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Voorwoord
Dit rapport handelt over het project dat is uitgevoerd door de opleidingen Technische Natuurkunde
van de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool Enschede.
Het is een project in het kader van de verticale doorstroming van HBO-bachelor naar WO-master met
als doel tot instapeisen te komen met behulp van een vergelijking tussen HBO-bachelor en WOmaster op basis van competenties.
Voor zover bekend zijn nog niet eerder op deze wijze instapeisen tot stand gekomen. De redenen om
competentievergelijking als middel te gebruiken zijn:
a. Veel opleidingen in het hoger onderwijs zijn op weg hun eindtermen in competenties te
formuleren en hun onderwijs competentiegerichter te maken. Dit vergt een omslag in de
benadering van wat men met de studenten wil bereiken; kort te omschrijven als volgt: van
gerichtheid op kennen naar gerichtheid op kunnen. Vergelijkingen van leerstofpakketten
alleen leiden dan niet meer tot een adequate analyse.
b. In het kader van de BaMa-structuur zijn meer verticale overstappers te verwachten uit
verschillende opleidingen van het HBO, en mogelijk zal het aantal instappers met
werkervaring groter zal zijn.
Dit project heeft duidelijk het karakter van een zoekproces gehad. In het traject zijn oplossingen
gezocht voor enkele methodische problemen, die dit project mede zinvol maakten.
De resultaten van dit onderzoek hebben een bredere impact. De gevolgde methodiek is namelijk ook
van toepassing op de vergelijking van andere HBO- en WO-opleidingen dan op het gebied van
natuurkunde.
Het project is gestart in de zomer van 2002 en is oorspronkelijk gefinancierd in het kader van AXIS.
(Referentie 3). Vanaf 2003 is het met eigen middelen voortgezet.
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1. De onderzoeksvraag, doelstellingen
1.1 Aanleiding voor het onderzoek
Met de invoering van de bachelor-masterstructuur zal naar verwachting de verticale doorstroom van
HBO-bachelor naar WO-master toenemen. Op dit moment krijgen HBO-studenten die instromen in de
vijfjarige WO-opleiding Technische Natuurkunde (TN) van de Universiteit Twente een pakket van
studieonderdelen dat hen leidt naar het universitaire ingenieursdiploma. De wijze waarop dit pakket is
geselecteerd uit het totaalprogramma van de reguliere opleiding is gebaseerd op de vergelijking van
de leerprogramma’s van beide opleidingen waarbij de nadruk ligt op de vakinhouden. Dit leidt tot een
systeem van het geven van vrijstellingen voor onderdelen van het WO-programma, waarna een
programma resteert van een kleine drie jaar.
Er ontstaat met de invoering van de tweejarige masteropleiding een duidelijke behoefte aan heldere
instroomeisen en flexibelere doorstroomtrajecten. Met name voor de HBO-instroom is het streven de
extra tijd die nodig is om te voldoen aan de instroomeisen voor de masteropleiding zo veel mogelijk te
beperken. Dit betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar deficiënties in de vakinhouden.
Er zal veel meer nadruk moeten komen te liggen op wat de HBO-instromer kan, in plaats van wat men
kent. Met andere woorden, er is behoefte aan een objectieve(re) waardering van elders verworven
competenties.
Dit is aanleiding om op zoek te gaan naar instroomeisen voor het masterprogramma die gebaseerd
zijn op competenties of vermogens, en daarmee ook naar een efficiënte instroomselectie. Bovendien
kunnen deze eisen dienen voor het samenstellen van op de instroom toegesneden homologatie- en
deficiëntieprogramma’s.
De opleidingen Technische Natuurkunde van de Saxion Hogeschool Enschede en van de Universiteit
Twente hebben hiervoor gezamenlijk een exploratief onderzoek opgezet en uitgevoerd.

1.2 Doel van het onderzoek
De globale onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd.
Wat moet een HBO-bachelor Technische Natuurkunde kunnen en kennen om in minimaal twee jaar
de corresponderende WO-master met succes af te ronden?
Het gehele onderzoek beperkt zich dus in eerste instantie tot de context van de opleidingen
Technische Natuurkunde. Of de resultaten van het onderzoek een meer generieke waarde hebben,
zal moeten blijken. Van deze algemene vraagstelling wordt een aantal subvragen afgeleid.
1. Waarin verschillen de HBO-bachelor en de WO-master van elkaar; welke competenties zijn meer
of juist minder ontwikkeld en in welke mate?
2. Over welke minimale instroomcompetenties moet een HBO-bachelor beschikken om aan de
instroomeisen voor de masteropleiding te kunnen voldoen?
3. Op welke wijze zou toetsing op geschiktheid voor de masteropleiding moeten plaatsvinden?
4. Aan welke eisen moeten te ontwerpen doorlopende leerwegen voor onderwijs voldoen om de
verticale doorstroming van HBO naar WO zo effectief mogelijk te laten plaats vinden?
Met de beantwoording van deze vragen worden de volgende resultaten beoogd.
1. De operationalisering van bestaande formuleringen van competenties, zodanig dat vergelijking
van de aanverwante bachelor HBO- en master WO-opleiding hanteerbaar wordt.
2. De formulering van instapeisen voor de WO-master die een redelijke kans op succes voor de
HBO-bachelor garanderen.
3. Een aanzet tot toetsingsmethoden.
4. Een voorstel voor de inrichting van doorlopende leerwegen HBO-WO.
1

Het zou voor de hand liggen om een competentievergelijking te maken tussen HBO-bachelor en WObachelor. Er zijn weliswaar eindtermen beschreven voor de universitaire bacheloropleidingen
(Technische) Natuurkunde (referentie 1), maar een eindniveaubeschrijving van de WO-bachelor in
operationele termen is nog niet voorhanden. Bovendien is de WO-bachelor er in de praktijk ook nog
niet. De huidige universitair afgestudeerde ingenieur komt overeen met de WO-master. Daarom biedt
een vergelijking van de HBO-bachelor en de WO-master, in feite een vergelijking van de huidige HBOingenieur en WO-ingenieur meer perspectief om de algemene onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden.
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2. Onderzoeksopzet
2.1 Competentievergelijking
Veel opleidingen in het hoger onderwijs zijn op weg hun eindtermen in competenties te formuleren en
hun onderwijs competentiegerichter te maken. Dit vergt een omslag in de benadering van wat men
met de studenten wil bereiken. Kort omschreven betekent dit een verandering van een gerichtheid op
kennen naar een gerichtheid op kunnen. Vergelijkingen van leerstofpakketten alleen leiden dan niet
meer tot een adequate analyse. In het onderhavige onderzoek gaat het er juist om in beeld te krijgen
welke kwaliteiten een HBO-ingenieur heeft verworven die het mogelijk maken om in minimaal twee
jaar de corresponderende WO-master met succes af te ronden.
Er zijn veel beschrijvingen van competenties voor het hoger onderwijs beschikbaar. Een probleem
hierbij is dat deze competenties vrij algemeen geformuleerd zijn. Ze tonen bovendien dikwijls geen
duidelijk en expliciet onderscheid tussen HBO- en universitair niveau. De omschrijvingen bieden die
helderheid niet voldoende, ze zijn of te globaal of voor meerdere uitleg vatbaar, zodat het vaak meer
een kwestie van interpreteren dan van hanteren wordt. Bovendien zijn ze over het algemeen te weinig
context gebonden. De vraag is dus of de beschreven competenties zodanig gepreciseerd kunnen
worden dat het verschil helder is en dat de competenties tot op zekere hoogte te vergelijken zijn. Ten
behoeve van deze vergelijkbaarheid van HBO- en WO-competenties is een gemeenschappelijke
indeling van belang.
Bij Saxion is een landelijk overeengekomen lijst met competenties (referentie 4) in gebruik. De
beschrijvingen bestaan uit een reeks van “karakteristieke voorbeelden van gedrag/activiteiten”; een
soort van prestatie-indicatoren. Bekeken is in hoeverre deze competentie-indeling voor het HBO
voldoende onderscheidend is van het WO. Vastgesteld kon worden dat daarvoor nieuwe kenmerken
toegevoegd zouden moeten worden.
Om meer helderheid te scheppen, zodat de competenties tot op zekere hoogte wel te vergelijken zijn,
is bij elke competentie een kritische situatie gezocht. Om structuur aan te brengen is gekozen voor
een vast beschrijvingsmodel.
Kritische situatie. Stel - zo is de redenering - dat de kenmerken, vermeld in de competentiebeschrijvingen, niet voldoende leiden tot het onderscheid van de competenties tussen het HBO en
WO, dan zou de context uitkomst moeten bieden. Er zou dan informatie kunnen worden toegevoegd
die gekoppeld is aan (liefst) enkele cruciale probleemsituaties die een pas afgestudeerde aan zou
moeten kunnen: kritische situaties waarbij onontkomelijk de competentie moet worden getoond. Om
tot een beter onderscheid te komen in het niveau waarop een bepaalde competentie beheerst moet
worden, is gezocht naar een kritische situatie in het beroepsdomein van de startende alumnus van het
HBO en het WO. Het gaat daarbij om kenmerkende voorbeelden van gedrag en activiteiten. Op grond
van de beschrijving van wat de betreffende kritische situatie aan ‘oplossingsvermogens’ eist, kan de
competentie vervolgens aangescherpt worden. Een voorbeeld van een dergelijke kritische situatie is
hierna gegeven in Tabel 1.

De opdracht van de WO-er.

De opdracht van de HBO-er.

De opdracht van de WO-er is het ontwerpen van een
experimentele (meet)opstelling om atomen te
‘bekijken’. De golflengte van het licht in relatie tot de
afmetingen van het object maken of er iets zichtbaar is
of niet. De opdracht is een opstelling te realiseren
waarmee de probes op snellere manier te ijken zijn. Als
oplossing bedacht de afstudeerder een opstelling
waarbij er licht komt te vallen door een miniem gat. In
de proefopstelling werden o.a. ‘fibers’ gebruikt.

Bij de metingen was gebleken dat bij een ‘gat’ kleiner
dan 88 nm de metingen niets meer opleverden, omdat
de ruis niet meer te onderscheiden was van het
signaal. Aan de HBO-er de opdracht om de opstelling
zo aan te passen dat in dit gebied de metingen het
ruisniveau overschrijden. De afstudeerder vond de
oplossing in een speciale behandeling van de glasfiber:
(scherpte van de punt, en de coating rondom de fiber).

Tabel 1. Voorbeeld van een kritische situatie: near field optical probes
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Beschrijvingsmodel. Om structuur aan te brengen in de uitwerking van een competentie is gekozen
voor een vast beschrijvingsmodel. Er is een eerste aanzet gemaakt van zo’n beschrijvingsmodel, aan
de hand van de competentie ‘Modelgebruik’. Het beschrijvingsmodel van elke vergeleken competentie
begint met de formulering van de competentie uit het HBO-TN beroepsprofiel. Deze bevat niet alleen
een beschrijving van de competentie, maar ook een aantal karakterisiteke voorbeelden van gedrag/
activiteiten waardoor iemand in de praktijk laat zien hetgeen in de competentie is beschreven.
Er zijn steeds twee kritische situaties, één voor HBO-, en één voor WO-afgestudeerden, als
uitgangspunt genomen voor de beschrijving van het onderscheid. Vervolgens is een aantal
beschrijvingstitels gedefinieerd (referentie 5). Daarna volgt een tabel waarin de verschillen tussen de
pas afgestudeerde HBO-er en WO-er tot uitdrukking komen aan de hand van:











Kritische situatie. Een probleem in een bepaalde context die kenmerkend is voor de
beginnende HBO-er of WO-er.
Benadering. Hierbij gaat het om hoe een HBO-er en hoe een WO-er te werk gaat, wat de
kenmerken zijn van zijn/haar probleemaanpak (receptmatig, toepassingsgericht,
wetenschappelijk). Het gaat dus om de benadering van de taak.
Complexiteit, soort kennis. Het gaat hier om van welke kennis de HBO-er / WO-er gebruik
maakt, en in hoeverre de reeds beschikbare kennis voldoende basis is of dat nieuwe kennis
gegenereerd moet worden.
Kenmerkende rol /activiteit /taak. Dit zegt of de afgestudeerde zelfstandig of onder
begeleiding van een ander zijn werkzaamheden verricht, wat de samenstelling en omvang van
het team is waarin gewerkt wordt en wat de rol is die daarin vervuld wordt.
Resultaat. Het zegt iets over te bereiken oplossingen en de wijze waarop oplossingen tot
stand komen.
Tools / hulpmiddelen. Programmatuur en apparatuur die gebruikt moet/kan worden.
Module. Studieonderdelen uit de betrokken opleidingen die bijdragen aan de ontwikkeling van
de desbetreffende competentie.

Zo wordt het onderscheid tussen de competenties verscherpt door de context en wordt het mogelijk
de bijbehorende vermogens in een vast beschrijvingsmodel te vatten. Let wel: het uitgangspunt is dat
de beschrijving van toepassing is op de gemiddelde student die start op de arbeidsmarkt. Een
voorbeeld van een beroepsspecifieke competentie, die op deze wijze beschreven is, is gegeven in
Tabel 2.
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Modelcompetentie

De ing-TN werkt met, veelal mathematische, modellen van de werkelijkheid en voert aan de hand
daarvan simulaties uit.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag / activiteiten):
1. uitgangspunten van modellen te begrijpen en te omschrijven;
2. geldigheid van modellen te omschrijven en te controleren;
3. modellen op de juiste wijze toe te passen en te interpreteren;
4. gebruik te maken van relaties en analogieën tussen modellen;
5. zelf vergelijkingen van een eenvoudig model op te stellen;
6. eerst hoofdlijnen in model te beschrijven en details pas later toe te voegen;
7. modelberekeningen en simulaties uit te voeren;
8. resultaten van modelberekeningen en simulaties te interpreteren en te vergelijken met experimentele
resultaten.

Voorbeeld situatie
(kritische situatie)
Benadering

Complexiteit /
soort kennis

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Een model voor thermisch
geactueerde inktjetdruppel in een
inktjetprinter.
Toepassingsgericht.
Proefondervindelijk.
Receptmatig gebruik model.
In eerste aanzet oppervlakkig.
Groeit naar rol als specialist.
Bestaande / beschikbare modellen.
1e of 2e orde vergelijkingen.
Afgebakend probleem.
Alleen hoofdlijnen.
Beperkt tot begrijpen (volgen) van
het model.

Kenmerkende rol /
activiteit / taak

Onder begeleiding opstellen en
interpreteren van model.
Gebruik model / uitvoeren
simulaties.

Resultaat

Vertaling naar en vergelijking met
experiment.

Tools/Hulpmiddelen

Kennis / vaardigheid in toepassen
software.
Wiskunde is niet meer dan een
‘tool’ (set formules).

Modulen

Systeemtechniek.
Wiskunde 40.
Computational Physics.
Systeem- en procesdynamica.

Master WO (gemiddelde,
startende)
Een model voor het dynamisch
gedrag van toner(rolletje) in het
Direct-Imaging proces.
Wetenschappelijk.
Systematisch.
Genereert nieuwe kennis / modellen
vanuit ‘first principles’.

Gekoppelde (al dan niet partiële)
differentiaalvergelijkingen.
Inzicht in details.
Inzicht in bouwstenen.
Probleemstelling globaal, minder
afgebakend.
Hoger abstractieniveau.
Zelfstandig opstellen en
interpreteren.
Maakt keuze/ bepaalt simulaties.
Geldigheid model bepalen.
Uitgangspunten definiëren.
Vertaling naar en vergelijking met
experiment.
Bijstellen / detaillering model.
Kennis/vaardigheid in toepassen
software.
Wiskunde is meer dan een taal om
model te beschrijven; je kunt er in
redeneren.
Managementvaardigheden.
Fysische Modelvorming en
Regeltechniek.
Practicum Simulatie.

Tabel 2. Voorbeeld van het beschrijvingsmodel van een beroepsspecifieke competentie

5

2.2 Onderzoeksmethoden
Er zijn verschillende activiteiten ontplooid om een antwoord te vinden op de gestelde vragen.
Voor het in kaart brengen van de verschillen in competenties tussen de HBO-bachelor en WO-master
(subvraag 1) is een werkgroep ingesteld bestaande uit direct bij de respectievelijke opleidingen
betrokken medewerkers van Saxion en de UT (opleidingsmanagement, studieadviseurs en docenten),
onder voorzitterschap van een onderwijskundig medewerker van het DINKEL-instituut van de UT.
Deze werkgroep heeft op basis van kritische situaties competenties volgens het hiervoor genoemde
beschrijvingsmodel nader gespecificeerd en hanteerbaar gemaakt.
Gekozen is om uit te gaan van de set beroepsspecifieke competenties van Saxion-TN, zoals die
geformuleerd zijn in het landelijk HBO-TN beroepsprofiel. (referentie 4) Onder auspiciën van de HBOraad zijn ten behoeve van de visitatie van HBO-opleidingen de zgn. “10 generieke kernkwalificaties
van de HBO-bachelor” geformuleerd. (Zie bijlage 3.) Van de geformuleerde competenties zijn alleen
die uitgekozen die zinvol zijn om te vergelijken gezien de probleemstelling.
Om inzicht te krijgen in de instroomeisen waar een HBO-bachelor aan zou moeten voldoen om met
succes een WO-master te voltooien (subvraag 2) zijn docenten van de betrokken WO-opleiding
geïnterviewd. Het betrof zes docenten die allen over een totaaloverzicht van de huidige opleiding
beschikken en ervaring hebben in hun onderwijs met instromende HBO-studenten.
De interviews onder docenten zijn gehouden op basis van een vragenlijst (zie Bijlage 1). Het
onderzoek was exploratief van aard. In deze interviews is de docenten ook gevraagd (subvraag 3) op
welke wijze getoetst kan worden of de HBO-bachelor aan de gestelde toelatingseisen voldoet. De
vragenlijst is vrij gehanteerd, in die zin dat zodra de informatie uit voorgaande gesprekken daartoe
aanleiding gaf in latere gesprekken de bevraging verdiept, of gewijzigd werd. Er is een zelfstandig
rapport uitgebracht van dit onderzoek. (Referentie 2.) In dit rapport worden slechts de hoofdzaken
weergegeven.
Om inzicht te krijgen in de ontwerpeisen voor doorlopende leerwegen HBO-WO (subvraag 4) is ook
gebruik gemaakt van de ervaring van ingestroomde studenten in de WO-opleiding met een
vooropleiding HBO-TN. Bekend is dat deze studenten met name in het begin van de overstap van
HBO naar universiteit een moeilijke periode doormaken. Dit hangt enerzijds samen met het
inhaalprogramma, maar anderzijds met de omgang met de leerstof die van een hoger
abstractieniveau is. Ze moeten zich in de beginfase van de opleiding als het ware opwerken naar het
startniveau van de master en de vraag is welke kloof de bachelors uit het HBO moeten overbruggen.
De eigen ervaringen van de studenten kunnen bijdragen aan het inzicht in en de verscherping van de
instroomeisen. Er zijn acht studenten geïnterviewd. Ook deze interviews zijn gehouden op basis van
een vragenlijst (Bijlage 1).
Tenslotte heeft de werkgroep de afzonderlijk verzamelde informatie bij elkaar gelegd om tot de
beantwoording van de algemene onderzoeksvraag te komen.
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3. Onderzoeksresultaten
3.1 Competentievergelijking
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven heeft de werkgroep er voor gekozen de formuleringen in het
landelijk beroepsprofiel HBO-TN en de generieke kernkwalificaties van de HBO-Raad, (referentie 4 en
bijlage 3) als uitgangspunt voor de competentievergelijking te nemen. Gezien de probleemstelling zijn
die competenties geselecteerd waarvan de verwachting was dat deze een expliciet verschil tussen
HBO en WO zouden opleveren. In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de wel en niet vergeleken
competenties.

Competenties landelijk beroepsprofiel HBO-TN
wel vergeleken
niet vergeleken
Vakinhoudelijke / cognitieve competentie
Technische automatiseringscompetentie
Managing-competentie
Specifieke professionele competentie
Experimenteercompetentie
Commerciële competentie
Ontwikkel-/ toepassingscompetenties
Dienstverleningscompetentie
Modelgebruik-competentie
Kennisoverdrachtcompetentie
Generieke kernkwalificaties HBO-Raad
wel vergeleken
niet vergeleken
Multidisciplinaire integratie
Brede professionalisering
(Wetenschappelijke) toepassing
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Transfer en brede inzetbaarheid
Creativiteit en complexiteit van handelen
Probleemgericht werken
Methodisch en reflectief denken en handelen
Sociaal communicatieve bekwaamheid
Basiskwalificering voor managementfuncties
Tabel 3. Wel en niet vergeleken competenties en kernkwalificaties
Voor de niet vergeleken formuleringen geldt dat het competenties van HBO-afstudeerspecialisaties
betreft en/of dat deze moeten worden gezien als “doorgroeicompetenties”, waarbij er weinig impact is
tijdens de studie, of dat de formulering zo generiek is dat het onderscheid tussen HBO en WO niet te
maken is.
Door de werkgroep zijn de vergeleken beroepsspecifieke competenties uitgewerkt volgens het in
hoofdstuk 2 genoemde beschrijvingsmodel. Deze vergelijkingen zijn opgenomen in Bijlage 2. Voor de
generieke kernkwalificaties is vervolgens geprobeerd rechtstreeks de essentiële verschillen tussen
HBO en WO te formuleren (Bijlage 3). Een illustratie van de discussies die hiermee gepaard gingen,
staat in het onderstaande kader.
Omgaan met de wiskunde en de betekenis die het heeft in het HBO en WO
h In het HBO kan bij de wiskunde worden volstaan met herkenbaarheid van situaties waarop een wet
van toepassing is en vervolgens met een correcte toepassing van deze wet; hij/zij bekommert zich
niet om afleidingen of geldigheid. Wiskunde is slechts een “instrument”. Er wordt meer getracht om
de wiskunde te koppelen met natuurkundige grootheden, zodat het voor de studenten ‘grijpbaar’
wordt of aanschouwelijk (beelden als in de mechanica). Dit heeft beperkingen. Bij begrippen als
divergentie en rotatie is een goed begrip op die manier niet mogelijk.
Uiteraard staat de wiskunde op het WO niet los van de natuurkunde, maar wordt eerder verwacht
dat de student wiskundig kan denken zonder materiële voorstellingen; in niet tastbare verhoudingen
denkt, en daardoor creatief kan omgaan met grenzen; meer denkt vanuit algemene geldigheid en
generalisaties. Zoals bij het beschrijven van fenomenen uit verschillende contexten. Bijvoorbeeld de
fasegevoelige versterker: de HBO-er gaat proefondervindelijk twee signalen in fase brengen, de
WO-er lost het op met de convolutietheorie.
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Vervolgens heeft de werkgroep een overall vergelijking gemaakt, en daaruit de kenmerken
geselecteerd die in het onderscheid tussen HBO en WO telkens weer naar voren komen. Er zijn
kenmerken die gerelateerd zijn aan de technische inhoud, en kenmerken die verbonden zijn aan de
context of de opdracht (kritische situatie). Deze kenmerken zijn schematisch weergegeven in Tabel 4.

inhoud

context

HBO-bachelor
Problemen zijn op te lossen:
- met elementaire beheersing van een
kennisdomein;
- met gebruik van bestaande kennis en
modellen;
- met wiskunde als tool (vanuit
pragmatische selectie);
- vanuit toepassingen.
Kenmerken van het probleem zijn:
- afbakening;
- scherpe grenzen.

WO-master
Problemen zijn alleen op te lossen:
- met fundamentele kennisbeheersing;
-

door het genereren van nieuwe kennis
en modellen;
- wiskunde te hanteren als taal (vanuit
uitgebreide wiskunde);
- vanuit first principles.
Kenmerken van het probleem zijn:
- reikwijdte;
- vage grenzen.

Tabel 4. Kenmerkende verschillen tussen HBO-bachelor en WO-master

3.2 Resultaten van de interviews met docenten
Een uitgebreide weergave van de resultaten van de interviews met de WO-docenten is gegeven in
een aparte notitie. (Referentie 2.) Hierna volgt een samenvatting van de overheersende meningen ten
aanzien van de instroomeisen die gesteld moeten worden.
Voor wat betreft de technische inhouden zouden de instapeisen moeten kunnen variëren, afhankelijk
van de afstudeerkeuze die de instromer maakt. Er zou wel een basispakket beheerst moeten worden
betreffende theorie, simulatie en experimenten. Het theoretisch basispakket zou de essenties van de
natuurkunde en de wiskunde moeten bevatten. Voor numerieke oplosmethoden en het gebruik van
simulaties is het kunnen hanteren van softwareprogramma’s een vereiste. Voor het experimenteren is
elementaire kennis van belangrijke meetmethoden en meetinstrumenten (analyses kunnen maken
met behulp van de bijbehorende theorieën) een voorwaarde. Er moet enig gevoel zijn voor
onconventioneel gebruik van het meetinstrument. In de voorstelling van de respondenten is het
basispakket dat de instromende HBO-er meebrengt in vergelijking met de huidige WObacheloropleiding even breed, maar minder detaillistisch.
Naast het basispakket moet de kandidaat wel over meer kennis beschikken betreffende de
afstudeerspecialisatie in het WO van zijn keuze. De beheersing dient ook hier zowel in theorie,
simulatie als experiment te worden getoond in de vorm van inzicht (verbanden leggen), het vermogen
met het begrip iets te kunnen (doorredeneren) en - zij het in geringe mate - het vermogen zelfstandig
ontbrekende kennis te verwerven. Daarbij wordt verwacht dat de kandidaten zich kunnen losmaken uit
de standaard oplossingsmethode zodra de vraagstelling daartoe aanleiding geeft en ze zich in de
volle breedte van het basispakket gaan begeven voor doordenking van oplossingen.
Verder is een voorwaarde dat men consistent kan redeneren en inconsistenties in een niet te
complexe tekst, programma of onderzoeksopzet opmerkt en dat de verrichtingen in een zekere mate
van zelfstandigheid worden uitgevoerd. Voorts moet er enige creativiteit in het zoeken naar
oplossingen worden getoond. De respondenten vinden van de instromende HBO-studenten
kenmerkend dat ze over veel kennis beschikken, maar nogal vasthoudend zijn in de hantering van die
kennis, die te weinig ruimte biedt aan flexibiliteit.
Het belangrijkste dat van intredende masterstudenten wordt verlangd, is dat ze beschikken over het
vermogen om op een zeker abstractieniveau systematisch en kritisch met een basispakket aan kennis
te kunnen omgaan betreffende de theorie, de modelvorming (simulatie) en experimenten, en daarbij
tussen deze kunnen ‘switchen’. Hier ligt volgens de geïnterviewden de scheidslijn tussen bachelor en
master.
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Kortom: opvallend is dat door de respondenten veel waarde wordt gehecht aan de gerichtheid en de
wijze waarop studenten met kennis omgaan (waaruit fundamenteel begrip moet blijken), meer dan op
uitgebreide kennis van de domeinen van de natuurkunde op zich.

3.3 Resultaten van de interviews met studenten
Er hebben acht studenten aan het onderzoek deelgenomen, vier eerstejaars HBO zij-instromers en
vier tweedejaars. Ze staan er naar eigen zeggen allemaal redelijk goed voor. Per jaar vormen ze een
hechte groep. Ze komen regelmatig bij elkaar en werken veel samen. Ze geven allen aan heel hard
voor de prestaties te moeten werken, dat de opleiding moeilijk maar zeker haalbaar is. De resultaten
van de interviews zijn zo veel mogelijk in de letterlijke bewoordingen van de respondenten
opgenomen in een eerder verder verschenen rapport. (Referentie 2.)
Hier volgt een samenvatting van de ervaringen van de voormalige HBO-ers bij hun overstap naar de
universiteit. Zij ervaren verschillende soorten problemen: emotionele, onderwijsorganisatorische en
cognitieve problemen.
Emotionele problemen. Veel studenten hebben redelijk gemakkelijk de HBO-opleiding gevolgd, met
een suboptimale motivatie in die zin dat de HBO-opleiding te weinig uitdagend is in verhouding tot hun
capaciteiten. Ze hebben bovendien de laatste jaren van hun studie aan stage en afstudeeropdracht
besteed, en nu moeten ze weer terug in de schoolbanken en hard en gedisciplineerd werken om
tentamens te halen. Van de wiskunde weten ze dikwijls nog niet wat ze aan het doen zijn, en waarom
er zoveel wiskunde wordt verlangd. Een aantal moet ook weer wennen aan de nieuwe omgeving
(faculteit, universiteit en stad).
Onderwijs-organisatorische problemen. Ze moeten een soort ‘inhaalprogramma’ doen, vooral de
eerste twee trimesters zijn overladen. Maar omdat ze met weinigen zijn, kan het onderwijs maar voor
een klein deel op hen worden afgestemd. Dat geldt alleen voor enkele wiskundevakken die speciaal
voor de HBO-instroom in technische richtingen gegeven worden. De overige vakken moeten in het
reguliere programma worden gevolgd. De sequentie van de vakken is daardoor niet ideaal, en er
lopen belangrijke colleges tegelijkertijd. Leerstof die jaren niet is aangesproken, moet worden
opgehaald. Sommige stukjes wiskunde worden als bekend verondersteld, terwijl dat niet zo is.
De uitleg in de boeken of in de colleges is globaler, niet alles wordt uitgelegd, niet op alles wordt
gewezen (bijvoorbeeld waarom bepaalde axioma’s gelden). En van wat één keer aan de orde is
geweest, wordt aangenomen dat je de inhoud (in grote lijnen) beheerst. Met andere woorden, het
tempo ligt hoger.
Cognitieve problemen. Ze worden vanaf de eerste dag geconfronteerd met grote formules en een
andere notatie. Langzaam wordt duidelijk dat een andere kennisbenadering noodzakelijk is, niet
probleemoplossend maar theorievormend, analytisch gericht en denkend in wiskundige taal.
We zullen het in dit verslag vooral hebben over deze cognitieve problemen. De studenten ervaren dat
zij in de eerste periode van hun studie als het ware bezig zijn met zich op te werken naar het
startniveau voor de master. Het gaat dan niet over de domeinkennis als zodanig, maar om wat ze met
die kennis kunnen. Uit opmerkingen van de respondenten kan worden opgemaakt dat de HBOleerstof – met uitzondering van de wiskunde en quantummechanica - wat betreft de breedte van de
basiskennis – niet ver af ligt van de start van de master. De kennis gaat wel dieper, maar een
essentieel verschil is dat ze met de kennis die ze op het HBO ontvingen op een ander spoor gezet
zijn, namelijk (standaard) problemen oplossen, terwijl de WO-er op een meer grensverleggende rol
wordt voorbereid. Heel globaal uitgedrukt wordt de reguliere WO-bachelor-student meer dan de HBObachelor geconfronteerd met een fundamentele benadering van de domeinkennis.
Het subjectieve proces dat de overstappers uit het HBO doormaken om tot die fundamentele
benadering te komen, is in het volgende citaat van één van de respondenten weergegeven. (Zie
kader).
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Citaat van één van de respondenten
In het HBO wordt volstaan met de praktijk van alledag en zie je meteen waar je de kennis voor nodig hebt. De
TN-WO-er wordt geen oplosser maar een uitvinder (in de zin van grensverlegger). De wiskunde heeft de functie
om daarop de natuurkunde te bouwen. Ik begrijp nu heel goed waarom zoveel wiskunde wordt aangeboden. Dat
is met name duidelijk in de betekenis van de bewijzen. Het gaat daarbij niet om een oplossing van een probleem,
maar om het waarom je een vraagstuk op deze wijze kan oplossen. Je weet aanvankelijk dan ook niet wat je
zoekt, hoe duidelijk de vraagstelling ook is. Er is geen directe ‘mapping’ tussen vraag en oplossing. Deze
connectie kun je niet ‘voelen’, je kunt je er geen voorstelling van maken. De methode om van a naar b te komen
is heel onduidelijk. Het wordt dan ‘gegoochel’ met wiskunde. Je weet tijdens de rit niet of je het goede aan het
doen bent, je kunt makkelijk de verkeerde weg inslaan. Je moet soms dingen gebruiken die aanvankelijk zeer
onlogisch lijken. Het voorstellingsvermogen laat je in de steek, er zijn alleen nog symbolen en betrekkingen. Het
is zaak gevoel te leren ervaren voor de relaties die ze met elkaar vormen, anders gezegd: de betekenis leren
verstaan. Hoe meer je oefent, hoe meer je gevoel krijgt voor de richting waarin je moet zoeken.

Maar heeft men eenmaal dit proces met succes doorlopen, dan heeft men ook wat bereikt. Essentieel
is dat de extra diepte die opgedaan wordt in de beginperiode van de opleiding meer een kwestie is
van fundamentele benadering van deze kennis dan van uitbreiding. De fundamentele benadering
moet het vermogen met die kennis om te gaan, vergroten. Samengevat is dit als volgt te verwoorden.
Bij natuurkunde vakken:
- ‘beginformules’ (de basis van waaruit het bestudeerde fenomeen is beschreven) en afleidingen
snappen;
- afleidingen maken ten behoeve van het bewijzen van stellingen of oplossen van problemen;
- het opdelen van problemen in deelproblemen in een abstractere vorm.
Bij wiskunde
- wiskunde hanteren als een taal (citaat: “Verandering van getallen op de HTS staat tegenover
verandering van formules op de UT”).
Bij simulaties
- het doorzien van de werkelijkheid in theoretische termen;
- het opstellen van differentiaalvergelijkingen en deze koppelen in een model.
Overig
- breedte: koppelen van theorieën van verschillende disciplines, grensoverschrijdend inzicht;
- ‘loskomen’ en kritisch vermogen: gevoel hebben voor oplossingsrichtingen of -routes.
Een belangrijk gegeven is verder het voorstellingsvermogen en de creativiteit.
Zo zijn op een andere, concretere wijze de instapeisen verwoord, althans voor een belangrijk deel.

3.4 Beoordelingscriteria voor selectie
De afzonderlijk verkregen resultaten uit de competentievergelijkingen en de interviews met docenten
en studenten zijn door de werkgroep in samenhang met elkaar gebracht en gebruikt om hieruit eisen
voor de geschiktheid van HBO-ers voor een WO-masteropleiding te destilleren. Beoordelingen van
deze geschiktheid zouden moeten plaatsvinden in situaties met (in lichte mate) kenmerken van de
WO-masteropleiding. De vraag is vervolgens waarop gelet moet worden bij de beoordeling. Met
andere woorden, welke zijn beoordelingscriteria voor selectie. In de bijeenkomsten met de werkgroep
en uit de interviews is een lijst van factoren naar voren gekomen die een essentiële rol spelen, met
daarbij behorende criteria. Deze lijst is samengevat in Tabel 5.
Op grond van de gegevens is een onderscheid te maken in twee categorieën:
a. Technische intelligentie (inhoudelijke aanleg), kort samengevat betreft het de criteria: integreren,
hoofd- en bijzaken scheiden, schakelen, en abstraheren.
b. Leervermogen: de hoeveelheid, het tempo dat men aan kan en de gerichtheid die men bij de
(leer)processen hanteert.
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Factoren
Technische intelligentie
(inhoudelijke aanleg)

Criteria
Integreren, samenhang genereren, helikopterview
Hoofd- en bijzaken onderscheiden (schaal van denken)
Schakelen / flexibiliteit tonen
Abstraheren / symbolisch denken
Wiskunde meer als taal dan als tool

Leervermogen

Hoeveelheid en Tempo

Oproepbaarheid van informatie
Aantal parallelle processen
Denkcombinaties en tijd
Verkortingen (mate, snelheid van opbouw van
automatismen)

Gerichtheid

Initiatief en ondernemendheid
Concentratie en doorzettingsvermogen
Open gooien en bijstellen
Conclusies trekken, beoordeling en reflectie
Zelfstandigheid, doortastendheid
Alertheid
Tabel 5. Factoren en beoordelingscriteria voor selectie

Technische intelligentie. Dit heeft te maken met de fundamentele capaciteit om bepaalde
vakinhouden te kunnen begrijpen, maar vooral met de ontvankelijkheid voor bepaalde leerstof.
Specifiek bij technische materie kan men stellen dat elke theorie zijn eigen logica heeft, en bij de een
zit het denken meer op dezelfde golflengte met deze logica dan bij de ander. Men zou ook kunnen
spreken van aanleg. Het kunnen ‘triggeren’ van informatie is hiervan een afgeleide: weinig informatie
nodig hebben voor begrip, of gemakkelijk zijdelingse informatie transfereren voor eigen doelen. Om
vast te stellen of iemand die ‘aanleg’ heeft, zijn de in de tabel aangegeven criteria bepalend.
Leervermogen. Wordt met de intelligentie getoond wat iemand in potentie kan, met het leervermogen
wordt de power getoond waarmee deze capaciteit daadwerkelijk wordt ingezet. Hierbij zijn
hoeveelheid en tempo vermogens die onderling samenhangen en met de volgende criteria vast te
stellen zijn.
- Oproepbaarheid van informatie uit het geheugen is afhankelijk van de mate en de vorm waarin
theorieën zijn opgeslagen in het geheugen: bijvoorbeeld op basis van inzicht of van herkenning. In
het eerste geval is de kennis beter en sneller oproepbaar.
- Het aankunnen van parallelle denkprocessen, ofwel het aantal denkprocessen dat men
tegelijkertijd aan kan. Van parallelle denkprocessen is bij voorbeeld sprake als een
fenomenologische of intuïtieve benadering van een probleem afgewogen moet worden tegen een
wiskundige redenering, of als een koppeling hiertussen gemaakt moet worden.
- Het aantal denkcombinaties dat men kan maken in een bepaalde tijdsspanne, bijvoorbeeld het
leggen van een relatie tussen twee concepten, een grootheid toekennen aan een concept.
- Met verkortingen wordt bedoeld de mate en snelheid van het opbouwen van automatismen.
Verkortingen zijn te herkennen als het – terecht - overslaan van denkstappen, of zoals bij experts
op basis van patroonherkenningen in één oogopslag structuren kunnen vaststellen, oorzaken
identificeren, etc.
Bij selectie van geschikte kandidaten zou rekening gehouden moeten worden met het feit dat HBO-ers
in eerste instantie een trager tempo kunnen vertonen. Studenten uit het HBO volgen meer een weg
die bottom-up genoemd kan worden. Zij moeten het abstractieperspectief nog veroveren dat
studenten die via de WO-bachelor doorstromen naar de master meer als vanouds gewend zijn te
hanteren (top-down).
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Naast hoeveelheid en tempo speelt ook de gerichtheid van denken en handelen mee. Hieronder
verstaan we de mate waarin iemand geneigd is controle te houden over de ontwikkeling van het
proces en de resultaten, zowel vooraf en tijdens het proces als achteraf. De gerichtheid heeft veel
kanten. We geven nog een toelichting bij enkele begrippen.
Concentratie: sturing hebben over waar je je aandacht op richt, en over de scherpte van
denklijnen, het helder houden van concepten, relaties etc.
We spreken van open gooien bij verandering van uitgangspunten, en van bijstellen als er
wijzigingen zijn van methode of - in de latere fase van ontwikkeling - van het product.
Alertheid. Vele van deze criteria zijn sterk gebonden aan het moment waarop het erop aankomt,
en dat leidt tot een laatste eigenschap: alertheid.
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4. Conclusies
In dit hoofdstuk zullen op basis van de resultaten de onderzoeksvragen, zoals die geformuleerd zijn in
hoofdstuk 1 beantwoord worden en de daaraan gekoppelde resultaten zullen geëxpliciteerd worden.
Het uiteindelijke resultaat wordt gevormd door aanbevelingen voor de inrichting van doorlopende
leerwegen van het HBO naar het WO.

4.1 Competentieverschillen HBO-bachelor en WO-master.
Onderzoeksvraag 1: Waarin verschillen de HBO-bachelor en WO-master van elkaar, welke
competenties zijn meer of juist minder ontwikkeld en in welke mate?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig gebleken beschreven competenties hanteerbaar
te maken door ze te koppelen aan een kritische situatie. Vervolgens is duidelijk geworden dat het niet
zozeer gaat om de meerdere of mindere mate waarin competenties ontwikkeld zijn. Het is van belang
te onderkennen dat een HBO-er en een WO-er van het begin af aan een andere ontwikkeling
doormaken met uiteindelijk andere resultaten.
Het belangrijkste resultaat van de competentievergelijking is de constatering dat het niet zozeer de
technische inhoudelijke kennis is waar het onderscheid tussen HBO en WO zich manifesteert. Het
essentiële verschil zit hem in de aard van het gebruik van die kennisinhouden. Dit geldt voor alle
competenties die geoperationaliseerd zijn. Daarbij werkt de WO-er meer vanuit de conceptuele
principes (top-down) en de HBO-er veel meer vanuit zijn ervaringswereld (bottom-up). Men zou dit ook
kunnen samenvatten als de ‘academische houding’.
Een tweede resultaat is dat HBO-ers, die al in enkele competenties zijn gegroeid op bepaalde
terreinen een voorsprong hebben op de WO-bachelors. Dat betreft met name het feit dat de HBO-er
meer praktische ervaring heeft door stage en afstudeeropdracht, die bijna altijd extern gedaan zijn.
Daardoor heeft de HBO-er over het algemeen ook meer ervaring in het werken in projecten en in
teams. Hij heeft geleerd zijn kennis te gebruiken en in praktijksituaties toe te passen. Hij is meer
productgericht. Vergeleken met de WO-bachelor en WO-master zal de HBO-er meer vaardigheden
hebben in bijvoorbeeld het bouwen van meetopstellingen en het toepassen van automatiseringstechnieken. Hij is vaak de meetspecialist.

4.2 Instroomeisen HBO-bachelor
Onderzoeksvraag 2: Over welke minimale instroomcompetenties moet een HBO-bachelor beschikken
om aan de instroomeisen voor de masteropleiding te kunnen voldoen?
Uit de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat er twee factoren cruciaal zijn, die een
redelijke kans op succes voor de HBO-bachelor in het wetenschappelijk onderwijs garanderen: de
technische intelligentie en het leervermogen. Beide begrippen zijn al eerder nader omschreven in
paragraaf 3.4.
Op wat wij de technische intelligentie noemen wordt in het HBO geen beroep gedaan, maar deze
moet in potentie wel aanwezig zijn. De HBO-er moet snel door hebben waar het over gaat.
Abstractievermogen en symbolisch kunnen denken in een wiskundige omgeving zijn essentieel. Ook
moet de HBO-er los kunnen komen van zijn manier van denken en van werken. De HBO-er moet de
inhoudelijke aanleg hebben om erin te kunnen groeien.
Het tweede aspect, het leervermogen, is iets dat op het HBO al wel ontwikkeld is. De mate waarin het
ontwikkeld is, is bepalend voor succes in het WO. Het gaat dan met name om de hoeveelheid
informatie met bijbehorende processen en het tempo waarin deze opgeroepen en toegepast kunnen
worden. (Citaat: “Het tempo is veel hoger”.)
Bij de toetsing van kandidaten of deze voor de WO-master voldoen, moet men dus met name
genoemde twee succesfactoren betrekken.
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4.3 Toetsing voor doorstroming
Onderzoeksvraag 3: Op welke wijze zou toetsing op geschiktheid voor de masteropleiding moeten
plaatsvinden?
Voor de wijze waarop onderzoek naar de geschiktheid van kandidaten voor de WO-master zou
kunnen plaats vinden, is zowel bij de interviews met docenten als in de werkgroep aandacht geweest.
In de interviews met docenten is naar voren gekomen dat men bij de toetsing van instroomeisen
gebruik kan maken van vooraf in te winnen informatie uit de vooropleiding: examencijfers, portfolio, en
referenties. De meeste respondenten willen, ongeacht de voorinformatie, de kandidaten ook
gedurende tenminste een dagdeel ‘meemaken’, waarin bepaalde activiteiten met ze worden
uitgevoerd. De gedachten gaan dan niet uit naar een toets in de zin van opgaven, maar richting het
bespreken van casussen - dit noemen bijna alle respondenten - of een wetenschappelijk artikel. Naar
voren komt bovendien dat gekoppeld aan de toetsing een intake nodig is voor het bepalen van het
vakkenpakket van de instromende studenten. Voor een intake is een expliciete koppeling van de wijze
van toetsen (hoe) aan de succesfactoren (wat) noodzakelijk. Een overzicht hiervan is gegeven in
Tabel 6, die een uitbreiding is van Tabel 5.
Factoren
Technische intelligentie
(inhoudelijke aanleg)

Criteria
Integreren, samenhang genereren,
helikopterview
Hoofd- en bijzaken onderscheiden
(schaal van denken)
Schakelen / flexibiliteit tonen
Abstraheren / symbolisch denken
Wiskunde meer als taal dan als tool

Methode
Intakegesprek over:
Portfolio
Stage- en afstudeerverslag

Hoeveelheid
en Tempo

Oproepbaarheid van informatie
Aantal parallelle processen
Denkcombinaties en tijd
Verkortingen (mate, snelheid van
opbouw van automatismen)

Cijferlijst in combinatie met advies
van de opleiding

Gerichtheid

Initiatief en ondernemendheid
Concentratie en
doorzettingsvermogen
Open gooien en bijstellen
Conclusies trekken, beoordeling en
reflectie
Zelfstandigheid, doortastendheid
Alertheid

Referentie van stage- en
afstudeerbegeleiders

Casus of artikel
Eventueel alvast vakken volgen

Leervermogen

Tabel 6. Factoren, criteria en methoden voor selectie

Leervermogen. Op het leervermogen is al een beroep gedaan bij de vooropleiding. Dus de mate
waarin aan de criteria hiervoor, zoals die genoemd zijn in Tabel 6, voldaan wordt, is daar bekend. Met
name de informatie over de persoonlijke eigenschappen die ‘gerichtheid’ mogelijk maken (zie de
criteria hiervoor in Tabel 6), kan gegeven worden door docenten en stage- en afstudeerbegeleiders,
omdat die daar zicht op hebben gekregen. Het aspect ‘hoeveelheid en tempo’ met bijbehorende
criteria kan afgeleid worden uit de cijferlijst. Iemand moet binnen het tempo van het HBO tot goede
resultaten gekomen zijn, dus in nominale tijd zijn diploma hebben behaald. Ook hiervoor geldt dat de
docenten inzicht hebben of een student al dan niet veel inspanning heeft moeten leveren voor deze
resultaten, of dat er nog ‘overcapaciteit’ aanwezig was.
Technische intelligentie. In principe is op de technische intelligentie, de inhoudelijke aanleg van de
student nog geen beroep gedaan, omdat het HBO veel meer productgericht is. Om na te gaan of dit in
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voldoende mate in potentie aanwezig is bij de HBO-er, kunnen een portfolio van de student en een
assesment meer duidelijkheid geven. Het portfolio moet tenminste het afstudeerverslag bevatten, en
eventueel stageverslagen. De probleembenadering kan blijk geven van een meer top-down
benadering. In een intakegesprek moeten stage- en afstudeeronderwerp, en met name de
probleembenadering en de samenhang tussen de theorie en de praktijk aan de orde gesteld worden.
Ook moet een casus voorgelegd worden, of een wetenschappelijk artikel, waarbij de student
tenminste zelf moet onderkennen dat een bottom-up aanpak ontoereikend is.
Een en ander zou gecombineerd kunnen worden als de HBO-student een stage of afstudeeropdracht
bij de universiteit doet, of alvast één of meer representatieve vakken uit de universitaire
bacheloropleiding zou kunnen volgen. In beide gevallen krijgt de student zelf inzicht of hij over
voldoende technische intelligentie beschikt, en bij een afstudeeropdracht krijgt de WO-opleiding ook al
een beeld.

4.4 Ontwerp doorlopende leerwegen
Onderzoeksvraag 4: Aan welke eisen moeten te ontwerpen doorlopende leerwegen voor onderwijs
voldoen om de verticale doorstroming van HBO naar WO zo effectief mogelijk te laten plaats vinden?
Bij het ontwerpen van doorlopende leerwegen HBO – WO is het essentieel dat prioriteit gegeven
wordt aan het ontwikkelen van wat we de technische intelligentie genoemd hebben, omdat hierop in
het HBO geen beroep gedaan wordt. Abstractievermogen en symbolisch kunnen denken in een
wiskundige omgeving zijn essentieel voor de academische opleiding. Dat betekent dat een traject
ontworpen moet worden dat hierop is gericht en dat zo veel mogelijk ingepast kan worden in de HBOopleiding en een oriënterende functie heeft voor de student en een selecterende functie voor de
vervolgopleiding.
De oplossing is een vorm van ‘vroegtijdig proeven’ aan de wetenschappelijke opleiding al tijdens de
studie op het HBO. Studenten worden in de gelegenheid gesteld om enkele zorgvuldig geselecteerde
onderdelen bij de universiteit te volgen. Deze onderdelen – indien met succes afgerond – worden
gehonoreerd voor het HBO-diploma en bieden vrijstellingen voor het geval de student daadwerkelijk
zijn studie op de UT voortzet. Op deze wijze wordt het overgangstraject bekort, of zelfs volledig
afgerond tegelijk met het behalen van het HBO-diploma. In het laatste geval is de doorlopende
leerweg dus compleet. In de andere gevallen zal een inhaaltraject blijven bestaan. Met deze werkwijze
is er gelegenheid om de studenten bezig te zien op de UT en hen – ‘en pasant’ - op geschiktheid te
beoordelen. Daarmee wordt zowel aan de oriënterende als aan de selecterende functie voldaan.
We maken onderscheid tussen 3 stromen:
1. Studenten die na het tweede jaar op het HBO zich willen oriënteren op doorstuderen op de UT.
2. Studenten die bij de start van het vierde jaar van het HBO besluiten om door te studeren op UT.
3. Studenten die pas na hun HBO-diploma besluiten om door te studeren op UT.
Ad 1. Bij voldoende voorlichting zal dit de grootste en belangrijkste groep zijn. Deze studenten hebben
al in een vroeg stadium interesse in doorstuderen op de UT. Dat betekent dat ze ook voldoende tijd
hebben om zich goed te oriënteren. De gedachte is dat deze studenten in het derde studiejaar een
oriëntatietraject volgen dat bestaat uit een stage bij een van de onderzoeksgroepen op de UT en
tegelijkertijd het volgen van een aantal vakken op de UT. De stage is een regulier onderdeel van het
HBO-programma en door deze op de UT te doen komt de student direct in aanraking met het werken
in een academische omgeving. De vakken die de student volgt moeten representatief zijn en moeten
dus een duidelijk beroep doen op de benodigde abstractie. Hiervoor kunnen wiskundevakken dienen,
maar vooral natuurkundevakken als Thermodynamica, Klassieke mechanica. De op de UT behaalde
studiepunten voor vakken tellen dan mee in het HBO-programma en gelden bij een eventuele
overstap naar het WO later als vrijstelling.
Stage en vakken vormen op deze wijze een goede oriëntatie op het studeren op de UT. Maar niet
iedere HBO-student kan in aanmerking komen voor dit oriëntatietraject. Een voorwaarde is dat het
tweede studiejaar helemaal afgerond is. Bovendien moet de HBO-opleiding aangeven of het
‘leervermogen’ in voldoende mate aanwezig is bij de student en de HBO-opleiding moet instemmen
met de te volgen vakken. Het te doorlopen traject is individueel en kan voor elke student anders zijn.
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Op basis van de resultaten van de student tijdens het oriëntatietraject krijgt de student van de UT een
advies over de eventuele instroom in de WO-master na het behalen van het HBO-diploma. Op deze
wijze wordt ook de selecterende functie vervuld.
Ad 2. De groep studenten die pas bij de start van het vierde jaar van de HBO-opleiding interesse in
doorstuderen in de WO-TN-master toont, heeft minder tijd voor oriëntatie. In dat geval zou de student
zijn afstudeeropdracht bij een onderzoeksgroep van de UT moeten doen. In het begin van het vierde
jaar zou hij in de periode september – januari ook voorbereidende vakken op de UT kunnen doen,
bijvoorbeeld vakken die in die periode in het kader van het deficiëntietraject van HBO-ers
(bijvoorbeeld de speciale wiskundevakken voor HBO-instromers, zie hierna) gegeven worden. Hier
gelden dezelfde regels als eerder genoemd [ad 1].
Ad 3. Afgestudeerde HBO-ers TN die na hun studie door willen studeren bij TN op de UT doorlopen
op de UT een voortraject dat toegang geeft tot de masteropleiding van de UT. Dit betreft uiteraard
alleen studenten die aan de selectiecriteria (paragraaf 4.3) voldoen. Dit traject bestaat uit
wiskundevakken die speciaal voor HBO-ers die in een technische richting willen instromen, is
ontworpen, gecombineerd met representatieve natuurkundevakken waarbij de noodzaak van de
wiskunde als ‘taal’ duidelijk is. Essentieel hierbij is de combinatie van wis- en natuurkundevakken om
beter zicht te krijgen op de ‘vakinhoudelijke aanleg’.
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5 Aanbevelingen
Het onderzoek is uitgevoerd met als doel zicht te krijgen op de vraag wat een HBO-bachelor
Technische Natuurkunde moet kunnen en kennen om in minimaal twee jaar de corresponderende
WO-master met succes af te ronden. Het gehele onderzoek heeft zich in eerste instantie beperkt tot
de context van de opleidingen Technische Natuurkunde van Saxion Hogeschool Enschede en van de
Universiteit Twente. Als uiteindelijk resultaat is er een doorlopende leerweg gerealiseerd tussen deze
twee opleidingen voor HBO-studenten naar het WO. De resultaten van het onderzoek kunnen een
meer generieke waarde hebben. Hoe dit kan worden bereikt, zullen we doen in de vorm van
aanbevelingen.
1. Ten aanzien van de doorlopende leerwegen moeten binnen het domein van de Technische
Natuurkunde landelijke afspraken gemaakt worden tussen HBO en WO. Gezien het beperkte
aantal HBO- en WO-opleidingen Technische Natuurkunde is dit eenvoudig te realiseren.
2. Het is gelukt om de competenties voor de HBO-bachelor TN en de WO-master TN zo te
herformuleren dat onderlinge vergelijking mogelijk wordt. Het gebruik van kritische situaties is
daarbij essentieel gebleken. De verschillen tussen HBO en WO zijn geconcretiseerd en verscherpt
door een uniform beschrijvingsmodel met specifieke kenmerken te hanteren. Er is uitgegaan van
landelijk vastgestelde competenties binnen het domein van de Technische Natuurkunde. Het
verdient aanbeveling om de gehanteerde methode ook toe te passen voor de onderlinge
vergelijking van HBO- en WO-opleidingen binnen een ander - in eerste instantie technisch domein.
3. Omdat uitgegaan is van landelijk vastgestelde competenties, mag worden aangenomen dat de
instroomeisen ook landelijk binnen het domein van de Technische Natuurkunde zullen gelden. Het
verdient aanbeveling te onderzoeken of dezelfde instroomeisen gelden vanuit andere technische
HBO-opleidingen naar het WO-Natuurkunde, en vanuit het HBO-Natuurkunde naar andere
technische WO-opleidingen. De aanname daarbij is dat ook hier geldt dat het niet zozeer om de
vakinhouden als zodanig gaat, hoewel daar dan meer deficiënties in zullen voorkomen, maar meer
om de in aanleg aanwezige technische intelligentie.
4. Het is noodzakelijk om op basis van de eerder geformuleerde criteria (Tabel 6) een protocol voor
een intakegesprek op te stellen en er moeten casussen ontworpen worden.
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Bijlage 1

Interviews met docenten en studenten

De vragenlijst.
Docenten
1. a: Stel u staat aan de toegangspoort van
de master en u zou moeten beslissen
wie geschikt is voor de master en wie
niet, waar zou u op selecteren
(vermogens, kennisachtergrond,
ervaring)?
b: Stel u hebt voor die selectie een
dagdeel om met ze aan de slag te gaan,
wat zou u doen: welke concrete
opdrachten vraagstukken zou u
voorleggen; welke observaties zou u
uitvoeren?

Studenten
1. Zijn de (drie) competenties van het HBO naar
jouw idee juist beschreven, d.w.z. was dat
inderdaad het eindniveau? (Doel van de vraag:
zijn de instroomeisen ervaren vanuit een bij alle
studenten als gelijk ervaren kloof?)
2. Is er sprake van een voor jou vloeiende overgang
van het HBO naar deze studie? (Op welke punten
wel en welke niet / waar kon je het op je sloffen
af?)
3.

(Afzonderlijk per competentie.) In welke vakken
kom je de betreffende competentie tegen, en hoe?
(Punten noteren.)

2. Gegeven de competenties zoals
beschreven voor de master-TN, welke
instroomeisen moeten gesteld worden
aan instromers, gegeven een leertermijn
van twee jaar?

4. Op welke van deze punten werden hogere eisen
gesteld dan je gewend was? Schets een beeld
van de verwachtingen die de docenten van je
hadden. Waar moet je goed in zijn?

3. Gegeven het vakkenpakket van de
bachelor, wat zijn de essentiële
competenties van de bacheloruitstroom,
en komen deze overeen met de
instroomeisen zoals genoemd bij vraag
2?

5. Vertel hoe je probeerde op het niveau te geraken
dat van je werd verwacht (wijze van denken,
benadering van het probleem of de materie). Kun
je een concreet voorbeeld noemen van een stukje
leerstof en hoe je anders bent gaan leren dan
tijdens je HBO-periode?

4. Waaraan herkennen docenten
tussentijds instromende studenten (met
name HBO-ers)? Wat zijn typische
verschillen in de wijze waarop reguliere
studenten en HBO-studenten
(aanvankelijk) een probleem benaderen;
welke denkwijze is kenmerkend van
beide groepen, en welke kloof moeten
tussentijdse instromers overbruggen?

6. Los van de competenties: welke ‘aanpassingen’
heb je nog meer moeten doen en hoe heb je dat
voor elkaar gekregen?
7. Waarmee heb je nog steeds moeite?
8. Wat zou je studenten aanraden die dezelfde weg
opgaan? Wie zou je het afraden?
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Bijlage 2

Beroepsspecifieke competenties

Overeenkomsten en verschillen in de competenties tussen STARTENDE HBO-ers en WO-ers voor
het vakgebied Technische Natuurkunde.

1

Vakinhoudelijke / cognitieve competentie

De HBO-ingenieur TN werkt vanuit een basis van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van
de natuurkunde.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag / activiteiten):
1. kennis, inzicht en vaardigheden te hebben en deze op de juiste wijze toe te passen op het
gebied van de technische natuurkunde en ondersteunende vakgebieden;
2. de bijbehorende theorie toe te passen in concrete situaties;
3. natuurkundige principes / wetten op juiste wijze toe te passen bij berekeningen;
4. te beoordelen of resultaten van berekeningen realistisch zijn en de juistheid van berekeningen
na te gaan, mede gebruik makend van dimensieanalyse;
5. de geldigheid van theorieën en modellen te controleren / toetsen aan randvoorwaarden en
uitgangspunten;
6. zich snel in een natuurkundig of aanverwant vakgebied in te werken;
7. relaties en analogieën tussen vakgebieden te herkennen en te benutten;
8. vakinhoudelijke discussies te voeren.

Voorbeeld
situatie
(kritische
situatie)

Benadering

Complexiteit /
soort kennis

Kenmerkende

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Na 5 Havo heeft de HBO-bachelor
2,5 jaren besteed aan het vergaren
van basiskennis.
Daarna 1,5 jaar toepassing en
integratie hiervan in praktijksituaties.

Minder en oppervlakkige kennis van
wiskunde.
Beperktere kennis en inzicht (zie
boven).
Omzeilt (als ’t kan) wiskunde en
compenseert dat met ‘beeldvorming’.
Het al dan niet hebben van een
‘beeld’ bij het onderwerp bepaalt in
grote mate het inzicht.
Oplossingsgerichte aanpak.
Beperktere kennis en inzicht op
wiskunde-gebied maakt dat men in
de natuurkunde een grens (een
plafond) bereikt. Een aantal
onderwerpen is niet toegankelijk. (bv:
quantum-mechanica)
Afgebakend gezichtsveld.
Rol is afgebakend.
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Master WO (gemiddelde, startende)
Na 5 VWO heeft de WO-bachelor 3,5 (1
jaar VWO) besteed aan het vergaren van
basiskennis. Daarbij mag men bovendien
stellen dat de gemiddelde VWO-er deze
competenties sneller en beter ontwikkelt
dan de Havist.
De WO-bachelor heeft daarna nog 0,5 jaar
toepassing en integratie hiervan in
praktijksituaties.
Meer en diepere kennis van wiskunde.
Meer kennis en inzicht (bijvoorbeeld:
quantum-mechanica).
Is in staat een zelfstandige vertaling van
een probleem naar een wiskundige
beschrijving te maken.

Is meer in staat symbolisch en conceptueel
te denken en heeft daarbij minder
’beeldvorming’ nodig.
Ziet samenhang en analogieën eerder en
maakt daar meer gebruik van.
Is in staat de peilers (‘first principles’) uit
verschillende vakgebieden te combineren
en te integreren.
Is in staat zich snel in ander vakgebied in

rol/ activiteit /
taak

Resultaat

Bereikt diepgang (specialisme) op
bepaald gebied door langere tijd aan
een afgebakend onderwerp te
werken.
Maakt meer gebruik van andermans
kennis en inzicht (moet kennis en
inzicht elders mobiliseren.)
Bereikt oplossingen door te ‘putten
uit eigen ervaringswereld’.
Gaat uit van bestaande oplossingen
en concepten.

Tools / hulpmiddelen

Modulen

Basismodulen.

(natk/wisk)
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te werken.
Wisselt frequenter en met minder moeite
naar een ander probleem.
Probleem is minder afgebakend.(Vaak niet
alleen technische maar ook financiële en
projectmatige verantwoordelijkheid.)
Kan oplossingen ook bereiken door uit te
gaan van ‘first principles’.
Integratie van kennis uit meerdere
vakgebieden.
Wiskundig: divergenties en rotaties,
convoluties, etc.
Natuurkunde: als voorbeeld:
quantummechanica, Schrödingervgl,
onzekerheidsprincipe.
Natk/wisk-modulen.

2

Managing-competentie

De HBO-ingenieur TN initieert, definieert en realiseert technisch natuurkundig onderzoek.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag / activiteiten):
1. een globale onderzoeksvraag te vertalen in concrete onderzoeksvoorstellen;
2. technische problemen te analyseren qua risico of haalbaarheid, en zonodig daarbij prioriteiten
aan te geven;
3. een uitgewerkt onderzoeksplan op te stellen;
4. een onderzoeksplan uit te voeren en de voortgang te controleren;
5. deskundigen bijeen te brengen en aan te sturen;
6. te communiceren met opdrachtgevers over het verloop van het onderzoek en de resultaten.

Voorbeeld
situatie
(kritische
situatie)
Benadering

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Is het mogelijk om met geleidende
pasta’s printsporen te maken?

Zal eerst proberen bestaande
apparaten / methodes aan de eisen
te laten voldoen.
Gebruikt zijn eerder opgedane kennis
en ervaringen.
Hij is actief op operationeel niveau.

Complexiteit /
soort kennis

Meer afgebakend (in tijd en omvang),
minder complex probleem.
Vooral gericht op uitvoering
(productgericht).
Maken van deelplannen.
Inschatting van technische
problemen.
Vaardigheid om tot praktische
oplossingen te komen heeft een
groter accent dan bij de WO-er.

Kenmerkende
rol/ activiteit /
taak

Er zijn wat betreft de rol weinig
verschillen tussen de HBO-er en de
WO-er. Het verschil zit vooral in de
mate van afbakening van het
probleem.
Accentverschillen:
Probleemoplossende rol.
Meer uitvoerende rol.
Meer aangestuurd.
Wat meer intermediair “naar binnen”.
Praktisch specialist.
Opdrachtgever vaak “ van
binnen.
(Kan WO-er zijn.)
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Master WO (gemiddelde, startende)
Zijn er alternatieve methoden om
metaalsporen op een printplaat / substraat
aan te brengen? Eisen: goedkoper, sneller,
betrouwbaarder.
Neemt allereerst wat meer afstand van het
probleem en bekijkt het meer
fundamenteel, vanuit een breder
perspectief. Er wordt gezocht naar meer
uiteenlopende alternatieven. Ook wordt
kritisch gekeken naar randvoorwaarden en
eisen. Hij is actief op strategisch niveau.
Pas in een latere fase wordt de stap gezet
naar apparatuur.
Meer globale onderzoeksvraag, open
vraag.
Complexe grote onderzoeken.
Langere termijn.
Meer ontwikkelingsgericht.
Aansturing grotere groep.
Behartiging van meerdere projecten
tegelijk.
Vaardigheid om tot praktische oplossingen
te komen heeft minder accent dan bij de
HBO-er.

Accentverschillen:
Meer inhoudelijke rol.
Projectleider bij grote projecten; aan
sturen van meerdere tegelijk lopende
projecten.
Initiatie van deelonderzoeken.
Maken van keuzes, ook voor de in te
zetten deskundigheid.
Wat meer intermediair “naar buiten”.

Resultaat

Tools / hulpmiddelen

Modulen

Lukt wel / niet / onder bepaalde
voorwaarden.
Meer productgericht.
Voldoen aan budget, targets.
Er zijn wat betreft de rol weinig
verschillen tussen de HBO-er en de
WO-er.
Projectvaardigheden.
Algemene vaardigheden (b.v. op
gebied van communicatie, planning).
Cases uit de thema’s 1e en 2e
studiejaar; vooral de vrije
opdrachten.
Stages en afstudeeropdracht.

Opdrachtgever is vaak “van buiten”.
(Kan een productgroep van het
bedrijf zijn.)
Voorstel; afweging van alternatieven.
Haalbaarheid van de diverse alternatieven.
Voldoen aan budget, targets.

Projectvaardigheden.
Algemene vaardigheden (b.v. op gebied
van communicatie, planning).

Projecten, stages en afstudeeropdracht.

Toevoeging:
Van de 6 punten genoemd onder de managing-competentie zijn 2, 3 en 4 vooral van toepassing op de
HBO-er. Vooral 1, 5 en 6 zijn van toepassing op de WO-er.
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3

Experimenteercompetentie

De HBO-ingenieur TN voert experimenten uit ten behoeve van onderzoek en/of ontwikkeling van
producten en/of processen, is betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, bouw en automatisering
van complexe experimentele meetopstellingen waarin de natuurkunde een centrale rol speelt en
ontwerpt / bouwt / automatiseert eenvoudige opstellingen zelf.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag / activiteiten):
1. experimenten / metingen voor te bereiden (overleg met opdrachtgever, planning, meetplan,
etc.);
2. toetsbare hypothesen te formuleren als richtsnoer voor de experimenten;
3. experimenten op te zetten volgens statistisch verantwoorde methoden;
4. toepasbare meetmethoden en meetprincipes te kiezen / bedenken;
5. apparatuur te beoordelen en te selecteren voor een onderzoek, ontwikkel- of ontwerpdoel;
6. automatiseringshulpmiddelen te beoordelen en te selecteren, b.v. voor simulaties, besturing of
gegevensverwerking;
7. in voorkomende gevallen zelf software als automatiseringshulpmiddel te ontwikkelen;
8. instrumenten en automatiseringshulpmiddelen te testen, ijken en kalibreren;
9. instrumentarium te integreren tot een werkende meetopstelling;
10. experimenten nauwgezet uit te voeren, daarbij oog hebbend voor meetfouten en
meetnauwkeurigheid en de invloed hiervan op de meetresultaten;
11. meetgegevens te verwerken, analyseren en interpreteren, hierbij relaties leggend met theorie,
modellen en simulaties;
12. voorstellen te doen voor het verbeteren van de meetopstelling en voor vervolg-experimenten;
13. resultaten te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaarden.

Voorbeeld situatie
(kritische situatie)

Benadering
Complexiteit / soort
kennis

Kenmerkende rol /
activiteit / taak

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Het bouwen van een opstelling
waarbij d.m.v. röntgenmetingen de
samenstelling van grondmonsters
kan worden bepaald. Vervolgens
automatisering van de opstelling en
uitvoeren van metingen.
Vanuit ervaring of vanuit een
voorbeeldsituatie.
Beperktere opdracht (uitgaande van
bestaande opstelling / principe).
Volgt soms het initiatief van de WOer.
Heeft minder kennis van de
theoretische onderbouwing en heeft
in het algemeen minder kennis van
de literatuur.
Heeft in het algemeen minder het
overzicht over principe en
alternatieven.
Heeft meer vaardigheid in het
bouwen van opstellingen, meer
vaardigheid in experimenteren en
meer praktische kennis van
automatiseringstechnieken.
Bouwt de meetopstelling.
Samenwerken met technici.
Bouwt meetopstelling veelal op uit
standaardcomponenten.
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Master WO (gemiddelde,
startende)
Het ontwikkelen van meetmethodes
om de samenstelling van
grondmonsters te bepalen.

Ontwerp van nieuwe principes en/of
methoden.
Algemene opdracht (methode en
principe moet nog bedacht worden).
Groot / breed overzicht over
methode/ theoretische
achtergrond/literatuur.

Bedenkt de methode en opstelling
Mist het experimentele specialisme
van de HBO-er
Wordt geacht om uitvoerende taken

Resultaat

Tools/Hulpmiddelen

Modulen

Ontwikkelt experimentele routine en
specialisme op het gebied van de
apparatuur.
Herhaalt eerder gedane metingen.
Is de (meet)specialist, is degene
met het ’Fingerspitzengefühl’.
Automatiseert meetopstellingen.
Meetresultaten.
Aanpassingen van apparatuur.
Is kritisch op resultaten vanuit de
ervaring met de apparatuur. Trekt
dus bijv. conclusie: ‘er is iets mis
met de apparatuur’.
Labview, PLC-technieken,
computerbesturing,
(dig).signaalbewerking
Practicum / stage / afstuderen.
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aan HBO-er over te laten
Koppelt resultaten terug naar theorie
en literatuur en bedenkt daarop
aanpassingen in theorie/meetmethode.
Publiceert over resultaten.
Is kritisch op de werking van de
methode / het principe. Trekt bijv.
conclusie: ‘er is iets mis met de
methode of het principe’.

Software en instrumentatie

Practicum / stage / afstuderen.

4

Ontwikkel-/toepassingscompetentie

De HBO-ingenieur TN vertaalt natuurkundige principes naar praktische toepassingen en
andersom, en hij fungeert hierbij als een onmisbare schakel in een multidisciplinair team.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag /activiteiten):
1. natuurkundige verschijnselen als zodanig te herkennen en theorie te koppelen aan de
manifestatie ervan in praktijk en toepassing;
2. in concrete situaties op juiste wijze te beoordelen of, welke en in welke mate
natuurkundige verschijnselen een rol spelen;
3. problemen systematisch aan te pakken en daarbij creativiteit met betrekking tot mogelijke
oplossingen aan de dag te leggen;
4. instrumenten en/of automatiseringshulpmiddelen voor een concreet toepassing te
beoordelen en te selecteren;
5. de toepassing van natuurkundige verschijnselen in bestaande apparatuur te vertalen naar
nieuwe, aanverwante en analoge toepassingen;
6. nieuwe (op natuurkundige verschijnselen gebaseerde ) technologische ontwikkelingen te
volgen en daaruit eigen toepassingen af te leiden;
7. complexe processen en producten vanuit natuurkundige invalshoek te beschrijven, te
ondersteunen en bij te sturen;
8. te adviseren omtrent het gebruik of toepassing van natuurkundige technieken, apparatuur
of automatiseringshulpmiddelen;
9. (on)haalbaarheid van toepassingen en doelstellingen vanuit natuurkundig oogpunt te
onderzoeken;
10. samen te werken met mensen uit andere disciplines, daarbij de vaktaal van andere
disciplines te spreken en zonodig de rol van intermediair te vervullen.

Kritische situatie: near field optical probes.
1) De opdracht van de WO-er:
De opdracht van de WO-er is het ontwerpen van een experimentele (meet)opstelling om
atomen te ‘bekijken’. De golflengte van het licht in relatie tot de afmetingen van het object
maken of er iets zichtbaar is of niet. De opdracht is een opstelling te realiseren waarmee
de probes op snellere manier te ijken zijn. Als oplossing bedacht de afstudeerder een
opstelling waarbij er licht komt te vallen door een minimum gat. In de proefopstelling
werden o.a. ‘fibers’ (glasvezeldraden) gebruikt.
2) De opdracht van de HBO-er:
Bij de metingen was gebleken dat bij een ‘gat’ van 88 nm de metingen niets meer opleverden,
omdat de ruis niet meer te onderscheiden was van het signaal. Aan de HBO-er de
opdracht om de opstelling zo aan te passen dat in dit gebied de metingen het ruisniveau
overschrijden. De afstudeerder vond de oplossing in een speciale behandeling van de
glasfiber: (scherpte van de punt, en de coating rondom de fiber).
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Voorbeeld situatie
(kritische situatie)
Benadering

Complexiteit/kennis

Kenmerkende rol,
activiteit/taak

Resultaat

Modulen

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Zie tekst vorige pagina.

Master WO (gemiddelde,
startende)
Zie tekst vorige pagina.

Keuze componenten van de totale
opstelling.
Vanuit beginsituatie optimaliseren.
Systematisch uitgaande van
bestaande componenten.
Gegeven een zekere afbakening
zoeken naar de optimale oplossing.
Automatiseren van de opstelling
(standaardiseren, minimaliseren van
de menselijke invloed.)
Gekoppeld aan bestaande
componenten en meetprincipes +
combinatie hiervan (optimalisatie).
Simulatie specifieker.

Ontwikkelen van de opstelling vanuit
“First principles”.
Systematisch: fundamenteel,
fysische haalbaarheid.
Grenzen zoeken van het fysisch
haalbare, gegeven de specifieke
randvoorwaarden.

Gegeven fysische, financiële en
tijdaspecten, het realiseren van een
meetopstelling.
Keuze / alternatieve voorstellen
aandragen.
Signalen voor feasibility en nieuwe
mogelijkheden afgeven.
Bouwen en ontwikkelen van routine.
Metingen uitvoeren.
Management van het project./
subproject.
Kritisch evalueren van de opstelling
of betrokken meetmethode.
Projectweek, stage, afstuderen.
N.B. doorgroeivaardigheid/kennis!

27

Helikopterview, zowel wat betreft
technische als niet technische
aspecten.
Abstract, evt. ontwikkelen van
nieuwe concepten.
Simulatie algemener.
Integratie (niveau hoger).
Management van het project als
geheel.
Projectverantwoordelijke (naar
buiten toe).
Erkennen en herkennen van
problemen.
Pad uitstippelen voor de toekomst.

Kritisch evalueren algemener.
Invloed op / en samenhang
totaalbeeld.
stage, afstuderen.
N.B. doorgroeivaardigheid/kennis!

5 Modelcompetentie
De ing-TN werkt met, veelal mathematische, modellen van de werkelijkheid en voert aan de hand
daarvan simulaties uit.
Hij laat dit zien door (karakteristieke voorbeelden van gedrag / activiteiten):
1. uitgangspunten van modellen te begrijpen en te omschrijven;
2. geldigheid van modellen te omschrijven en te controleren;
1. modellen op de juiste wijze toe te passen en te interpreteren;
2. gebruik te maken van relaties en analogieën tussen modellen;
3. zelf vergelijkingen van een eenvoudig model op te stellen;
4. eerst hoofdlijnen in een model te beschrijven en details pas later toe te voegen;
5. modelberekeningen en simulaties uit te voeren;
6. resultaten van modelberekeningen en simulaties te interpreteren en te vergelijken met
experimentele resultaten.

Voorbeeld situatie
(kritische situatie)
Benadering

Complexiteit /
soort kennis

Bachelor HBO (gemiddelde,
startende)
Een model voor thermisch
geactueerde inktjetdruppel in een
inktjetprinter.
Toepassingsgericht.
Proefondervindelijk.
Receptmatig gebruik model.
In eerste aanzet oppervlakkig.
Groeit naar rol als specialist.
Bestaande / beschikbare modellen.
1e of 2e orde vergelijkingen.
Afgebakend probleem.
Alleen hoofdlijnen.
Beperkt tot begrijpen (volgen) van
het model.

Kenmerkende rol /
activiteit / taak

Onder begeleiding opstellen en
interpreteren van model.
Gebruik model / uitvoeren
simulaties.

Resultaat

Vertaling naar en vergelijking met
experiment.

Tools/Hulpmiddelen

Kennis / vaardigheid in toepassen
software.
Wiskunde is niet meer dan een
‘tool’ (set formules).

Modulen

Systeemtechniek.
Wiskunde 40.
Computational Physics.
Systeem- en procesdynamica.
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Master WO (gemiddelde,
startende)
Een model voor het dynamisch
gedrag van toner(rolletje) in het
Direct-Imaging proces.
Wetenschappelijk.
Systematisch.
Genereert nieuwe kennis / modellen
vanuit ‘first principles’.

Gekoppelde (al dan niet partiële)
differentiaalvergelijkingen.
Inzicht in details.
Inzicht in bouwstenen.
Probleemstelling globaal, minder
afgebakend.
Hoger abstractieniveau.
Zelfstandig opstellen en
interpreteren.
Maakt keuze/ bepaalt simulaties.
Geldigheid model bepalen.
Uitgangspunten definiëren.
Vertaling naar en vergelijking met
experiment.
Bijstellen / detaillering model.
Kennis/vaardigheid in toepassen
software.
Wiskunde is meer dan een taal om
model te beschrijven; je kunt er in
redeneren.
Managementvaardigheden.
Fysische modelvorming en
regeltechniek.
Practicum simulatie.

Bijlage 3

Generieke kernkwalificaties

Onder auspiciën van de HBO-raad zijn “de 10 generieke kernkwalificaties voor de HBO-bachelor”
geformuleerd. Acht hiervan zijn als uitgangspunt genomen voor vergelijking van competenties op het
eindniveau HBO-bachelor en WO-master. (De verschillen tussen HBO en WO moeten overigens niet
te absoluut worden gezien.)

Generieke kernkwalificaties

HBO-TN

WO-TN

2. Multidisciplinaire
integratie
De integratie van kennis,
inzichten, houdingen en
vaardigheden (van
verschillende
vakinhoudelijke disciplines),
vanuit het perspectief van
het beroepsmatig handelen.

Vanuit ‘ervaringswereld’.

Ook vanuit conceptuele principes.

Integratie uitgaande van standaard
zaken (gegevens, modulen of
elementen) en wat de persoon
reeds heeft gezien.

Integratie vanuit kennis / inzicht /
principes.

Minder afgebakend.
Meer afgebakend.
Netwerk van mensen is vaak
technisch. Netwerk van niettechnici is doorgaans meer
beperkt.

Meer uitgebreid, ook “niettechnisch netwerk”.

Opmerking:
Muliti-disciplinaire integratie is een vrij essentiële competentie voor TN-ers. De
TN- opleiding onderscheidt zich op dit punt van andere technische opleidingen.
Nauw verwant met ‘Transfer en brede inzetbaarheid’.

3. (Wetenschappelijke)
toepassing
De toepassing van
beschikbare relevante
(wetenschappelijke)
inzichten, theorieën,
concepten en
onderzoeksresultaten bij
vraagstukken waar
afgestudeerden in hun
beroepsuitoefening mee
geconfronteerd worden.

Afbakening met name gericht op
het operationele, d.w.z. gerichtheid
op het praktische en de ervaring.

Diepgang / complexiteit (vanuit
bredere / diepere basis), in die zin
dat zowel theoretische als
experimentele of toegepaste
oriëntatie en de keuze van
zwaartepunten op vakgebieden
tijdens de studie als eerste focus
geldt na het afstuderen.

Opmerking:
Naargelang de opleiding lager is wordt je meer aangenomen op basis van wat
tijdens de studie (inhoudelijk en qua vaardigheden) aan de orde is geweest.
Integratie binnen eigen discipline: d.w.z. binnen de pijlers van het eigen
vakgebied.
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Generieke competentie

HBO-TN

WO-TN

4. Transfer en brede
inzetbaarheid
De toepassing van kennis,
inzichten en vaardigheden in
uiteenlopende
beroepssituaties.

Brede inzetbaarheid ligt vooral op
het vlak van de toepassing
(methoden en technieken).
Transfer: wat minder diepgaand en
complex.

Brede inzetbaarheid ligt vooral op
het vlak van overzicht houden,
integratie, verbanden leggen.
De WO-er is wat meer in staat tot
transfer omdat hij / zij een groter
gezichtsveld heeft dan de HBO-er
en zich sneller in nieuwe terreinen
kan inwerken.
Het is een basishouding.
 Zie ook 2 “Multidisciplinaire
integratie”.

5 .Creativiteit + complexiteit van handelen.
Vraagstukken in de
beroepspraktijk, waarvan het
probleem op voorhand niet
duidelijk is omschreven en
waarop de
standaardprocedures niet
van toepassing zijn.

Het gaat bij de HBO-er om een
ander soort creativiteit dan bij de
WO-er.
Voor de HBO-er gaat het vooral
om concrete producten,
meetmethoden.
“gouden handjes creativiteit”

Voor de WO-er gaat het vooral om
modelleren, ontwikkeling. Van
belang is de helicopterview, het
benaderen van problemen vanuit
een breder perspectief.

De creativiteit van handelen zit in
de originaliteit van de oplossing
van praktische problemen.
De complexiteit van handelen
bevindt zich binnen de grenzen van
het probleem zoals het gesteld is,
en binnen zijn beschikbare
instrumentarium.

De creativiteit van handelen zit in
het vinden van alternatieve
oplossingen, integratie.
De complexiteit van handelen zit in
het beheren / aansturen van
meerdere projecten, bedenken van
oplossingsstrategieën.

6. Probleemgericht
werken.
Het zelfstandig definiëren en
analyseren van complexe
probleemsituaties in de
beroepspraktijk op basis van
relevante kennis en
(theoretische) inzichten, het
ontwikkelen en toepassen
van zinvolle (nieuwe)
oplossingsstrategieën en het
beoordelen van de
effectiviteit hiervan.

De insteek is het vinden van
praktische oplossingen; praktijk- en
doelgericht.

De insteek is “open gooien” van het
probleem, het vinden van
alternatieven, evaluatie van
randvoorwaarden en het vinden van
de juiste oplossingsstrategie.

Afstudeeropdracht: besloten
opdracht, afgebakend, tijdsduur vijf
maanden.

Afstudeeropdracht: opener
opdracht, langere voorfase en
langere doorlooptijd.
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“bollebozen creativiteit”

Generieke competentie
7. Methodisch + reflectief
denken en handelen
Het stellen van realistische
doelen, het plannen c.q.
planmatig aanpakken van
werkzaamheden en het
reflecteren op het
(beroepsmatig) handelen, op
basis van het verzamelen en
analyseren van relevante
informatie.

8. Sociaalcommunicatieve
bekwaamheid
Het communiceren en
samenwerken met anderen
in een multiculturele,
internationale en/of
multidisciplinaire omgeving
en het voldoen aan de eisen
die het participeren in een
arbeidsorganisatie stelt.

HBO-TN

WO-TN

Reflectief binnen de afbakening
van het probleem, binnen eigen
kennis en inzicht.

Bij uitstek door reflectief denken
over afbakening heen.

Methodisch, vaak vanuit gebaande
paden, bekende tools en
analogieën.

Methodisch, vanuit first principles,
maakt het mogelijk om over
afbakening te gaan. Grotere
reikwijdte.

Informatie: concreter, vollediger.

Meer omgaan met onvolledige
informatie, interpreteren van
informatie.

Praktische communicatie:
- handleiding / procedure bij
apparaat of opstelling.

Wetenschappelijke communicatie:
- publiceren;
- conferenties;
- internationaal.

Veelal binnen organisatie.

Meer multidisciplinair.
Meer naar buiten tredend.

Opmerking:
Geen verschil in de bekwaamheden betreffende de omgang met collega’s,
maar wel verschil in rol. (Zie 9.)
9. Basiskwalificering voor
managementfuncties
Het uitvoeren van
eenvoudige leidinggevende
en managementtaken:
organiseren, aansturen,
eindverantwoordelijkheid
nemen, initiatief nemen.

MBO- HBO

MBO – HBO – WO
Bredere visie / beleid.

Binnen kader van project.
Er wordt meer van hem / haar
verwacht. (Bereidheid tot.)

Het betreft hier bij uitstek
een doorgroeicompetentie.
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