FONTYS UITGANGSPUNTEN VOOR LEREN
Kernprincipes voor de vormgeving van onderwijs
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WAAROM DEZE UITGANGSPUNTEN?
Binnen Fontys hebben we meer dan honderd
verschillende opleidingen: van Dans tot Accountancy
en van Architectuur tot Fysiotherapie. Elk met hun
unieke beroepscontext, professionele docenten en
eigen studenten. Elk met hun eigen curriculum en
manier van onderwijs aanbieden. Deze diversiteit
is een kracht, maar roept ook de vraag op wat de
verbindende factoren binnen Fontys zijn als het gaat om
het vormgeven van onderwijs. Als we uitstijgen boven
de individuele docent, opleiding of instituut, wat bindt
ons dan? Wat zijn de basale uitgangspunten voor leren
binnen Fontys?
In deze brochure vind je vijf herkenbare, bruikbare en
richtinggevende uitgangspunten over hoe we binnen
Fontys tegen leren aankijken. De uitwerking daarvan
kan verschillen: docenten, studenten en opleidingen
hebben de ruimte om zelf invulling te geven aan
de verschillende uitgangspunten. Maar elk van de
uitgangspunten behoeft aandacht bij het vormgeven
van onderwijs. Daarbij is het belangrijk dat we
voortdurend in dialoog blijven over ons onderwijs, en
hoe we dat vormgeven. Dát is hoe we binnen Fontys
ons onderwijs steeds beter maken.
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1. IEDEREEN WORDT UITGEDAAGD ZIJN OF HAAR TALENTEN TE ONTDEKKEN
EN MAXIMAAL TE ONTPLOOIEN

2. LEREN VINDT ZOVEEL MOGELIJK PLAATS IN EEN AUTHENTIEKE
LEEROMGEVING

Leren gaat beter als je aangesproken wordt op je
talenten en competenties. En als je wordt uitgedaagd
1-3
om die expliciet in te zetten en te laten groeien1-2-3
..
Vanuit dat perspectief richten we ons onderwijs in.
We streven naar een optimale aansluiting tussen
talent en opleiding en we dagen uit en helpen om
persoonlijke talenten te ontdekken4. Vervolgens willen
we die talenten aanspreken en iedereen zo goed
mogelijk faciliteren om deze talenten optimaal te
ontwikkelen. Docenten en coaches spelen in dit
ontdekken en stimuleren van talent een cruciale rol4,5
en ontwikkelen op die manier ook hun eigen talenten
en competenties6. Bijvoorbeeld door het geven van
betekenisvolle feedback: een krachtig middel in het
leren en ontdekken6.

Wanneer nieuwe kennis en vaardigheden worden
toegepast in realistische situaties, krijgen ze wezenlijk
betekenis en wordt er ‘dieper’ geleerd. Daarom wil
Fontys samen met studenten betrokken zijn bij vragen
en problemen die in de regio of wereld spelen. Dat
betekent dat we studenten leren hoe ze op zoek
kunnen gaan naar antwoorden en oplossingen die
impact hebben. De authentieke beroepspraktijk staat bij
Fontys dan ook centraal: leren en werken in de concrete
beroepscontext of een leeromgeving die deze zoveel
mogelijk benadert7. Docenten, onderzoekers en ook
studenten werken intensief samen met het werkveld om
de leeromgeving vorm te geven. De authentieke
beroepssituatie kleurt mee met de regio, in dit geval een
regio die gekenmerkt wordt door internationalisering en
een sterke invloed van technologische ontwikkelingen.
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3. LEREN IS SAMEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPDOEN, ONDERZOEKEN EN
ERVAREN
Leren is meer dan memoriseren. Het is ook een proces
van vorming tot een zelfdenkend en verantwoordelijk
persoon5. We streven er bij Fontys naar dat studenten
hun onderzoekend vermogen ontwikkelen. Dat
betekent openstaan voor kennis, maar die kennis ook
kritisch benaderen en waar mogelijk erop
voortbouwen. Werken met kennis is daarnaast een
vorm van sociale interactie: studenten, docenten en
experts uit de beroepspraktijk zijn betrokken en
verbonden met elkaar. We stimuleren en faciliteren
deze stakeholders om gezamenlijk te werken met
bestaande kennis, die kennis te onderzoeken, en zo
ook nieuwe inzichten te ontwikkelen. Zulke actieve en
gezamenlijke leerervaringen zorgen ervoor dat er
verdiepte kennis wordt ontwikkeld en er dus optimaal
wordt geleerd door alle betrokkenen8-11. De docent
is daarbij aanjager en beoordelaar6,8.

4. DE STUDENT IS PRIMAIR EIGENAAR VAN ZIJN LEERPROCES
Mensen raken gemotiveerd als ze autonomie ervaren:
de vrijheid om eigen keuzes te maken2,12. Bij Fontys
geven we hier vorm aan door te erkennen dat het
uiteindelijk de student zelf is die eigenaar is van het
leerproces. We stimuleren en faciliteren, maar geven
de student zoveel mogelijk invloed op hoe er geleerd
wordt. Op die manier is de student ook
verantwoordelijk voor en eigenaar van het eigen
portfolio. Daarmee bedoelen we een geheel aan
opgebouwde ervaringen, kennis, en vaardigheden,
waar mogelijk vormgegeven in een passende digitale
omgeving. Hiermee bieden we optimaal inzicht in de
voortgang en ontwikkeling van de student.
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5. LEREN VINDT PLAATS IN EEN OMGEVING WAARBIJ STUDEERBAARHEID
VOOROP STAAT
Een goede balans tussen uitdaging en haalbaarheid,
afgestemd op de wijze van beoordelen, is één van de
voorwaarden voor studeerbaarheid13. Bij Fontys zetten
we in op een studeerbaar curriculum dat uitdaagt en
vertraging zoveel mogelijk voorkomt. Daarom maken
we bewuste keuzes bij het inrichten van onze
onderwijsprogramma’s, het formuleren van
leerresultaten, de wijze waarop wordt getoetst, de
roostering en de onderwijsruimtes. Al deze zaken
moeten met elkaar in balans zijn13-16.
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