepsomgeving vormen een 

onlosmakelijk geheel. Binnen een reguliere onderwijsomgeving zouden maar weinig studenten 

voldoende motivatie en ondersteuning kunnen vinden om dit met goed gevolg te volbrengen. De 

opgelegde routine en focus, stimulerende werkomgeving, sociale interactie en ten alle tijden 

beschikbare hulp van medestudenten en docenten zijn hierin van groot belang.  

 

De extra-curriculaire activiteiten spelen hierin een dubbelrol. Omdat deze activiteiten in 

gezamenlijkheid (ook met de docenten) worden beleefd en georganiseerd helpen zij het vormen van 

een hechtere groep, waardoor studenten zich beter thuis gaan voelen en leerprestaties verbeteren. 

Daarnaast compenseren extra-curriculaire activiteiten de bewust eenzijdige focus op programmeren in 

het eerste jaar. 

C. Programma: leeromgeving 

De kantoortuinomgeving die voor de opleiding wordt ingericht, is gemodelleerd naar de 

beroepsomgeving in een middelgroot bedrijf. Ook qua sfeer en omgangsvormen wordt geënt op dat 

model. Dit betekent onder meer dat van studenten (en ook van docenten!) wordt verwacht dat zij volle 

werkweken op locatie zijn, en dat er serieus gewerkt wordt. Studenten die zich hier niet aan 

conformeren worden hier consequent op aangesproken. Bij de begeleiding van stages en 

 
47 Zie paragraaf 1.3, “Het beoogde niveau”. 
48 Zie paragraaf 1.5, “Landelijk domeinmodel”. 
49 Zie paragraaf 1.4, “Gewenste eindkwalificaties”. 
50 Zie paragraaf 2.3, “Extra-curriculaire activiteiten”. 
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afstudeerstages bij de verwante HBO-ICT-opleiding constateren we dat veel studenten in een 

dergelijke omgeving goed tot hun recht komen, en betere prestaties leveren. 

 

Om een omgeving te creëren waar studenten zich thuis voelen en serieus kunnen werken, is het nodig 

dat iedereen elkaar goed leert kennen. Kleinschaligheid is hiertoe een voorwaarde. De opleiding wil in 

het eerste uitvoeringsjaar van start gaan met maximaal 25 eerstejaars studenten. In latere 

uitvoeringsjaren zou dit aantal op basis van de ervaringen wellicht kunnen groeien tot 40 of 50. Indien 

de interesse groter is dan dat, kan de instroom verdeeld worden over meerdere onafhankelijk van 

elkaar opererende groepen, met dus een andere ruimte en ook andere docenten. 

 

Het studieprogramma is er op gericht om door intensieve begeleiding, focus, routine en mastery 

learning er voor te zorgen dat duidelijk méér studenten nominale studievoortgang boeken dan in 

verwante opleidingen, ondanks de hogere eisen. 

D. Instroom 

Er zullen intakegesprekken worden gevoerd, waarin de bijzondere verwachtingen die door de opleiding 

worden gesteld uitgebreid aan bod komen.51 Met name de bereidheid om intensief deel te nemen aan 

alle onderdelen van het programma, inclusief extra-curriculaire activiteiten, is hierbij van belang. Voor 

zo ver dat praktisch mogelijk is wordt studenten daarnaast gevraagd om één of meerdere dagen te 

komen proefstuderen. De opleiding verstrekt op basis van het ontstane beeld een studieadvies.  

 

Voor het eerste uitvoeringsjaar zal dit een vrijblijvend advies zijn. Voor latere uitvoeringsjaren zal naar 

verwachting selectie worden toegepast. De formele selectiecriteria zullen dan worden opgesteld op 

basis van de ervaringen opgedaan in het eerste uitvoeringsjaar. 

E. Personeel 

Er is een docententeam voor het eerste uitvoeringsjaar samengesteld52 met docenten die niet alleen 

inhoudelijke expertise bezitten, maar ook ruime ervaring op het gebied van coaching, al dan niet in een 

didactische omgeving. Daar komt bij dat de betrokken docenten er met veel enthousiasme expliciet 

voor hebben gekozen zich toe te leggen op deze opleiding. Verwacht wordt daarom dat deze docenten 

de juiste vaardigheden, houding en motivatie hebben om deze intensievere vorm van onderwijs goed 

vorm te geven. Mocht blijken dat verdere scholing gewenst, dan is daar opleidingsbudget voor 

beschikbaar. 

F. Materiële voorzieningen 

Voor het eerste uitvoeringsjaar wordt binnen de muren van Saxion een specifieke kantoortuin ingericht 

van ongeveer 175 m2, bedoeld voor 25 studenten en 3 docenten. Deze ruimte behoort enkel toe aan 

deze groep en wordt dus niet voor andere doeleinden gebruikt. De ruimte wordt zodanig ingericht dat 

deze gebruikt kan worden als werkplek, maar ook voor voordrachten, hackathons en andere 

activiteiten. 

G. Gerealiseerde leerresultaten 

Daar er nog geen gerealiseerde leerresultaten beschikbaar zijn, kan dit criterium enkel als plan 

beoordeeld worden. De succesdefinitie van Saxion is dat het rendement en niveau van afgestudeerden 

van de beoogde opleiding substantieel hoger zal zijn dan bij verwante opleiding zonder het bijzonder 

kenmerk. De betrokken docenten, onderwijskundigen en beroepenveldcommissie spreken vertrouwen 

uit in dit succes.  

 
51 Zie paragraaf 2.4, “Instroom en matching”. 
52 Zie paragraaf 2.7, “Ontwikkel- en docententeam”. 
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Overzicht bijlagen 
 

Tabblad  

Nummer 

Naam bijlage 

 

 

1 Saxion – Ad SD Curriculumoverzicht 

2 Saxion – Ad SD Toetsprogramma 

3 Saxion – Ad SD Toetsvoorbeelden 

4 Saxion – Ad SD Voorbeelden formatieve opdrachten 

5 Saxion – Ad SD Aanvraag toets macrodoelmatigheid 

6 Saxion – Ad SD Werkveld- en instroom-onderzoek 

7 Saxion – Ad SD Verslag kick-off beroepenveldcommissie 

8 Saxion – ACT OER 2019/2020 

9 Saxion – ACT Toetsbeleid 

10 HBO-i – Domeinbeschrijving 2018 

11 NLQF – Beschrijving leerresultaten gereguleerde kwalificaties 

 

 

 

 


