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Opzet workshop

 Introductie
 Project ‘De onderzoekende houding verbindt’
 Visie op onderzoekende houding 
 Voorbeelden hybride projecten domein Techniek RAc
 Uitwisseling ervaringen met hybride projecten
 Afsluiting





Doel: 
Het ontwerpen van hybride leeromgevingen binnen de RAc, 
waarbinnen studenten samen werken aan vraagstukken uit de 
(werk)praktijk en hun onderzoekende houding optimaal ontwikkelen.

Aandacht voor: 
- de student en zijn onderzoekende houding
- de rol van de docent 
- de rol van de werkpraktijk
- de noodzakelijke randvoorwaarden

Project ‘De onderzoekende houding verbindt’





De ontwikkeling van de onderzoekende houding



RAc visie op onderzoekende houding



Hybride projecten Duurzaamheidsfabriek

1. Samenwerking op verschillende niveaus (ad en 
mbo) en met externe opdrachtgevers

2. Multidisciplinair samenwerken en ontwerpen

3. Met een onderzoekende houding

4. Focus op de leerervaring

5. Studenten maken kennis met beroepspraktijk en 
nieuwe technieken 

6. Mbo studenten leren het hbo kennen



Posters Engineering Voltijd



Voorbeeld prototype



Filmpje Duurzaamheidsfabriek

Kijk naar het filmpje over de Duurzaamheidsfabriek via 
https://youtu.be/Ug7knQ3JZPE

https://youtu.be/Ug7knQ3JZPE


Welke ervaringen zijn er met 
hybride leeromgevingen? 



Voor meer informatie 

Blom, H., e.a. (2021). De plaats van de onderzoekende houding in de 
leerresultaten van de Associate degree opleidingen – Handreiking 
onderzoekende houding op niveau 5. Zie hier. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van het project “De 
onderzoekende houding verbindt”?
Neem contact op met: Mariëtte Muris, m.l.v.muris@hr.nl

http://www.deassociatedegree.nl/verder-lezen/
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