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Avans, een integrale aanpak. 
(614 instructies op jaarbasis, klassen en maatwerk, ca. 3,5 FTE aan inzet) 
Er is één werkgroep voor het ontwikkelen van de ambitie, de visie en het programma 
(de leerlijn). Ze werken met uniforme presentaties en investeren in het uniformeren 
van de workshops. Avans werkt voor het zoeken van informatie met één 
zoekmachine. Het lesmateriaal wordt aangeboden in de elektronische leeromgeving. 
De instructies op maat van de informatiespecialisten zijn een succes. De presentatie 
richt zich op ‘knelpunten’ in de praktijk. Ze hebben advies gevraagd aan 
onderwijskundigen; die punten betreffen 

• Ingang zoeken via de onderwijscommissie en curriculum commissie 

• Inzetten op bewustwording bij docenten 

• Een advies voor beleidsvorming 

• Aansluiten bij kansen 

• De instructies op een hoger niveau tillen 
In de praktijk stellen docenten nog te weinig eisen en de inhoudelijke inpassing in het 
onderwijs ontbreekt nog vaak. Er is wel belangstelling, maar de tijd ontbreekt om de 
draad op te pakken. Bij een docentwisseling moet het team vaak van voren af aan 
beginnen; de studenten zijn onbewust onbekwaam.  
Hun visie, puntsgewijs: 

• Aanbieden op verschillende momenten, op verschillend niveau; 

• De student kan kennis efficiënt en effectief opdoen, evalueert kritisch en 
gebruikt de informatie; 

• Docenten/medewerkers zijn informatievaardig door juist gebruik van 
informatiebronnen en weten de studenten te beoordelen en te toetsen; 

Ze hebben aansluiting bij de focusgroep Praktijkgericht onderzoek. Daar speelt het 
professionaliseren en het promoten. In de ambitie zijn de onderzoeksvaardigheden 
als HBO competentie benoemd. Avans heeft een leerlijn Onderzoeksvaardigheden 
en de focusgroep onderzoekt toetsing. Er is een training Onderzoeksvaardigheden 
voor docenten. Voor het professionaliseren is een digitaal centrum ingericht in de 
digitale leeromgeving. Bij de promotie speelt dat de academie eigenaar moet worden 
van de competentie.  
Bij Avans is de tijd rijp; hun best practice richt zich op het aansluiten bij de generale 
vaardigheden, met verschillen per discipline. In de opleiding Communicatie is hun 
programma bijvoorbeeld gerelateerd aan het programma ‘kritisch denken’. Bij de 
PABO wordt gewerkt met de scoringsrubriek van Jos van Helvoirt, een mooi 
hulpmiddel maar daarbij telt de inzet van informatiespecialisten. Zo wordt inbedding 
van de instructies bij de verschillende opleidingen nagestreefd. Er wordt spreekuur 
gehouden voor begeleiding van afstudeerscripties. 
NHTV internationaal, een nog niet afgerond promotieonderzoek. 
De volledige titel luidt: transfer of learning in distance education and information 
literacy instruction. De presentatie gaat in op de aanleiding en de onderzoeksopzet. 
De aanleiding was de academisering, de kwaliteit van het HBO. Bottom-up wordt 
ingezet op een leerlijn, integratie, cocreatie (onderwerpsgebonden) en didactiek. Het 
doel is om ook een ingang top down te hebben. Vragen die Testers zich stelde zijn:  
Waarom is er schijnbaar een beperkte transfer (factoren/processen)? 
Welke factoren en processen zijn te beïnvloeden en hoe zijn de eigen ervaringen? 
Zijn cijfers: 60% transfer direct, 30% transfer na één jaar, 10% gedragsverandering. 
Lessen en/of instructie zijn essentieel bij transfer. Hij is nieuwsgierig naar culturele 
achtergrond als invloed. Zijn opzet is multidisciplinair: 

• onderwijswetenschappen: distance learning en andragogie 

• sociale wetenschappen: toegepaste cognitieve psychologie 

• instructional design theories 



C.J.Pieffers 
20120522 

en richt zich op informatiegedrag, cognitieve processen en competenties. Bij 
instructional design theories speelt het ‘web-based’ karakter, dus de factoren transfer 
en performance.  
 
Zijn uitgangspunten: 

• ‘leren en transfer’ zijn een individuele keuze vanuit de student 

• IV instructies lossen informatieproblemen op binnen meerdere contexten 
Zijn vragen: 
Waarom is er wel/geen transfer: intentie en gebruik 
Transfer van wat: specifiek/generiek, open/gesloten, wanneer en wat 
Welke keuzes maak je bij het personifiëren van de inhoud 
Zijn insteek: experimenteren bij de Open Universiteit en bijstellen  
Zijn variabelen: trainee, training (ontwerp en inhoud), performance.  
Voor de student spelen motivatie, zelfvertrouwen, cognitieve vaardigheden, 
persoonlijkheid (de big 5: extraversie, goedaardig en warm, zorgvuldigheid, 
emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen/creativiteit) en zelfstandigheid. 
Welke spelen een rol in het bijzonder: bij negatieve leerervaringen in het verleden 
haakt de student eerder af en het ervaren nut, de bruikbaarheid die gerelateerd is 
aan behoefte en inhoud.  
 
Voor de performance zijn de hoofdzaken:  

• Het transfer klimaat (doelen en feedback); 
• De ondersteuning (supervisor/peer) maar ook de beste durven zijn; 
• De mogelijkheid om het geleerde toe te passen, de follow-up; 
• Zelfvertrouwen. 

En voor de trainingen: 

• Relevante inhoud 

• Realistische instructieomgeving 

• Behavioral modeling en error management 

• Herhaling 

• Fowllow-up = self management 

• Technical support = e-tutorials  

• Het benoemen van transfer als doel 

• Competenties 

• Verschillende informatie systemen 
 
 
 
 
NDLA, Stimuleren in het bachelor onderwijs. 
De student krijgt als start een workshop in de academische introductiedagen 
(methoden en bronnen). Na twee jaar komt literatuuronderzoek terug bij de 
‘methoden van onderzoek’, dat praktijkgericht is en een afronding vindt plaats voor 
het afstudeeronderzoek. De spreker relativeert het accent op informatievaardigheid, 
omdat ook andere kwaliteiten in het onderzoek, zoals een nieuw model, van belang 
zijn. Met collega docenten ervaart hij informatievaardigheden als een lastig 
onderwerp.  
Accenten die hij legt bij de toetsing van het literatuuronderzoek: peer reviewed, 
wetenschappelijk relevant, verwijzingen in orde, volledigheid van de referenties, 
literatuurlijst, verantwoording van desk research (hoofdstukken duidelijk relateren). 
Deze academie heeft ook doelen opgesteld zoals: 

1. Inbedding in het onderwijs met accenten op een goede werkstukkwaliteit, een 
onvoldoende kritische houding en geen onderzoekende houding;  
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2. Onderzoeksproces via het IMRAD model (Introduction, Methods, Results and 
Discussion); 

3. Literatuur is een conversatie; 
4. Citaties zoeken via Web of Science; 
5. Patronen in literatuuronderzoek (traditional, explorative/creative, 

transparant/replicable); 
6. Referentie beheer: Endnote, Mendeley, Zapatero. 

De lessons learned voor informatievaardigheden in Breda betreffen: betekenis in 
concrete context, binnen de context zijn er verschillen (Rechten, Beta), veel vragen 
(onderzoeken) lenen zich niet voor literatuuronderzoek, toetsing is snel formeel 
(niveau van literatuur, hoeveelheid, zorgvuldigheid in verwijzen) en de relatie met de 
docent/beoordelaar is gecompliceerd en persoonsafhankelijk.  
Als informatievaardigheden promotieactiviteiten benoemt hij het uitdragen van visie 
naar het onderwijs en concrete producten en diensten. 
 

 
 


