
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ONTWIKKELEN VAN ONDERWIJSMATERIAAL IN DE 
ASFALTWEGENBOUW OP MBO-NIVEAU 

 
 
 

PDEng Thesis 

 
 
 
 

ter verkrijging van de graad 
Professional Doctorate in Engineering (PDEng) aan de Universiteit Twente, 

op gezag van de rector magnificus, 
prof. dr. T.T.M. Palstra, 

volgens besluit van de afstudeercommissie, 
te verdedigen 

op 18 november 2020 om 14.30 uur 
 
 
 
 
 

door 
 
 
 

Janine Gerritdina Profijt-Bröring 

 
geboren op 24 november 1988 

in Raalte, Nederland 
 
 
 

 
 
 
 



Colofon  
 
Organisatie 
 
Universiteit    Universiteit Twente 
Faculteit    Engineering Technology (ET) 
Afdeling    Construction Management & Engineering (CME) 
Traject  Professional Doctorate in Engineering (PDEng), civiele  

techniek  
Bedrijf     Rijkswaterstaat (financierende partij) 
Casus studie organisatie   ASPARi netwerk 
 
 
Examencommissie  
 
Directeur PDEng programma  Dr. J.T. (Hans) Voordijk (waarnemend) 
Verantwoordelijk Professor   Prof.dr.ir. A.G. (André) Dorée  
Begeleider University of Twente  Dr.ir. S. (Seirgei) Miller  
Begeleiders bij ASPARi    Ing. E.A.H.M. (Edwin) van Osch – Heijmans 
     Ing. R. J. (Ron) den Dulk – KWS 
Externe examinator   Dr. B.J. (Bas) Kollöffel 
 
 
Versie     16 november 2020 



PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 1 

 

Samenvatting Nederlands 
 
In dit PDEng traject is gewerkt aan een onderwijsvernieuwing in samenwerking met het netwerk 
ASPARi (vanuit de asfaltwegebouw) en mbo-scholen om onderwijsproducten te ontwikkelen. In de 
asfaltwegenbouw zijn de afgelopen 20 jaar veel technologische veranderingen gaande. Dit draagt bij 
aan het vergroten van de kloof tussen wat toekomstige werknemers leren in het mbo en welke kennis 
en vaardigheden het bedrijfsleven vraagt. Het verkleinen van de kloof is de uitdaging.  
 
Na uitgebreid vooronderzoek bij mbo-scholen en het bedrijfsleven is achterhaald welke kennis en 
vaardigheden ontbreken in het onderwijsaanbod. Met behulp van het onderwijskundig model (ADDIE 
model, waarbij Design Science en System Engineering is geïntegreerd) is gewerkt aan een basisdeel 
voor studenten in het mbo (niveau 2, 3 en 4), waarin een online omgeving gemaakt is met een 
docentenhandleiding. Bovendien is er een verdieping op het basisdeel gewenst, wat geleid heeft tot 
het ontwerpen van het keuzedeel “Innovaties in de asfaltwegenbouw”. Het keuzedeel is vergelijkbaar 
met een minor in het hbo en bestaat uit 240 studie-uren. Het innovatief didactische model dat is 
toegepast is het combineren van projectonderwijs, serious gaming en blended learning (combinatie 
van online leren en face-to-face leren). De opzet van het keuzedeel is regelmatig besproken met een 
klankbordgroep vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven. Na deze sessies is een deel van het ontwerp 
getest bij groep van 80 studenten. Uit de testresultaten blijkt dat studenten na de les meer kennis 
hebben opgedaan en deze kennis na 3 weken ook nog beklijft.  
 
De eindproducten van het keuzedeel zijn een online omgeving voor studenten met video’s, quizzen, 
games, opdrachten, docentenhandleiding en examenuitwerking. Studenten, bedrijven en docenten 
die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling reageren positief op het eindproduct. Om het product 
toekomstbestendig te maken is daarbij een kennislandschap uitgewerkt. Het kennislandschap is 
gekoppeld aan een nieuw account en maakt het vernieuwen van het onderwijs mogelijk. De acties, 
het up-to-date houden van het materiaal en wenselijke toekomstige onderwerpen zoals big data, 
virtual reality en robotisering zijn beschreven in de toekomstvisie.  
 
Dit project is een eerste succesvolle stap in het verkleinen van de kloof die in de afgelopen 20 jaar is 
ontstaan.  
 
Kernwoorden: 
Asfaltwegenbouw, mbo, onderwijsvernieuwing, projectonderwijs, serious gaming, blended learning, 
keuzedeel, innovaties in de asfaltwegenbouw 
 
English summary 
 
During this PDEng trajectory, I developed new educational tools in collaboration with the Asphalt 
Paving Research and innovation (ASPARi) network  and post-secondary vocational educational schools 
(called ‘mbo’ in Dutch). Over the past 20 years, there have been many technological changes in asphalt 
road construction including the introduction of new technologies such as Differential GPS and  Infrared 
thermography to assist machine operators in their primary tasks. This rapid introduction of new 
technologies has inadvertently increased the gap between what employees are learning in their 
vocational training given that training materials and methods have mostly remained the same and, 
resulted in a rethink of what kind of knowledge and skills construction companies ask from them in 
the field. The challenge is to decrease that gap. 
 
After extensive preliminary research at vocational training schools, companies in industry, we 
identified the knowledge, competencies and skills that were missing from the educational offer. 
Through combining a Design Science approach and an educational model (ADDIE), I developed basic 
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educational modules for students at levels 2, 3 and 4. In addition, an extensive an online environment 
with an accompanying teacher’s guide has been made to provide the necessary support to teachers 
and to ensure that didactical and pedagogical principles are adhered to. Given the  need for a 
deepening of knowledge, competencies and skills beyond those covered in the basic educational 
modules, an optional module has been developed called “Innovation in asphalt road construction”. 
This elective module is based on asphalt process control research carried out over the past 12 years 
at the University of Twente’s Construction Management and Engineering Department.  Its set up is 
similar to a minor in higher professional education (‘hbo’) offered at Universities of Applied Sciences 
and consists of 240 hours of study. The innovative educational model that has been implemented 
combines project-based education, serious gaming and blended learning (a combination of online and 
face to face learning). The format of the elective section was discussed regularly with a focus group 
that consisted of stakeholders from both educational and industry backgrounds. After these sessions, 
part of the design was tested among a group of 80 students. Test results show that students have 
gained more knowledge after class and that retention rates have improved significantly given the 
innovative materials and teaching methods used.  
 
The end products of the elective section are online environments for students containing videos, 
quizzes, games, assignments, a teacher’s manual and examination (assessment) explanations. 
Students, companies and teachers that were involved in the curriculum development exercise 
provided positive feedback on the end product. To make the product future-proof, a knowledge 
roadmap has been developed. The knowledge roadmap makes educational reform possible. Future 
actions include keeping the educational material up-to-date and including fast-developing topics such 
as digitalization of the construction process, working with big data and, using virtual reality and 
robotization to improve process control. These topics are described in the vision for the future.  
 
Overall, this project is successful step towards decreasing the gap between technology developed and 
machine operator knowledge, competencies and skills that has developed over the past 20 years.  
 
Key words:  
Asphalt road construction, vocational training, mbo, educational reforms, project-based education, 
serious gaming, blended learning, elective section, innovation in asphalt road construction. 
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Voorwoord 
 
In 2015 begon ik enthousiast aan dit project na mijn studie onderwijskunde. Vanaf het eerste moment 
duizelde mij de informatie, maar tegelijkertijd nieuwsgierigheid naar de asfaltwegenbouw. Al gauw 
kreeg ik een goed beeld van het werkveld en hoe het mbo-onderwijs in elkaar stak. Door het goed 
samenwerken met deze partijen ligt nu voor u een mooi rapport.  
 
Ik wil daarom ook mijn dank uitspreken naar een aantal mensen die mij geholpen hebben. Allereerst 
mijn begeleiders dr. ir. Seirgei Miller en prof. dr. ir. André Dorée, voor de goede en prettige 
begeleiding. Daarnaast ook de ASPARi leden en met name ing. Edwin van Osch en ing. Ron den Dulk. 
 
Ten tweede wil ik alle collega’s van de afdeling CME van de UT bedanken voor de goede werksfeer, 
gezelligheid en hulp waar nodig.  
 
Ten derde wil ik mijn familie en vrienden bedanken dat ze altijd voor mij klaar staan.  
 
Ten vierde wil ik de scholen bedanken voor de samenwerking en in het bijzonder de ROC van Twente, 
Soma College en Techniek College Rotterdam.  
 
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor mijn man Mark, die mij steunde in de afgelopen 5 jaar in 
goede en in minder goede tijden.  
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1. Inleiding 
 
In paragraaf 1.1 wordt toegelicht wat een PDEng programma inhoudt. Daarna is in paragraaf 1.2 
beschreven welke ontwikkelingen in het bedrijfsleven (asfaltwegenbouw) plaatsvinden en de 
aanleiding van het project. Vervolgens is in paragraaf 1.3 beschreven op welke criteria beoordeeld zal 
worden door de commissieleden. Tot slot is in paragraaf 1.4 beschreven wat de leeswijzer is van het 
rapport.  
 

1.1 PDEng programma 
 
In dit rapport wordt verantwoord hoe het PDEng (Professional Doctorate in Engineering) traject is 
doorlopen en is beschreven hoe het eindproduct is vormgegeven. Het PDEng programma is een 2-jarig 
fulltime post-Master programma gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten die door 
bedrijven benodigd zijn. Daarbij is het belangrijk een nauwe samenwerking op te zoeken met het 
bedrijfsleven. In dit traject is het bedrijfsleven het ASPARi-netwerk. Het ASPARi (Asfalt Sector 
Professionalisering Research & Innovatie) netwerk bestaat uit organisaties in de wegenbouw die zich 
richten op de professionalisering van de asfaltwegenbouw.  
 
1.2 Ontwikkelingen asfaltwegenbouw 
 
In deze maatschappij volgen innovaties zich in rap tempo op. De industriële maatschappij verandert 
naar een kennismaatschappij. In een kennismaatschappij is kennis van belang, mede doordat er meer 
kennis beschikbaar is met de komst van de ICT (Voogt & Roblin, 2010). Daarom zijn er competenties 
nodig om alle informatie te gebruiken en te interpreteren (Levy & Mundane, 2004; 2006). Naast de 
verandering van het type baan, is het van belang jongeren op te leiden voor nog niet-bestaande 
beroepen (Fisch & McLeod, 2009).  
 
Bovenstaande is ook van toepassing in de asfaltwegenbouw. In een eerder project vanuit het ASPARi 
netwerk is getracht een onderwijsvernieuwing in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en hbo 
(hoger beroepsonderwijs) door te voeren. Nieuwe technieken, kennis en vaardigheden zouden in het 
onderwijs aan bod kunnen komen. De conclusies van dit project zijn: 

• “De branche heeft behoefte aan opleidingen met een bepaalde uniforme basisinhoud.  
• De onderwijsinstellingen hebben niet voldoende ontwikkelcapaciteit om alleen een nieuw 

curriculum en onderwijsmateriaal op te zetten.  
• De branche moet werken aan kwalitatief goede opleidingen om de beste studenten voor de 

studierichting (civiele)techniek te laten kiezen.  
• Een doorlopende leerlijn is noodzakelijk om de studenten efficiënt door te laten stromen naar 

hogere opleidingen zonder grote lacunes of juist overlap.  
• Het ASPARi-onderzoek geeft belangrijke indicatoren voor onderwijs in de wegenbouw en dit 

kan als beginpunt dienen voor de ontwikkeling van nieuwe curriculum en 
onderwijsmaterialen.  

• Het is van belang dat er vanuit het werkveld goede input komt voor het opzetten van de 
leerlijn en de eenheden in het curriculum. Dit geldt voor zowel de onderwerpen als de 
inhoudelijke uitwerking daarvan” (Miller, Mensonides, De Jong & Dorée, 2014, p.11). 

 
Eerder onderzoek van ASPARi richtte zich op professionaliteit op de werkvloer. Nieuwe technieken in 
de wegenbouw vragen om een structurele manier van professionaliseren. In onderzoek van Miller 
(2010) is de PQi-cyclus ontwikkelt en getest om het proces (en daarmee de kwaliteit) op de werkvloer 
te verbeteren. Het proces bestaat uit voorbereiding, meten, analyse, feedback en verbetering. Tijdens 
de voorbereiding wordt een ploeg uitleg gegeven en worden alle praktische zaken geregeld. Bij het 
meetmoment wordt vastgelegd op de bouwplaats wat de temperaturen, beweging van machines en 
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weersomstandigheden zijn. Vervolgens wordt een analyse gedaan van alle gegevens om dit om te 
zetten naar grafieken, tabellen en animaties. Tijdens de feedbacksessie worden alle partijen bij elkaar 
gebracht om te analyseren en te evalueren hoe de kwaliteit van het asfalt is en welke leerpunten de 
asfaltploeg meeneemt bij een volgend project. Nieuwe strategieën voor de machinisten kunnen 
vervolgens bij de laatste fase worden toegepast op de werkvloer (verbetering). Vervolgens begint de 
cyclus weer van voor af aan.  
 
Deze cyclus maakt het mogelijk nieuwe strategieën te implementeren en hiermee een leercurve te 
realiseren. Echter blijft het mbo-onderwijs op dit gebied stil staan en heeft het onderwijs de afgelopen 
15 jaar geen ontwikkeling doorgemaakt (E. Gruppen, persoonlijke communicatie, 17 augustus 2015). 
De kloof tussen het onderwijs en de praktijk is met de komst van nieuwe technieken groter geworden 
en behoeft aandacht.  
 

1.3 PDEng criteria 
In het “statuut voor PDEng kandidaten” staat beschreven aan welke competities gewerkt wordt 
tijdens het PDEng traject. Deze zijn in te delen in 3 gebieden: kennis, ontwerpvaardigheden en 
professionele vaardigheden. Per gebied is beschreven wat competenties en bewijslasten zijn. In 
Hoofdstuk 9 is een reflectie op deze criteria beschreven. De 3 gebieden en competenties zijn hieronder 
beschreven. 
 

1. Kennis 
a. Systematisch in inzicht in het vakgebied en methoden om te ontwerpen. 
b. Creëren van innovatieve technische oplossingen in multidisciplinaire setting. 

2. Ontwerpvaardigheden 
a. Voorbereiden op werken in het bedrijfsleven. 
b. Ontwerpproces ontwikkelen, ontwikkelen, uitvoeren en aanpassen. 
c. Concepten als management, stakeholders, ondernemerschap en ontwerpprincipes 

uit te leggen en te hanteren.  
d. Samen te werken met stakeholders met verschillende achtergronden en de inzichten 

van verschillende disciplines te combineren.   
e. Behoeften aan technische oplossingen in samenleving en bedrijfsleven signaleren. 
f. Relevantie eigen werk in maatschappelijk en zakelijk perspectief plaatsen. 

3. Professionele vaardigheden 
a. Interne en externe netwerken onderhouden en samenwerkingen verbeteren. 
b. Communiceren op hoog niveau met verschillende vakgenoten en de industrie. 
c. Persoonlijke planning, reflectie en presentatie zijn effectief. 
d. Loopbaan bevorderende stappen nemen. 

 
Naast het ontwerp van een product is het noodzakelijk onderwijs te volgen. Het gevolgde onderwijs 
en gekoppeld EC (studiepunten) staat weergegeven in Bijlage 1. In de volgende paragraaf wordt 
beschreven wat de leeswijzer is van het rapport.  
 
1.4 Leeswijzer 
In Tabel 1 is per hoofdstuk weergeven wat de inhoud is van het hoofdstuk. Dit geeft een overzicht van 
het rapport.  
 
Tabel 1 Hoofdstukken PDEng rapport en inhoud 

Hoofdstuk  Toelichting  
1  Inleiding op het PDEng project en rapport 
2 Context PDEng project en relevantie 
3 Kader project - afbakening 
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4 Ontwerpaanpak, toelichting ADDIE-model 
5 Analyseren (vooronderzoek) 
6 Ontwerpen en ontwikkelen product 
7 Testen producten (implementeren) 
8 Eindproducten beschrijven 
9 Conclusie, reflectie & toekomstvisie 
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2 Context & relevantie  
 
Om meer inzicht te krijgen in het probleem is de context van het project beschreven (paragraaf 2.1). 
Daarna is de relevantie voor dit project toegelicht (paragraaf 2.2) en tot slot de visie op 
onderwijsontwikkeling (paragraaf 2.3).  
 

2.1 Context  
 
PDEng project 
In dit PDEng project wordt in samenspraak met het bedrijfsleven iemand opgeleid om tot 
hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen te komen voor complexe 
ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter.  
 
Dit project is bij de afdeling ‘Civil Engineering’ uitgevoerd en heeft als hoofddoel een technisch 
ontwerp. Het hoofddoel is nieuw onderwijs ontwikkelen voor het mbo op het gebied van asfalt. De 
technische kant van het project is in onderstaande punten weergegeven: 

• De branche is gebaseerd op vakmanschap en het doel is naar methodische manier van werken 
toe te gaan, deze methodische manier is een technisch aspect van het te ontwerpen 
onderwijs. 

• Wetenschappelijk kennis uit het asfaltgebied wordt benut in het ontwikkelen van onderwijs. 
• Vandaag de dag zijn assetmanagement en andere onderwerpen in de infrabranche 

(bijvoorbeeld duurzaamheid en 21e -eeuws vaardigheden) steeds belangrijk. Deze aspecten 
worden meegenomen bij het ontwerp.  

• Toepassen van het Design Science1 en System Engineering (ProRail, et al., 2013) tijdens het 
ontwerp van het product (geïntegreerd in het gekozen ontwerpaanpak).  

In de volgende alinea is beschreven wie de opdrachtgever is bij dit ontwerpproject.  
 
ASPARi 
In dit project is ASPARi de opdrachtgever. ASPARi bestaat uit een netwerk van organisaties in de 
asfaltwegenbouw dat in 2007 is opgericht. De organisaties die hier de krachten hebben gebundeld 
zijn: 

• Ballast Nedam 
• BAM infra 
• Boskalis 
• Dura Vermeer 
• Heijmans 
• KWS Infra  
• Roeloefs 
• Strukton Civiel 
• TWW 
• Van Gelder 
• Universiteit Twente  

 
Vernieuwingen in de asfaltwegenbouw 
Uit onderzoek van ASPARi zijn een aantal belangrijke onderwerpen van belang die vernieuwend zijn 
in de asfaltwegenbouw. Daar zou het te ontwerpen onderwijs zich op kunnen focussen. De 
onderwerpen zijn: 

• Variabiliteit in wegen verlagen  

 
1 Design Science is het onderzoeken van de context van het probleem, oplossing bedenken en valideren van de gekozen oplossing.  

https://roel-85322.medium.com/what-is-design-thinking-1-the-design-cycle-3db26bc46647
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• Gebruik van statistische procescontrole over de kwaliteitscontrole van asfalt  
• Technologie en ICT in ontwikkeling van wegen 
• Optimaliseren van het managementproces 
• Plannen met scenario’s en constructies van wegen 
• Leren en zelfreflectie technieken voor asfaltwerkploegen  
• Innovaties in de wegenconstructies  

In de volgende alinea wordt geschetst hoe het middelbaar beroepsonderwijs in de wegenbouw 
vormgegeven is.  
 
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
In de wegenbouw sector zijn op niveau 2, 3 en 4 mbo-opleidingen gekoppeld. Dit geldt voor functies 
als vakman gww (niveau 2), machinist spreid- en walsmachine (niveau 3), balkman (niveau 3) en 
werkvoorbereider/assistent voorman (niveau 4). Het onderwijs voor niveau 2 en 3 is een BBL-traject. 
Een BBL-traject is een Beroeps Begeleidende Leerweg, waarbij de studenten 4 dagen werken en 1 dag 
naar school gaan. In de opleiding op niveau 4 worden ook BOL-trajecten aangeboden. BOL staat voor 
Beroeps Opleidende Leerweg, waarbij de studenten 5 dagen les krijgen op school en daarbij elk 
studiejaar stagelopen. Daaruit blijkt dat het mbo veel contacten onderhoudt met bedrijven. Echter 
ondanks het intensive contact met het bedrijfsleven is het onderwijsaanbod op het gebied van de 
asfaltwegenbouw niet actueel. 
 
Het onderwijsmateriaal en de manier van onderwijs in het mbo behoeft enige vernieuwing gezien de 
vernieuwingen in de technieken binnen de asfaltwegenbouw. In het mbo wordt gewerkt met 
competenties. Competenties beschrijven het gewenste gedrag van een lerende. Een competentie 
beschrijft vaak kennis, vaardigheden en houdingen (competenties in het vmbo, n.d.). Vanuit de 
competenties kunnen leerdoelen opgesteld worden voor het te ontwikkelen onderwijs. In de volgende 
alinea wordt beschreven wat de relevantie is van dit ontwerptraject.  
 

2.2 Relevantie 
 
Universiteit Twente (UT) 
Vanuit de UT is het belangrijk om mee te denken en te werken met het ASPARi-netwerk. Het doel is 
om de wegenbouw sector aantrekkelijk te houden en daarbij speelt het onderwijs een rol. Bovendien 
ontwikkelt de UT nieuwe technieken en processen die in de praktijk gebruikt worden. Het is daarom 
wel essentieel dat de ontwikkeling blijkt groeien en bedrijven steeds effectiever werken. Deze basis 
ligt voor een deel bij het onderwijs.  
 
Maatschappij 
De maatschappij is gebaat bij goed geschoold personeel in de asfaltwegenbouw. Goed geschoold 
personeel maakt minder fouten en dragen bij aan een kwalitatief goede weg. Hierdoor kan in de 
toekomst minder onderhoud plaats vinden, dit leidt tot minder oponthoud op de weg. Daarnaast zijn 
de wegen ook betrouwbaarder wanneer ze op de juiste manier aangelegd zijn.  
 
ASPARi 
Vanuit het netwerk (ASPARi) gezien kan het geld en tijd besparen. Nieuwe studenten die starten op 
de arbeidsmarkt kunnen in het onderwijs beter voorbereid worden op de ontwikkelingen in de 
wegenbouw. Daardoor kan het inwerken en de opleiding op de werkvloer soepeler en sneller 
plaatsvinden. Bovendien zijn veel medewerkers in de wegenbouw in de buurt van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Daarom is het belangrijk dat de kennis van de huidige medewerkers 
gedeeld en overgedragen wordt.  
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Mbo 
Het middelbaar beroepsonderwijs merkt dat de nieuwe aanmeldingen voor de opleidingen in 
wegenbouw afnemen. Het werk is meer ‘s nachts en in de weekenden met lange werkdagen, 
waardoor het minder aantrekkelijk geworden is voor nieuwe mensen. Daarnaast is de ontwikkeling 
van het onderwijs belangrijk om het aantrekkelijker te maken voor toekomstige studenten. Bovendien 
is het aanbieden van actuele kennis en vaardigheden een taak van het onderwijs. In de volgende alinea 
wordt ingegaan op de visie voor het onderwijs van de toekomst. 
 

2.3 Visie onderwijsontwikkeling wegenbouw 
 
Inleiding 
De nieuwe innovaties in de asfaltwegenbouw richten zich op het optimaleren van de kwaliteit van 
wegen, waarbij technieken op de machines mogelijk maken om alle bewegingen van machines te 
koppelen aan de dichtheid van het asfalt. Daarnaast wordt het voor aannemers steeds belangrijker 
om alle data te kunnen analyseren en informatie in kaart te brengen tijdens de ontwerpfase. Deze 
innovaties en bijbehorende technieken vragen om andere lesstof dan dat beschikbaar is in het mbo.  
 
Kritische punten 
Bedrijven innoveren met nieuwe technieken, waardoor van werknemers meer kennis en 
vaardigheden worden verwacht die aansluiten bij de toekomst van de wegenbouw. Deze 
veranderingen impliceren dat de competenties van starters in de wegenbouw veranderen. In dit 
project ligt de focus op het mbo en de aansluiting naar het hbo en wo. Daarbij zijn een aantal kritische 
punten van belang in het ontwerp: 

• 21st-eeuwse vaardigheden zijn essentieel om aan te sluiten bij de huidige innovaties in de 
asfaltwegenbouw. 

• Blended learning sluit het beste aan bij het doel van het project en de doelgroep (mbo), 
blended learning is een combinatie van e-learning en klassikaal onderwijs.  

• ROC’s lesmethoden zijn niet digitaal en gericht op projectonderwijs en kennisoverdracht. 
Vanaf 2015 zijn ROC’s zich gaan focussen op onderwijsvernieuwingen in de vorm van 
keuzedelen waarbij e-learning een rol speelt (Bouwen aan de toekomst is een initiatief om 
innovaties in het onderwijs naar voren te brengen, waarbij de ontwikkeling van e-learning ook 
een doel is) 

• Docenten zullen geschoold worden om een coachende rol aan te kunnen nemen en inzicht te 
krijgen in het werken met e-learning/blended learning. 

• Creëren doorlopende leerlijn in samenspraak met collega’s. 
 
Visie 
De visie die hoort bij het voorgaande perspectief is: 
Innovatief lesmateriaal ontwikkelen voor de asfaltwegenbouw in het mbo dat in de vorm van blended 
learning (in de vorm van een keuzedeel, 240 studie-uren) wordt aangeboden 
Daarbij zijn de competenties gericht op: kennis en vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen, 
kritisch denken, ICT-geletterdheid, samenwerken en inzichten in nieuwe technieken. Blended learning 
in dit project is een combinatie van e-learning (waarin inhoud, video en lesmateriaal beschikbaar is 
voor alle docenten), projectonderwijs (waarin een project zich richt op kritisch denken, samenwerken 
en het probleemoplossend vermogen van studenten) en gastcolleges (waarin nieuwe innovaties en 
kennisoverdracht centraal staan). De realisatie van deze visie wordt mogelijk gemaakt door samen te 
werken met ASPARi, docenten van ROC’s, onderwijskundigen, Bouwen aan de toekomst, S-BB, 
kennisinstituten en de Universiteit Twente. In Hoofdstuk 3 zal een kader geschetst worden van dit 
ontwerptraject.  
 
 

https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/
https://www.youtube.com/watch?v=dtKU4YKNjAM
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3 Kader project 
 
Om meer focus te beschrijven in het project zal de probleemstelling worden beschreven (paragraaf 
3.1). Daarna zal het doel van het project worden toegelicht (paragraaf 3.2) en tot slot is de afbakening 
beschreven (paragraaf 3.3).  
 

3.1 Probleemstelling 
 
De probleemstelling is: 
Kloof tussen de scholing die nu wordt aangeboden op het mbo en wat bedrijven verwachten dat 
afgestudeerden in de wegenbouw aan competenties beheersen. 
 
De kloof komt tot uiting op twee gebieden: 

1. Er is een groeiende kloof tussen kennis, vaardigheden en competenties die de asfaltploeg nu 
en in de toekomst nodig hebben en het onderwijsaanbod op het mbo. De technologie van de 
asfaltspreidmachine en wals is vooruitgegaan. De machinisten zullen daardoor andere 
vaardigheden tot zich dienen te nemen. De vaardigheden van de machinisten waren eerst 
altijd op basis van ervaring. Maar door de toenemende technologie zullen machinisten met 
behulp van de technologie meer vaardigheden tot zich dienen te nemen. Bijvoorbeeld ICT-
vaardiger en meer op basis van data (zoals temperatuur van het asfalt) beslissen of iemand 
vaker dient te walsen of al klaar is. Deze vaardigheden zijn niet aangeleerd in het onderwijs, 
omdat de ontwikkeling van het onderwijs 15 jaar stil stond. In Figuur 1 is deze groeiende kloof 
weergeven.  

 
Figuur 1. Kloof tussen vaardigheden machinist en technologische ontwikkeling op de wals 
 
Voor meer informatie over de machines en de nieuwe technologie verwijs ik naar het PDEng traject 
van mijn collega Dennis Makarov 2. 

 

 
2 PDEng rapport Dennis Makarov is te vinden via deze link.  

https://research.utwente.nl/en/publications/hot-mix-asphalt-construction-towards-a-more-professional-approach
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2. Nieuwe technieken en materialen in de asfaltwereld zoals gps, infrarood en nieuwe typen 
asfaltmengsels. Deze nieuwe technieken en nieuwe typen asfaltmengsels vragen meer kennis 
van toekomstige studenten in het mbo. Deze nieuwe kennis zal toegevoegd dienen te worden 
aan het bestaande onderwijs.  

 
Ontbrekende competenties of competenties waarin studenten nog bijgespijkerd dienen te worden zal 
worden achterhaald in het vooronderzoek (zie Hoofdstuk 5).   
 

3.2 Doel 
 

Hoofdoel 
Kloof tussen leerstof in het onderwijs en de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het werkveld 
verkleinen. 
 
Subdoel: 
Onderwijsmateriaal gericht op het asfaltverwerkingsproces.  
 

3.3 Afbakening 
 

Inleiding 
Afbakening van het project zorgt voor een realistisch en uitvoerbaar plan. Om tot een afbakening te 
komen van de onderwerpen die in het onderwijs naar voren komen zullen interviews gehouden 
worden met bedrijven in het ASPARi netwerk. De overkoepelende ontwerpen worden vertaald naar 
de benodigde kennis en vaardigheden in het mbo. Vervolgens kan het ontwerp vormgegeven worden 
door het schrijven van leerdoelen. Bovendien wordt aan de hand van de literatuurstudie de 
onderwijsmethoden die geschikt zijn voor het mbo meegenomen worden in het vervolg van het 
project. 
 
Afbakening 
Focus op de volgende onderwerpen: 

• De functies in het mbo-niveau 3 (spreidmachinist en walsmachinist) en mbo-niveau 4 
(assistent uitvoerder, werkvoorbereider, calculator). De niveau 2 opleidingen worden niet 
meegenomen. 

• Ontwikkelen van onderwijsmateriaal dat past is de doorlopende leerlijn mbo – hbo – wo 
en afbakening van wat vervolgens op de werkvloer geleerd wordt  

• Innovatief lesmateriaal 
• Lesmateriaal dat aansluiting heeft bij de doelgroep en dat toekomstbestendig is  
• Digitaal kennislandschap uitwerken als middel  
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4 Ontwerpaanpak  
 

De ontwerpaanpak beschrijft de benadering die gekozen is voor dit project. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de verschillende fasen van het ontwerptraject. In paragraaf 4.1 wordt het ADDIE-model 
toegelicht. In paragraaf 4.2 worden de voorwaarden geschetst die van belang zijn bij het ontwerpen 
van lesmateriaal. Daarnaast wordt beschreven in paragraaf 4.3 hoe de leerlijn en het curriculum van 
het mbo-hbo tot stand kan komen. Tot slot is in paragraaf 4.4 beschreven wat de wensen van het 
bedrijfsleven zijn en wat het aanbod is van huidige opleidingen in het mbo.  

 
4.1 ADDIE-model 

 
Inleiding 
Bij de ontwikkeling van onderwijs worden een aantal stappen en fasen doorlopen. Verschillende 
modellen beschrijven deze stappen en acties. Een voorbeeld van een model is het ADDIE-model. 
ADDIE staat voor de volgende Engelse termen (Van den Akker & Thijs, 2009): 

● Analyse (analyseren) 
● Design (ontwerpen) 
● Develop (ontwikkelen) 
● Implement (implementeren) 
● Evaluate (evalueren) 

 
Deze eerste vier genoemde activiteiten volgen elkaar cyclisch op. De laatste activiteit is evalueren, dit 
is van cruciaal belang in elke fase. Daarbij wordt geëvalueerd of resultaten van de fase correct zijn en 
mogelijk nog bijgesteld dienen te worden. Het ADDIE-model is weergegeven in Figuur 2 (Van den 
Akker & Thijs, 2009). 
 

 
Figuur 2. ADDIE-model (overgenomen van Kennisnet http://www.cursuscurriculum-
ontwerp.slo.nl/kennisbank/ADDIE-aanpak.docx/; Van den Akker & Thijs, 2009) 
 
In onderstaande alinea zullen de verschillende fasen worden toegelicht.  
 
Analyseren   
Het belangrijkste is om het probleem en de gewenste situatie te onderzoeken. Daarbij worden de 
volgende onderdelen onderzocht (Van den Akker & Thijs, 2009): 

• Doelgroepanalyse: doelgroep onderzoeken op gebied van niveau, interesse, achtergrond en 
andere relevante aspecten.  

• Behoefteanalyse: wat wil de doelgroep? Wat is hiervoor nodig en waarom? 
• Contextanalyse: beschrijven van de context van het probleem en de gewenste situatie.  
• Eerdere ervaringen van de organisatie met ontwikkelen van onderwijs en/of training 

analyseren

evaluerenimplementeren

ontwikkelen

ontwerpen

http://www.cursuscurriculum-ontwerp.slo.nl/kennisbank/ADDIE-aanpak.docx/
http://www.cursuscurriculum-ontwerp.slo.nl/kennisbank/ADDIE-aanpak.docx/
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• Inspirerende voorbeelden en wetenschappelijke achtergrondliteratuur  
 
Ontwerpen  
Vanuit de analyse worden ideeën en ontwerpprincipes geformuleerd. Deze worden omgezet naar 
ontwerpeisen. De ontwerpeisen gaan in op de volgende onderwerpen (Van den Akker & Thijs, 2009): 

• Visie van het eindproduct (wat is het doel van het eindproduct?) 
• Leerdoelen (wat hebben studenten geleerd aan het einde van de les of lessenserie?) 
• Leerinhouden (welke onderwerpen worden behandeld en welke niet?) 
• Leeractiviteiten (hoe wordt het onderwijs vormgegeven: online, klassikaal, actief of passief?) 
• Docentrollen (is de docent coachend, vakspecialist door het overdragen van kennis) 
• Leerbronnen en leermiddelen (educatieve uitgever, meerder lesmethoden of wat is 

beschikbaar?) 
• Student groepering (klassikaal of in groepen en hoe worden de groepen ingedeeld?) 
• Tijd (hoeveel kost het voor de student en docent om het uit te voeren en past dit binnen de 

beschikbare tijd?) 
• Leeromgeving (waar vindt het plaats?) 
• Beoordeling (wie beoordeeld of het goed is uitgevoerd en hoe wordt het beoordeeld?) 

 
Ontwikkelen  
Aan de hand van de ontwerpeisen worden ideeën besproken met betrokken. Dit kan door middel van 
brainstormen. Het eerste product wat hieruit volgt is het prototype (Van den Akker & Thijs, 2009).  
 
Implementeren  
Tijdens deze fase wordt het prototype of een nieuwere versie van het prototype bij de doelgroep 
getest. Op die manier kan achterhaald worden wat goed verloopt en wat minder en kan het ontwerp 
worden bijgeschaafd. Dit implementeren gebeurt meerdere keren, omdat het ontwerp steeds weer 
opnieuw wordt herzien. Dit gebeurt tot dat de gebruiker (doelgroep) en de opdrachtgever tevreden 
zijn (Van den Akker & Thijs, 2009).  
 
Evalueren  
In elke fase wordt steeds geëvalueerd. De volgende vragen komen aan bod: 

• Is de fase juist doorlopen? 
• Zijn de producten relevant? 
• Zijn de producten consistent? 
• Zijn de producten bruikbaar? 
• Zijn de producten effectief? 

Kortom, evalueren vindt plaats met de opdrachtgevers, experts en de doelgroep. Op die manier kun 
je achterhalen welke onderdelen nog bijgeschaafd dienen te worden. Evalueren vindt constant plaats 
en is niet een apart proces (of stap) (Van den Akker & Thijs, 2009).  
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4.2 Voorwaarden ontwerp lesmateriaal  
 
Hoe leer je het beste? Leert iedereen op dezelfde manier? Hoe ziet het lesmateriaal eruit? Welke 
algemene aspecten kan rekening mee gehouden worden? Deze vragen spelen een rol bij het ontwerp 
van lesmateriaal. De onderwerpen waar rekening mee gehouden kan worden hieronder toegelicht.  
 
Onthouden van lesstof 
Het onthouden van de lesstof is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs. In het algemeen blijkt 
dat het onthouden effectiever kan afhankelijk van de methode die de docent inzet. De algemene 
regels van onthouden zijn: 

• 5% van een hoorcollege  
• 10% van wat we lezen 
• 20% van wat we horen en zien 
• 30% van een demonstratie  
• 50% van wat we met anderen bespreken 
• 75% van wat we oefenen door het uit te voeren 
• 90% van wat we anderen uitleggen 

(Sousa, n.d.)  
 

Visuele kenmerken 
Bij een visueel ontwerp is het belangrijk rekening te houden met theorie beschrijft over een optimaal 
visueel beeld. Reynolds (2008) beschrijft dit op het gebied van ‘contrast, herhaling, uitlijning en 
organisatie van beelden’. Het onderdeel contrast houdt in dat verschillende in de vorm van kleur, 
tekst, vorm, ruimte en indeling effectief werken om de gebruiker informatie te tonen. Bij herhaling 
houdt het in dat bepaalde ontwerp keuzes prettig zijn deze te herhalen zodat herkenning bij de 
gebruiker ontstaat. Uitlijning is ook een belangrijk onderdeel. Bij het visueel ontwerpen van 
lesmateriaal is het belangrijk dat bepaalde teksten en afbeeldingen op dezelfde lijn weergegeven 
worden. Hierdoor is het harmonieus en begrijpt te gebruiker de inhoud sneller. Tot slot is ook de 
organisatie van beelden belangrijk. Het principe hierbij is dat bepaalde content dat bij elkaar hoort, 
ook bij elkaar gepresenteerd dient te worden. Hierdoor ziet de gebruiker direct welke beelden bij 
elkaar horen en ontstaat er geen verwarring.  
 

4.3 Leerlijn en curriculum  
 
Leerlijn 
Leerlijn is het concreet maken van een leerplan waarbij de lijnen op elkaar aansluiten. De doorlopende 
leerlijn op het gebied van asfalt houdt in dat de inhoud is afgestemd op verschillende niveaus. Dat is 
vanuit het mbo -hbo -wo. In dit project is het van belang een doorlopende leerlijn te ontwerpen.  
 
Curriculum 
Curriculum is een samenhang tussen alle aspecten van een leerlijn in een school. Bij het ontwerpen 
van het curriculum kan rekening gehouden worden met het spinnenweb (Van den Akker, 2003). De 
aspecten beschreven van een curriculum zijn: visie (kern), doelen, inhoud, leeractiviteiten, 
docentenrol, leerbronnen, groeperingsvormen, plaats, tijd en toetsing. Het doel in dit project is om 
een deel van een curriculum te ontwerpen.    
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4.4 Wensen onderwijsmateriaal vanuit bedrijven & aanbod mbo  
 

Onderwerpen vanuit bedrijfsleven 
In de interviews (zie Bijlage 2) gehouden met de bedrijven van ASPARi is achterhaald welke 
onderwerpen volgens de bedrijven aanbod moeten komen in het nieuwe onderwijs. De onderwerpen 
die naar voren komen zijn: 

1. Asfaltkennis + proceskennis 
2. Walsstrategieeën – inzicht in het waarom  
3. Feedback geven/ontvangen 
4. Probleemoplossend werken 
5. Proactief 
6. Techniek kunnen toepassen  
7. Duurzaamheid/milieu 
8. Flexibele houding ten opzichte van technieken 

 
Aanbod vanuit mbo   
In de interviews (zie Bijlage 3) gehouden met tien scholen in het mbo is achterhaald welke 
onderwerpen op het gebied van onderwijs worden vormgegeven. De conclusies van deze analyse is: 

1. Van de 10 scholen gebruiken 3 het lesmateriaal van Coflex (tegenwoordig NU Techniek Bouw 
en Infra) op gebied van asfalt. 

2. Lesmateriaal op het gebied van asfalt bij bijvoorbeeld Coflex is erg verouderd (20 jaar oud).  
3. Van de 10 scholen geven 4 scholen aan dat het aanbod van de studenten krijgen over asfalt 

afhankelijk is van het project dat ze laten uitvoeren. 
4. Het werken in een lab of informatie over proeven in een lab gebeurt maar bij 4 van de 10 

scholen. 
5. De basislesstof over asfalt behoeft ook aandacht, naast dat er behoefte is aan lesmateriaal dat 

ingaat op nieuwe technieken en innovaties.  
Nadat de wensen vanuit het bedrijfsleven en het aanbod van het mbo in kaart zijn gebracht, wordt in 
Hoofdstuk 5 ingegaan op de analyse fase.   
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5 Analyseren (Vooronderzoek) 
 
De volgende onderdelen worden uitgewerkt in het vooronderzoek: doelgroep en context (paragraaf 
5.1), taakanalyse student basisdeel en keuzedeel (paragraaf 5.2 en 5.3), keuze didactisch model 
(paragraaf 5.4), literatuuronderzoek (paragraaf 5.5) en tot slot ontwerpcriteria basislesstof en 
keuzedeel (paragraaf 5.6 en 5.7). 
 

5.1 Doelgroep en context 
 
Doelgroep student 
De doelgroepanalyse geeft inzicht in de doelgroep die het eindproduct gebruiken (Smit & Ragan, 
2005). De doelgroep zijn studenten van het mbo op niveau 3 en 4 (opleiding 
middenkaderfunctionaris 3, balkman of machinist). De doelgroep bestaat uit studenten in de leeftijd 
van 15 tot en met 60 jaar. Door middel een vragenlijst die een docent heeft ingevuld zijn belangrijke 
achtergrond kenmerken van de studenten achterhaald (zie Bijlage 4). De belangrijke aspecten van de 
studenten worden samengevat in de volgende alinea. 
 
Kenmerken studenten 
Een aantal aspecten zijn van belangrijk bij het ontwerpen van onderwijs. Allereerst het IQ van de 
studenten, dit ligt tussen de 80-110. Ten tweede het taalniveau, dat ligt op 2F tot 3F. Tot slot zijn de 
studenten erg visueel ingesteld. De achtergrondkenmerken van de studenten spelen een rol het 
aansluiten op de doelgroep. Gemiddeld genomen hebben ze een redelijke economische achtergrond 
en bestaat 90 procent uit Nederlandse afkomst. Daarnaast zijn de studenten over het algemeen 
sociaal in de groep. Tot slot is de motivatie in de klas goed, maar thuis zijn ze nog niet gemotiveerd 
om veel voor school te doen.  
 
Doelgroep docent 
Door middel van een vragenlijst zijn de achtergrondkenmerken en belangrijke context aspecten 
achterhaald (zie Bijlage 5). De vragenlijst is door 16 van de 31 respondenten ingevuld (51,6% 
response). De doelgroep bestaat uit docenten in de leeftijd van 26 tot en met 67 jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van 51 jaar. De achtergrond van de docenten is divers: 10 docenten (62,5%) 
hebben hbo civiele techniek of hts gedaan. De andere 6 (37,5%) respondenten hebben een mbo-
opleiding gevolgd en een didactische aantekening gehaald of andere cursussen gevolgd. De docenten 
is gevraagd welke didactiek ze inzetten. Daaruit blijkt dat ze ook al wel onlinemiddelen inzetten. Dit 
sluit aan bij de mbo-scholen, die innoveren en het bijscholen van docenten een belangrijk 
aandachtspunt vinden. Het implementeren van een nieuwe didactiek valt echter met de wil en 
ervaringen van docenten. In de vragenlijst onder docenten kwam naar voren dat 11 (68,8%) docenten 
open staan voor veranderingen, 3 (18,8%) benoemen dat het afhangt van de tijd die het kost als 
docent en 2 (12,5%) twijfelen over de inzet en effectiviteit van nieuwe middelen. De kanttekeningen 
van een aantal docenten (12,5%) is dat het wel resultaat moet hebben en programma niet ingezet 
moet worden om het inzetten. Als het gaat om de inzet van nieuwe lesmethoden is een grote 
meerderheid (87,5%) voorstander.  
 
Context: faciliteiten, didactiek en omgeving 
De context analyse geeft inzicht in de omgeving waarin de studenten het lesmateriaal onderwezen 
krijgen (Smit & Ragan, 2005). In het gesprek met een docent (persoonlijke communicatie, H. Roessink, 
5 januari 2016) zijn vragen gesteld over de context (zie Bijlage 6). Deze contextanalyse geldt voor alle 
mbo-colleges (van de opleiding middenkaderfunctionaris, machinist en balkman). Uit het gesprek met 
de docent blijkt dat blended learning in combinatie met projectonderwijs past binnen de didactiek 

 
3 civiele techniek voor het mbo 



PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 21 

 

waarmee de mbo-scholen in de toekomst gaan werken. Echter zijn veel docenten nog niet bekend 
met het blended learning concept. Dit bleek tijdens een workshop met 40 mbo docenten van de 
afdeling Bouw, Infra en Interieurbouw (ROC van Twente, 10 juni 2016). Daarbij is de vraag gesteld: 
‘Wat is blended learning?’ Daaruit blijkt dat 70 procent niet weet wat het inhoudt. Het implementeren 
van een nieuwe didactiek valt echter samen met de wil en ervaringen van docenten. Het is goed bij 
het ontwerp rekening te houden met deze informatie, dat het belangrijk is een duidelijke handleiding 
te schrijven waarin staat hoe het blended lesmateriaal gebruikt kan worden.   
 
De faciliteiten om het basislesstof en keuzedeel te laten werken is internet, laptop, beamer en 
oordopjes. Het is belangrijk rekening te houden met de ICT-faciliteiten van diverse mbo-scholen. 
Daarom zou de online omgeving getest kunnen worden en is het belangrijk te kiezen voor een 
omgeving die bij alle scholen werkt.    
 
De leerdoelen in de vorm competenties staan beschreven in het kwalificatiedossier (KD). Daarnaast 
werken de mbo-scholen met keuzedelen (een minor), waarin een verdieping of verbreding mogelijk 
is. De vormgeving van deze opleiding is weergegeven in Figuur 3.  

 
Figuur 3. Vormgeving mbo-opleidingen bouw en infra niveau 3 en 4 
 
Vanuit Figuur 3 blijkt dat het basisdeel dient aan te sluiten op de competentie van het KD. Het 
keuzedeel is juist een verdieping of verbreden en mag niet overeenkomen met het KD (SBB, n.d.). 
Bovendien is een voorwaarde van het starten van het keuzedeel dat de 9 hoofdonderwerpen en sub-
onderwerpen van Coflex (tegenwoordig NU Techniek Bouw en Infra) 4 afgerond dienen te zijn. De 
volgende analyse gaat in op de taakanalyse, waarbij de specifieke leerdoelen van het basis- en 
keuzedeel worden uitgediept.  
 

5.2 Taakanalyse student basisdeel 
 
Bij het uitvoeren van een taakanalyse wordt het leertype, informatie, kennis en stappen die nodig zijn 
om tot leerdoelen te komen beschreven. De leerdoelen moeten leiden tot declaratieve kennis 

 
4 Dit Exceloverzicht is te vinden in Dropbox.  

https://www.dropbox.com/s/yja6qpf50erwoix/Lesstof%20wegenbouw%20in%20NU%20Techniek%20Bouw%20en%20Infra%20%28voorheen%20Coflex%29.xlsx?dl=0
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(leertype), oftewel het kunnen navertellen van de informatie (Smit & Ragan, 2005). De leerdoelen van 
de basisdeel over asfalt is in samenwerking met het werkveld (ASPARi) en het onderwijs (ROC van 
Twente) gedaan. Naar aanleiding van interviews (Bijlage 2 en 3) en een opzet van de leerdoelen en 
steeds bijschaven zijn de vijf leerdoelen naar voren gekomen. 
 
De vijf leerdoelen van het basisdeel: 
1. De student kan de vier lagen van een weg benoemen (fundering, onderlaag, kleeflaag en 

bovenlaag). 
2. De student kan de vijf bestandsdelen van asfalt benoemen (grind, zand, vulstof, bitumen en lucht). 
3. De student kan de samenstelling van de onderlaag AC 22 base onderscheiden en kan de 

belangrijkste functie en verhoudingen van elk component verklaren door middel van het 
analyseren van de experimenten. 

4. De student kan de samenstelling van twee soorten bovenlagen (zoab en sma) onderscheiden en 
kan de belangrijkste functie en verhoudingen van elk component verklaren door middel van het 
analyseren van de experimenten. 

5. De student kan de stappen van asfalteren in de juiste volgorde leggen. 
 
Het vervolg van de taakanalyse staat beschreven in het verslag ‘ITBLE verslag definitief 5.  
 

5.3 Taakanalyse student keuzedeel  
 
Bij de taakanalyse van het keuzedeel zijn 6 stappen doorlopen.  
1. Starten met interviews met leden van het ASPARi-netwerk. De vragen en een samenvatting van 

antwoorden staan in Bijlage 2.  
2. Inzicht in onderwerpen per werkfuncties. De werkfuncties zijn machinist, balkman, uitvoerder, 

ontwerper, calculator en werkvoorbereider. Dit is achterhaald door middel van het analyseren van 
bedrijfsgegevens en documenten van scholen. De onderwerpen per functie staan weergeven in 
Bijlage 7, 8 en 9. 

3. Achterhalen wat de conclusie is per werkfunctie: wat zijn ontbrekende/’zwakke’ kennis en 
vaardigheden. Dit zijn de 8 gebieden die naar voren komen uit de interviews met het ASPARi 
netwerk. Deze 8 gebieden zijn beschreven in paragraaf 4.4.  

4. Achterhalen welke kennis en vaardigheden al in het onderwijs gegeven worden. Dit is achterhaald 
door interviews te houden op mbo-scholen. In Bijlage 3 staan de vragen en een samenvatting van 
de antwoorden.  

5. De ontbrekende kennis en vaardigheden beschrijven in termen van competenties.  
6. De competenties vertalen naar leerdoelen. 
 
De eerste 5 stappen leiden tot competenties in de vorm van werkprocessen voor het keuzedeel. De 
competenties uitwerken in werkprocessen is in samenwerking gedaan met S-BB en ASPARi-leden. Het 
S-BB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie neemt 
aanvragen voor een keuzedeel in behandeling. De uitkomsten van de interviews waren de basis en 
daarmee is een document met alle werkprocessen van het keuzedeel opgesteld. Het keuzedeel 
bestaat uit 3 werkprocessen: 

1. De student houdt zicht op de hoogte van innovaties in nieuwe technieken in de 
asfaltwegenbouw.  

2. De student bedenkt een uitvoeringsplan aan de hand van data-interpretatie en communiceert 
hierover.  

3. De student kiest methodisch een walsstrategie en voert deze uit. 
 

 
5 Het rapport is hier te vinden en in het Engels 

https://www.dropbox.com/s/b96iu07mx0fbpng/ITBLEverslag%20definitief%20basisdeel%20mbo%20asfalt.pdf?dl=0
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Het keuzedeel Innovaties in de asfaltwegenbouw (K0683) is goedgekeurd door S-BB op 12 oktober 
2016. Het document is te vinden via de S-BB site. De volgende stap is de werkprocessen te vertalen 
naar leerdoelen. Daarbij is het keuzedeel eerst ingedeeld in 10 blokken. Vanuit de blokken zijn 
leerdoelen beschreven. In Tabel 2 staan de blok titels en bijbehorende leerdoelen beschreven. 
 
Tabel 2 Leerdoelen per blok 
Blok 1 
Leerdoelen 

Introductie 
1. De student weet wat de gegevens zijn bij de Casus Randweg Borne. 
2. De student heeft inzicht in het proces (door middel van het achterhalen van rollen en 
taken 
in de wegenbouw: productie, planning, verwerking en keuring & beproeving).  
3. De student kan eigen kennis delen met anderen. 
4. De student kan proactief in actie komen om informatie te verkrijgen via google over 
innovaties. 

Blok 2 Productie 
Leerdoelen 1. De student kan de 5 algemene stappen van productieproces bij de asfaltcentrale 

benoemen in een video. 
2. De student kan het verschil benoemen in een video tussen AC base, AC bind, AC 
surf, ZOAB, SMA en DGD. 
3. De student kan 3 innovaties van asfalt vinden op google en in een verslag van een 0.5 
A4 beschrijven. 

Blok 3 Planning 
Leerdoelen 1. De student heeft inzicht in de vijf logistieke aspecten. 

2. De student kan logistieke apps en de iPad inzetten bij het plannen en monitoren van 
het werk. 
3. De student kan een innovatie bij planning gebruiken en de voordelen benoemen 
hiervan. 

Blok 4 Verwerking: Hoe gaat het verwerken van asfalt in zijn werk? 
Leerdoelen 1. De student kan verwerking (onderdeel van het totale proces) toelichten met behulp 

van gegevens van de Randweg Borne. 
2. De student kan de totale constructiedikte van de asfaltlagen berekenen (met behulp 
van KMW-programma) en kiest een asfaltmengsel aan de hand van een aantal eisen en 
gegevens. 
3. De student kan het aantal vrachtwagens per cyclus bij de Randweg Borne bij een 
wegvak berekenen. 
4. De student kan 3 aandachtspunten benoemen bij de verwerking van asfalt (casus). 
5. De student kan de verschillende stappen bij een reconstructie en een nieuwe weg 
aanleggen beschrijven.  

Blok 5 
Leerdoelen 

Verwerking: Walsen en game 
1. De student kan verschillende verwerkingsstrategieën toepassen in de game. 
2. De student gaat constructief om met feedback in de game. 
3. De student kan beargumenteren welke machines zijn ingezet bij een situatie in de 
game. 
4. De student heeft kennis van de werking en het gebruik van asfaltafwerkmachines 
(zoals wals- en spreidmachines). 
5. De student kan benoemen welke punten belangrijk zijn bij het bereiken van de 
verdichting door de game te spelen en Elearning te maken. 

Blok 6 
Leerdoelen 

Verwerking: Afkoeling asfalt en verdieping 
1. De student weet hoe de temperatuur van asfalt wordt gemeten. 
2. De student weet hoe de verdichting wordt gemeten. 
3. De student weet de invloed van weer op het asfalt. 
4. De student kan iets vertellen over de afkoeling van asfalt. 
5. De student kan vertellen wat een goede walsstrategie is. 

Blok 7 
Leerdoelen 

Verwerking: Walsen 2020 
1. De student krijgt inzicht in innovaties bij het walsen: 
a. automatische controle/sturing van het vibratie-systeem 

https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4390?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dinnovaties%2Bin%2Bde%2Basfalt
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b. oscillerende walsrollen 
c. Global Positioning System (GPS) 
d. infrarood-thermometers 
e. registratie van wals-bewegingen 
f. automatische verdichtingsmeters 
2. De student kan een probleem bij het verwerken koppelen aan een mogelijke 
oplossing. 

Blok 8 
Leerdoelen 

Verwerking: Gastles walsnavigatie 
1. De student krijgt inzicht in de manier van walsen (vanuit een echt project). 
2. De student krijgt inzicht in de verwerkingsstrategieën. 
3. De student kan een probleem bij het verwerken koppelen aan een mogelijke 
oplossing. 

Blok 9 
Leerdoelen 

Keuring & beproeving 
1. De student kan omgang met innovaties in de vorm van TCP-afbeeldingen 
interpreteren. 
2. De student kan de data interpreteren van eerdere projecten en inschatten wat de 
gevolgen zijn van lang stilstaan met de asfaltspreidmachine. 
3. De student kan uitleggen waarom temperatuur homogeniteit belangrijk is bij 
verdichten van asfalt. 
4. De student kan walsstrategieeën toelichten aan de hand van data (afbeeldingen). 

Blok 10 
Leerdoelen 

Afsluiting keuzedeel  
1. De student kan overtuigend presenteren met een duidelijk uitleg van de gemaakte 
keuzes. 
2. De student kan presenteren over de casus waarbij ingegaan wordt op de volgende 
onderdelen: 
a. Gekozen asfalt 
b. Gekozen laagdiktes 
c. Aantal benodigde vrachtwagens 
d. Logistiek 
e. Verwerken – risico’s 
f. Verwerken – aandachtspunten 
g. Inzetten nieuwe technieken 
3. De student zal tijdens het presenteren van de eindopdracht ingaan op een innovatie 
in de casus. Daarbij gaat de innovatie in op: 
a. Kwaliteitsverbetering verdichting 
b. Effectiviteit van uitvoering verbeteren 
c. Geldbesparing/energiebesparing 
d. Kwaliteitsverbetering 

 
De voorwaarden om tot deze leerdoelen te komen worden in een taakanalyse achterhaald (Smit & 
Ragan, 2005). De uitgewerkte taakanalyse staat in Bijlage 10. 
 

5.4 Keuze didactisch model 
 
Inleiding 
Methoden die mogelijk geschikt zijn voor het mbo zijn onderzocht in een literatuurstudie 6. De 
methoden die meegenomen zijn kunnen bijdragen aan competentiegericht onderwijs en zijn 
innovatief. In de literatuurstudie is ingegaan op 7 methoden om de effectiviteit en geschiktheid voor 
het mbo te achterhalen. De 7 methoden zijn: 

1. BYOD (bring your own device) 
2. Game-based learning 
3. Online learning/ digitale leeromgeving 
4. Project gestuurd leren 

 
6 De literatuurreview is te vinden in Dropbox.  

https://www.dropbox.com/s/bf96j8frdviwsdm/Literatuurreview_Profijt_mei2017.pdf?dl=0
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5. 21st-eeuwse vaardigheden 
6. Flipping the classroom 
7. Serious game 

 
Keuze uit 7 methoden 
De beschreven 7 methoden kunnen allemaal mogelijk worden ingezet bij het keuzedeel. Tijdens de 
CROW infradagen in 2016 is een eerste rapport opgeleverd dat ingaat op vooronderzoek van dit 
project en de keuzes voor het didactische model. Dit rapport 7 is online te verkrijgen en gaat in op 
projectonderwijs in combinatie met online onderwijs (Profijt, Miller & Dorée, 2016). Om daarna een 
keuze te maken tussen deze methoden is de theorie van System Engineering (SE) toegepast. Daarbij 
gaat het erom dat de eisen vertaald worden naar ontwerp keuzes en deze te verantwoorden (ProRail 
et al., 2013). In deze theorie wordt ook een keuzeproces beschreven om te kiezen tussen verschillende 
mogelijk oplossingen. Deze theorie is toegepast op het keuzedeel. Dit leidt tot een keuze van het 
ontwerpen van een keuzedeel met e-learning in combinatie met projectonderwijs en ‘serious 
gaming’ 8. De toelichting voor deze keuze staat weergeven in Bijlage 11.  
 
Ontwikkelen van basisdeel en keuzedeel  
Het ontwikkeld onderwijs hoort aan de sluiten bij de voorkennis van de studenten. De voorkennis van 
de studenten op het gebied van asfalt is minimaal blijkt uit de doelgroepanalyse. Dit wordt ook 
beaamd door de bedrijven. Dit leidt ertoe dat er een basisdeel is ontworpen. Dit basisdeel is dan de 
voorkennis voor de studenten om daarna met het eindproduct (keuzedeel) te starten.  
 
Basisdeel 
Dit basisdeel gaat in op basisleerdoelen gericht op asfalt en het proces van productie tot en met 
controleren van het eindresultaat. Dit lesmateriaal bestaat uit blended materiaal, waarbij online en 
klassikaal onderwijs elkaar afwisselen. In het rapport ‘ITBLE verslag definitief’ 9 wordt uitgebreid 
toegelicht hoe het basisdeel is ontworpen. Gezien dit uitgebreide verslag zal alleen in Hoofdstuk 5 en 
Hoofdstuk 8 kort ingegaan worden op het ontwerpproces van het basisdeel, de rest van het PDEng 
rapport zal zich focussen op het keuzedeel. 
 
Eindproduct 
Dit eindproduct zal een keuzedeel zijn, vergelijkbaar met een minor in het hbo (Rubens, 2016). De 
student volgt elk jaar een keuzedeel van 240 studie-uren, dat verdiepend of verbredend is op het 
lesprogramma. De student heeft dan de keuze uit een minimaal twee keuzedelen (Mbo Raad, 2016). 
Het keuzedeel in dit project bestaat uit projectonderwijs gecombineerd met blended learning en 
serious gaming. In hoofdstuk 6 zal beschreven worden hoe dit keuzedeel ontworpen is. In de volgende 
alinea zal eerst ingegaan worden op de literatuur passend bij de onderwijsdidactiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Rapport Projectonderwijs in combinatie met online leren in een keuzedeel voor de wegenbouw 
8 Serious gaming is een game waarbij een leerdoel centraal staat en erop spelenderwijze daadwerkelijk geleerd wordt. 
9 Het rapport is hier te vinden en in het Engels 

https://www.dropbox.com/s/5mpmv3g0zqtragy/Profijt%20Projectonderwijs%202016%20CROW%20infradagen.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b96iu07mx0fbpng/ITBLEverslag%20definitief%20basisdeel%20mbo%20asfalt.pdf?dl=0
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5.5 Literatuur blended learning, projectonderwijs en serious gaming  
 
Inleiding 
In deze paragraaf wordt per onderwerp beschreven wat de belangrijkste informatie is vanuit de 
literatuur. Ten eerste zal blended learning beschreven worden, ten tweede projectonderwijs en tot 
slot serious gaming.  
 
Blended learning 
Blended leren is een combinatie van face-to-face leren en online leren. Wanneer de student online 
leert heeft het voordeel dat de student elk moment van de dag kan leren (Oliver & Trigwell, 2005). 
Tijdens de face-to-face lessen zullen studenten betrokken worden om actief mee te doen in de les, 
door hun smartphone te gebruiken.  
 
Projectonderwijs 
Projectonderwijs geeft studenten de mogelijkheid om vaardigheden en kennis te leren in een groep, 
waarin een project centraal staat. Projectonderwijs draagt significant bij aan het samenwerken en de 
21e-eeuwse vaardigheden van de studenten, volgens een quasi experimenteel onderzoek onder 62 
docenten (Ravitz et al., 2012). De 21e-eeuwse vaardigheden en competenties zijn weergegeven in 
Figuur 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. 21e-eeuwse vaardigheden en competenties 
 
In Figuur 4 zijn vijftien 21e-eeuwse vaardigheden en competenties beschreven: 

1. Probleemoplossend vermogen 
2. Communicatief 
3. Kritisch denken 
4. Leergierig  
5. Ontdekkend leren 
6. Nieuwsgierig & onderzoekend 
7. Mediawijs 
8. ICT-geletterdheid 
9. Constructief (zelfkennis koppelen aan bestaande kennis) 
10. Opbouwend (opbouwende kritiek kunnen geven) 
11. Cultureel  
12. Creatief 
13. Analytisch 
14. Samenwerken 
15. Sociaal  

 
De 21e-eeuwse vaardigheden impliceren wat studenten nodig zijn om in deze steeds veranderende 
maatschappij succesvolle medewerkers te worden en te blijven (Clifford, 2012; Ravitz et al., 2012). 
Deze vaardigheden worden onbewust vaak ook geleerd in projectonderwijs (Bell, 2010). Uit een meta-
analyse van 42 studies met 2558 respondenten blijkt projectonderwijs significant effectiever dan 
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traditioneel onderwijs (Ayaz & Sölemez, 2015). Samenvattend kan geconcludeerd worden dat 
projectonderwijs een geschikte onderwijsvorm is voor het leren van kennis en vaardigheden. Echter 
zijn hierbij twee voorwaardes: een centraal probleem van goede kwaliteit (1) (Norman & Smiddt, 
2000) en goede begeleiding van de docent (2) (Tongsakul et al., 2011; Clifford, 2012; Ravitz et al., 2012; 
Walters &  Sirotiak, 2011). Inzet van projectonderwijs in civiele techniek is meestal zinvol. Echter blijkt 
uit eerdere onderzoeken drie verklaringen voor het niet succesvol implementeren. Ten eerste te 
weinig voorkennis van studenten, ten tweede een gebrek aan samenwerkende vaardigheden en tot 
slot kan deze methode niet goed aansluiten bij de leerstijl van de student (Ribeiro, Camargo, 
Mizukami, Nicoletti, 2005; alters &  Sirotiak, 2011).  
 
Serious gaming 
Serious games zijn motiverend, gerelateerd aan de echte wereld, met het doel diverse kennis en 
vaardigheden te leren (Lagarde, Haperen, Bemelman & Schijven, 2014; Noemi & Máximo, 2014; 
Franzwa, Tang & Johnson, 2013). Hierbij zijn 6 factoren die invloed hebben op de effectiviteit van de 
serious game. Deze zes factoren en toelichting staan weergegeven in Tabel 3. 

 
Tabel 3 Zes factoren effectiviteit serious game en toelichting 

Factor Toelichting  
Formuleren leerdoelen Eerste stap bij het ontwerp (Boyle et al, 2014) 
Aansluiten leertheorie Serious game sluit het best aan bij de experimentele 

leertheorie (Franzwa et al., 2013; Kirschner, Sweller & Clark, 
2006; Mayer, Warmelink, & Bekebrede, 2013) 

Rekening houden voorkennis De voorkennis van student moet voldoende zijn (Mitamura, 
Suzuki & Oohori, 2012; Noemi en Máximo, 2014) 

Sturing Specifieke feedback en/of inzet tutor of docent, gebruik maken 
van uitleg, hits en advies in de game (Cameron & Dwyer, 2005). 

Meerdere niveaus  Meerdere levels in de game, om aan te sluiten bij de 
verschillende niveaus (Noemi & Máximo, 2014; Mitamura et 
al., 2012) 

Spelers tegelijk laten spelen Spelers kunnen van elkaar leren (Mitamura et al., 2012) 
 

De 6 factoren beschreven in Tabel 3 kunnen vooraf ingebouwd worden. Echter is de docent de spin in 
het web, die de effectiviteit beïnvloed. Onder docenten speelt vaak de barrière van te weinig tijd, 
ondersteuning en middelen een rol (Garris et al, 2002; Clark, 2005; Lean et al., 2006). 
 

5.6 Ontwerpcriteria basislesstof en verdere uitwerking 
 
Lesstof aangeboden door Noordhof 
Vanuit vooronderzoek blijkt dat lesmateriaal aangeboden door Noordhof (uitgever, zie link) verouderd 
is. In samenwerking met het bedrijfsleven en Floor Nipius (auteur Nu Techniek en Bouw) is deze 
digitale informatie vernieuwd. In deze link staan de onderwerpen die in de nieuwe digitale omgeving 
staan. 
 
Nieuw blended learning basislesstof 
Tijdens het PDEng traject zijn diverse vakken en cursussen gevolgd die bijdragen aan het ontwerp van 
lesmateriaal. Om de basislesstof te ontwerpen is het mastervak ‘Innovative Technology-Based 
Learning Environments (201400002)’ gevolgd. In dit vak is met 3 medestudenten gewerkt aan het 
ontwerp, testen en uitvoeren van de basislesstof over asfalt. Uitgebreide informatie over het 
ontwerpen van de basislesstof staat beschreven in het rapport ‘ITBLE verslag definitief’ 10.  

 
10 Het rapport is hier te vinden en in het Engels 

https://www.noordhoff.nl/middelbaar-beroepsonderwijs/methoden/nu-techniek-bouw-en-infra
https://www.dropbox.com/s/rdyg78lwd3okoj8/Lesstof%20wegenbouw%20in%20NU%20Techniek%20Bouw%20en%20Infra.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b96iu07mx0fbpng/ITBLEverslag%20definitief%20basisdeel%20mbo%20asfalt.pdf?dl=0
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5.7 Ontwerpcriteria keuzedeel 
 
In de Tabel 4 zijn de ontwerpcriteria op basis van de doelgroepanalyse, contextanalyse en taakanalyse 
voor het keuzedeel weergegeven. 
 
Tabel 4 Ontwerpcriteria op basis van doelgroepanalyse, contextanalyse en taakanalyse 
1 De student kan de informatie in keuzedeel plaatsen, omdat het aansluit bij de voorkennis (basisdeel asfalt). 
2 De student begrijpt de inhoud, omdat het taalniveau past bij 3F. 
3 Het keuzedeel heeft bevat concrete voorbeelden, dat past bij de belevingswereld van de student.  
4 De keuzedeel bevat beeldmateriaal en weinig tekst om aan te sluiten bij de doelgroep. 
5 Alle informatie voor de studenten is in het Nederlands. 
6  De inhoud en leerdoelen van het keuzedeel passen bij de 3 werkprocessen die vanuit S-BB beschreven staan. 
7 De inhoud van het keuzedeel sluit aan bij de wensen van het bedrijfsleven. Invulling aan de volgende acht 

punten: 
1. Asfaltkennis + proceskennis 
2. Walsstrategieeën – inzicht in het waarom  
3. Feedback geven/ontvangen 
4. Probleemoplossend werken 
5. Proactief 
6. Techniek kunnen toepassen  
7. Duurzaamheid/milieu 
8. Flexibele houding ten opzichte van technieken 

8 Het lesmateriaal past bij de gekozen ontwerpmethode.  
9 Het ontwikkeld lesmateriaal past in de doorlopen leerlijn mbo-hbo-wo.  
10 Het lesmateriaal houdt rekening met de literatuur over onthouden van lesstof en visuele kenmerken 

(contrast, herhaling, uitlijning & organisatie van beelden; paragraaf 4.2).  
11 Het lesmateriaal is innovatief en gaat in op 21e-eeuwse vaardigheden.   
12 Het lesmateriaal is toekomst bestendigt / er is beschreven hoe in de toekomst het lesmateriaal onderhouden 

kan worden. 
13 Het lesmateriaal is door alle mbo-scholen toegankelijk en kan worden ingezet. Daarbij is het wenselijk dat er 

een digitaal kennislandschap wordt opgeleverd met eindproducten. 
 
Aan de hand van de ontwerpcriteria is het ontwikkelproces gestart en dit is beschreven in Hoofdstuk 
6. 
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6. Ontwerpen en ontwikkelen keuzedeel: Innovaties in de 
asfaltwegenbouw 

 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het keuzedeel is ontworpen en steeds prototypes 
geëvalueerd zijn door het bedrijfsleven en het onderwijs. Eerst wordt het ontwerpproces beschreven 
(paragraaf 6.1) en daarna een samenvatting van de ontwerpkeuzes, waarbij ook voorbeelden worden 
getoond (paragraaf 6.2).  
 

6.1 Ontwerpen eerste opzet keuzedeel 
 
Inleiding 
In deze paragraaf is beschreven wat de voorwaarden zijn van het ontwerpen van een keuzedeel. 
Daarna is het proces waarbij in samenwerking met bedrijfsleven en het onderwijs het keuzedeel is 
ontworpen. Tot slot wordt beschreven hoe de handleiding voor docenten is ontworpen.  
 
Voorwaarden 
Bij het ontwerpen van een keuzedeel zijn een aantal voorwaarden van belang. De voorwaarden zijn: 

1. De totale omvang van het keuzedeel is 240 studie-uren. 
2. De leerdoelen en inhoud van het keuzedeel sluit aan op de 3 werkprocessen die beschreven 

staan in het dossier van S-BB.  
3. Het keuzedeel bestaat uit BPV (beroepspraktijk vorming) uren, BOT (begeleide onderwijstijd) 

uren en zelfstudie. Het aantal uren per onderdeel is steeds in de docentenhandleiding 
beschreven.  

 
Keuzedeel ontwerpen  
Aan de hand van een eerste bijeenkomst op 12 april 2016 is met het bedrijfsleven en docenten van 
diverse scholen gesproken over het ontwikkelen van nieuwe lesstof. Het doel van de bijeenkomst was 
iedereen enthousiast krijgen en zorgen voor draagvlak. Tijdens de bijeenkomst is ook een medewerker 
van S-BB komen vertellen over keuzedelen. Aan het einde van de bijeenkomst was het helder dat het 
ontwerpen van een keuzedeel passend is en dat veel partijen bereid zijn mee te helpen in de 
ontwikkeling. In samenwerking met het bedrijfsleven is daarna het S-BB stuk geschreven, om een 
keuzedeel aan te vragen. De titel van het keuzedeel is: ‘innovaties in de asfaltwegenbouw’. Hiermee 
wordt ook geïmpliceerd dat het keuzedeel steeds bijgestuurd/bijgeschaafd wordt met in het oog 
nemende veranderende maatschappij en nieuwe ontwikkelingen.  
 
Het ADDIE-model is steeds toegepast doordat bij elke versie feedback is gevraagd aan het 
bedrijfsleven en het onderwijs om feedback te geven. Op basis van feedback (evalueren) is daarna 
weer opnieuw de cyclus gestart en wordt een nieuwe versie ontworpen. Als eerste zijn er blokken en 
leerdoelen beschreven en een eerste aanzet hiervoor is met bedrijven en scholen besproken op 14 
juni 2016. Ten tweede is een eerste opzet gemaakt waarbij gezocht is naar een project dat als casus 
dient voor het keuzedeel. Daarbij is BAM bereidt geweest een casus aan te dragen. De casus is de 
Zuidelijke Randweg Borne. De blokken en ontworpen lessen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de 
casus. De tekeningen zijn vanuit de casus en daarnaast zijn er motiverende video’s gemaakt die laten 
zien aan de student vanuit de uitvoerder dat hij of zij goed bezig is, het antwoord (op quizvragen) 
onjuist is, dat we halverwege het keuzedeel zijn en succeswensing. Dit sluit aan bij het 
projectonderwijsprincipe.  
   
Na 14 juni zijn de verschillende blokken meer uitgewerkt en is ook samenwerking gezocht om een 
game te maken voor het keuzedeel. De keuze voor een game is tot stand gekomen, omdat het walsen 
en verdichten van een weg in het echt lastig is te oefenen. Dit kost te veel tijd en daarbij kunnen fouten 
leiden tot veel faalkosten. Daarom is er gekozen voor een game, zodat studenten kunnen oefenen en 

https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4390?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dinnovaties%2Bin%2Bde%2Basfalt


PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 30 

 

kunnen leren van gemaakte fouten. Gezien het budget van het ontwikkelen van lesmateriaal is 
gekeken of een bachelor student mogelijk de game kan maken als eindopdracht. Bij de bachelor 
creatieve technologie op de Universiteit Twente is die mogelijkheid geboden. De toelichting van de 
bachelor opdracht staat beschreven in Bijlage 12. De game is verwerkt in blok 5 en blok 7. De 
uitgebreide toelichting van het bachelor afstudeeropdracht staat beschreven in de scriptie van Peter 
Verzijl 11. Deze versie van de game behoefte nog verbetering en bovendien was een nieuwe student 
bereid om te werken aan een level editor. De docent kan dan zelf ook levels toevoegen om specifieke 
situaties te oefenen en daarnaast is de feedback in de game vernieuwd. Het scriptierapport van deze 
bachelor student Selwyn Nijpels is ook in Dropbox weergeven 12.  
 
Bij het ontwikkelen van lesstof is gevraagd aan het bedrijfsleven bestaande afbeeldingen en video’s 
op te sturen. Daaruit bleek dat actuele videobeelden van het proces van het aanleggen van een weg 
ontbrak. Tijdens de onderwijsbeurs van SURF ICT is daarom ook meegedaan aan een prijsvraag om 
een Drone te winnen. Deze Drone werd gewonnen en in samenwerking met Dronevlieger, SOMA, 
TWW en ROC van Twente zijn dronebeelden 13 gemaakt (juni 2016). Deze dronebeelden zijn gekoppeld 
aan opdrachten bij blok 4. De toelichting van het inzetten van een drone en het script dat gevolgd is 
tijdens het filmen staat in Bijlage 13. In deze periode daarna is gewerkt aan minilessen. Dit is gedaan 
door het volgen van de cursus ‘Hoe creëer je een miniles?’ 14 De minilessen gaan in op duurzaamheid, 
aanleggen van weg en de veranderde rolverdeling in de asfaltwegenbouw. Deze minilessen zijn 
ingezet in het keuzedeel bij blok 1, 4 en 9. Het uitgebreide rapport over het ontwerpen van deze 
minilessen is te lezen in het document: ‘Verslag minilessen Profijt 23 maart 2017’ dat in Dropbox is 
weergegeven.  
 
Per blok is vanuit de leerdoelen gekeken welke opdrachten en informatie daarbij paste. Verschillende 
betrokkenen vanuit het bedrijfsleven is gevraagd mee te schrijven aan de opdrachten en teksten. Na 
de bijeenkomst van 14 juni is 10 oktober 2016 een vervolgbijeenkomst geweest waarin de casus 
(Randweg Borne) en eerste opzet van de verschillende blokken is toegelicht. De reacties hierop waren 
positief en de belangrijke feedback vanuit de bijeenkomst is samengevat in onderstaande punten: 

1. Beginsituatie van de studenten schetsen.  
2. Meer nadruk op innovaties. Voorbeelden die bedrijven aandragen zijn: 

a. Benoemen van innovaties met de voor- en nadelen op een rij. 
b. Uitleg over wat is de meerwaarde van innovaties voor bedrijven. 

3. Randvoorwaarden vanuit het bedrijfsleven borgen: excursie, gastlessen en opdrachten.  
Aan de hand van deze feedback is gekeken hoe de innovaties meer in de opdrachten naar voren 
kunnen komen. Dit is in de huiswerkopdrachten van blok 1 en 2 verwerkt. Een nieuwe versie met 
uitwerking van opdrachten is tijdens het symposium van ASPARi op 15 december 2016 besproken. In 
de presentatie 15 zijn een aantal voorbeelden besproken van uitgewerkte huiswerkopdrachten. Een 
voorbeeld van uitgewerkte opdracht 16 is het document dat gemaakt is bij blok 7 dat ingaat op walsen 
en allerlei data en innovaties. Het document gaat in op: 

• Automatische controle/sturing van het vibratie-systeem 
• Oscillerende walsrollen 
• Global Positioning System (GPS) 
• Infrarood-thermometers 
• Registratie van wals-bewegingen 
• Automatische verdichtingsmeters 

 
11 Scriptie bachelor student ontwerpen van game voor asfaltverwerking, artikel is in het Engels 
12 Scriptie bachelor student herontwerpen van een game voor asfaltverwerking, artikel is in het Engels 
13 De gemaakte dronebeelden zijn in YouTube te vinden.  
14 Deze cursus werd aangeboden als ‘How to create a microlecture’, verslag van het ontwerpen van de minilessen is te vinden in Dropbox.  
15 De presentatie van het symposium is te vinden in Dropbox.  
16 Met ontwerphulp van M. Oosterveld van BAM 

https://www.dropbox.com/s/uj4oda05o8djudg/Bachelor%20scriptie%20Peter%20Verzijl%20Game%20-%20Using%20Serious%20Games%20to%20Teach%20Cause%20Effect%20Relationships%20in%20Asphalt%20Quality.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf2qude7erwdtp9/BachelorThesis_Selwyn_Nijpels_2e%20versie%20serious%20game.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=GCO12pAST_o&t=2s
https://www.dropbox.com/s/hv18v8tnjcv87o0/Verslag_minilessen_Profijt_23maart2017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/evmvc4mt4kluh8j/Presentatie%20symposium_Profijt_15december2016.pdf?dl=0
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Andere blokken zijn ook gemaakt in samenwerking met leden van ASPARi 17. De reacties van diverse 
bedrijven waren positief en na deze bijeenkomst zijn alle blokken verder uitgewerkt en is ook gestart 
met het maken van een docenthandleiding. In de bijeenkomst die hierop volgde (21 februari 2017) 
zijn uitgewerkte blokken en een eerste opzet van de docentenhandleiding besproken. Belangrijke 
uitkomst uit de bijeenkomst was dat er een studentenomgeving zou kunnen komen waarin alle 
informatie voor de studenten komt te staan. Na deze bijeenkomst is gekozen voor Graasp als platform 
voor de studentenomgeving. Deze keuze is gemaakt aan de hand van drie argumenten: 

1. Het programma is gratis en gebruikersvriendelijk voor de maker en gebruiker.  
2. Dit programma werkt op alle scholen, omdat alleen een internetverbinding en Chrome of 

Firefox als browser een vereiste is. 
3. Het is een soort website waarin afbeeldingen, video, teksten, quizzen, linken en ander 

onderwijs tools ingezet kunnen worden. Dit maakt het geschikt voor het keuzedeel waarbij 
ook veel afwisselende didactische werkvormen ingezet worden.  

In de bijeenkomst die hierop volgde (9 mei 2017) is de eerste versie getoond. De reacties vanuit het 
bedrijfsleven en onderwijs waren positief. Daarbij kwam wel naar voren dat het zinvol is om ook een 
examen te ontwerpen bij het keuzedeel. Dit is na de bijeenkomst uitgewerkt en opgestuurd naar de 
betrokkenen voor de volgende bijeenkomst (26 september 2017). Deze bijeenkomst kon door 
omstandigheden wel doorgaan, echter zonder de auteur. De betrokkenen hebben feedback per mail 
verstuurd en belangrijke aandachtspunten zijn meegenomen in de ontwerpkeuzes die na 26 
september 2017 zijn gemaakt. Uitgebreide toelichting van de expertevaluatie staat beschreven in 
Hoofdstuk 7. De stappen en keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerpen van de docentenhandleiding 
staan beschreven in de volgende alinea.  
 
Ontwerpen handleiding docenten 
Bij het ontwikkelen van een keuzedeel is het ook noodzakelijk om een docentenhandleiding te 
ontwikkelen. In de docentenhandleiding staat per blok uitgewerkt hoe dit in elkaar zit. Deze 
handleiding is ontworpen aan de hand van een voorbeeld dat is gemaakt bij Bouwen aan de Toekomst, 
waar de auteur ook aan meewerkte. De belangrijkste punten die in een de aangepaste handleiding 
staan zijn: 

1. Inleiding op hoe het keuzedeel is opgebouwd 
2. Omschrijving materialen die nodig zijn bij het keuzedeel. 
3. Werkprocessen keuzedelen. 
4. Per blok beschrijven van de BOT/ BPV / Zelfstudie uren. 
5. Materialen per blok. 
6. Inleiding, kern en slot van het blok. 
7. Huiswerkopdrachten van het blok. 
8. De handleiding verwijst daarnaast na het document met antwoorden en bijlagen, waardoor 

de docent de huiswerkopdrachten ook kan nakijken. 
9. De handleiding verwijst ook naar het examen. Het examen dat gemaakt is maakt het 

keuzedeel compleet. 
 
In de bijeenkomst van 21 februari 2017 is een eerste versie getoond van de docentenhandleiding. 
Over het algemeen waren ze positief over de indeling en inhoud. Daarna is in de bijeenkomst van 9 
mei 2017 is een nieuwere versie getoond. De feedback daarop staat hieronder weergegeven: 

• In de handleiding is het belangrijk dat helder is voor de docent wanneer hij wat ‘moet’ 
aanbieden.  

• Bovendien zijn de video’s van de studentenversie niet opgenomen in de materialen lijst die in 
de handleiding staat. 

 
17 Met ontwerphulp van S.R. Miller (Utwente), P. van Hintem (Heijmans) & R. den Dulk (KWS Infra) 

https://support.golabz.eu/nl/node/235
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Aan de hand van deze feedback is gewerkt aan een nieuwe versie. De definitieve versie van de 
handleiding staat beschreven in Hoofdstuk 8. In de volgende paragraaf staan de ontwerpkeuzes die 
gemaakt zijn beschreven in een overzichtstabel.  
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6.2 Samenvatting ontwerpkeuzes 
 
In Tabel 5 is weergegeven hoe de ontwerpkeuzes passen bij de ontwerpcriteria. Tevens is er bij de ontwerpkeuze een voorbeeld gegeven hoe dit in het 
ontwerp vormgegeven is.  
 
Tabel 5 Ontwerpkeuze en toelichting keuzedeel 

Ontwerpkeuze Voorbeeld  Ontwerp
-criteria  

Al het lesmateriaal is in het Nederlands geschreven. Het 
keuzedeel gaat niet in op wat de samenstelling is van asfalt, 
omdat dit al beschreven in het basisdeel en bij de informatie 
van Coflex/NU Techniek Bouw en infra. Daarnaast wordt er 
vaak context en concrete voorbeelden (beeldmaterialen, zoals 
de dronebeelden en andere video’s). Bovendien zijn de zinnen 
kort en zijn moeilijke woorden vermeden en anders toegelicht.  

Voorbeeld leerdoel dat uitgaat van basiskennis van de student: 
De student kan het verschil benoemen in een video tussen AC base, AC bind, AC surf, 
ZOAB, SMA en DGD 
 
Voorbeeld moeilijk woord toegelicht en gebruik van context:  

 
 
Concrete voorbeelden zijn dronebeelden. 

1,  2, 3, 5 

Het lesmateriaal is een afwisseling van teksten, beelden, 
video’s, opdrachten, gastlessen, quizzen, e-learning, serious en 
bpv opdrachten. Deze afwisseling draagt bij aan het beter 
onthouden van de lesstof. Het keuzedeel bevat diverse video’s, 
deze zijn te vinden in het YouTube kanaal. 

YouTubekanaal: YouTube 
Onthouden van lesstof gaat beter als het besproken wordt met anderen en geoefend 
wordt. Bespreken met anderen komt terug is huiswerkopdrachten en oefenen kan in de 
serious game.  
 

4 & 10 

De leerdoelen zijn opgesteld met behulp van de 
werkprocessen die beschreven staan in het S-BB-document. De 
inhoud is vervolgens vanuit de leerdoelen ontworpen.  

Voorbeeld leerdoel dat past bij werkproces 1 (De student houdt zicht op de hoogte van 
innovaties in nieuwe technieken in de asfaltwegenbouw):  
De student kan proactief in actie komen om informatie te verkrijgen via google over 
innovaties. 

6 

De acht belangrijke punten vanuit het bedrijfsleven zitten 
verweven in de werkprocessen en de leerdoelen.  

Voorbeeld leerdoel dat past bij het eerste punt (Asfaltkennis + proceskennis) vanuit het 
bedrijfsleven: 
De student kan het verschil benoemen in een video tussen AC base, AC bind, AC surf, 
ZOAB, SMA en DGD 

7 

Blended learning is toegepast op het lesmateriaal. Graasp is de 
online omgeving waar de studenten de opdrachten, video’s, 
quizzen en andere informatie kunnen zien. Daarnaast is in de 
docentenhandleiding toegelicht hoe de lessen (klassikaal) 
eruitzien. Bovendien is er ook e-learning gemaakt in Cumlaude.  

Print screen van Graasp (blok 6) met voorbeeld van een quizvraag: 8 

https://www.youtube.com/watch?v=GCO12pAST_o&t=2s
https://www.youtube.com/channel/UCSu_OmeE2uiNFUOnZY-jU-g?view_as=subscriber
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Projectonderwijs komt terug in de opdrachten omdat deze 
vaak gelinkt zijn aan de Randweg Borne casus.  
Een serious game is ontworpen en wordt ingezet om 
studenten te laten leren hoe de verdichting van de asfaltweg in 
zijn werk gaat.  

 
 
Voorbeeld van e-learning in Cumlaude: 

 
Voorbeeld van klassikale les: 
Inleiding 
Laat studenten de game nog een keer spelen (herhaling). Bespreek alles bevinden van 
huiswerkopdracht 6.1. Maak 1 grote mindmap (bijvoorbeeld met https://bubbl.us/) als 
groep om nog een keer in beeld te brengen wat invloed heeft en belangrijk is bij het 
aanleg van een asfaltweg.   
Kern 
Ga met studenten in op walsen en allerlei innovaties en nieuwe technieken hierbij. 
Gebruik het document ‘Walsen 2020’.  
Slot  
Bespreek met de studenten de huiswerkopgaven.  
Voorbeeld opdracht gelinkt aan de casus Randweg Borne: 
Opdracht 7.1.  

B. Bespreek in tweetallen welke van deze innovaties je zou willen toepassen bij je 
eigen project (Randweg Borne). Kies er twee uit en leg uit waarom je die kiest 
en wat het voordeel is voor jezelf. 18 

 
18 Aanpassen bij andere casus 

https://bubbl.us/
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Print screen van serious game:  

 
Het lesmateriaal is een voorbereiding op het hbo waarbij meer 
ingegaan wordt op het waarom. Na het hbo kan in de 
universiteit tijdens de opleiding civiel engineering zelf de data 
verzameld worden of meer oplossingen gerichte vragen 
gesteld worden. De gemaakte opdrachten voor het mbo gaan 
meer in op het bekijken van de data en reproduceren van 
kennis. Kortom het materiaal sluit aan bij de doorlopende 
leerlijn van mbo-hbo-wo. 

Voorbeeld opdracht bekijken data (en niet analyseren van het waarom): 

 
Wat is de hoogste temperatuur ongeveer in de afbeelding hierboven? 

9 

Het lesmateriaal houdt rekening met de literatuur over visuele 
kenmerken. Contrast is in de vorm van kleur, witregels en 
lettergrootte te zien in de studentomgeving. Daarnaast is de 
indeling per blok steeds hetzelfde. De uitlijning is in de 
docentenhandleiding en in de studentenomgeving is consistent 
weergegeven. Tot slot is bij de organisatie van beelden altijd 
de afbeelding direct bij de tekst geplaatst waar het ‘hoort’.  

Contrast: 

 
Indeling per blok (gebruik maken van herhaling): 
Leerdoelen 
Introductie 
Kern 
Afsluiting 
 
Organisatie van beelden: 

10 
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Het innovatieve aan het lesmateriaal is dat dit blended 
learning lesmateriaal gecombineerd wordt met 
projectonderwijs en serious gaming. Daarnaast is de online 
omgeving (Graasp) en e-learning in Cumlaude door alle ROC te 
gebruiken. Bovendien kan de casus die gebruikt wordt 
vervangen worden, zodat het elke keer weer actueel 
lesmateriaal is.  
De 21e-eeuwse vaardigheden zijn verweven in 
huiswerkopdrachten bij dit keuzedeel.  
 

Blended learning in combinatie met projectonderwijs en serious gaming: 
 
 
 
 
Voorbeeld huiswerkopdracht passend bij 21e-eeuwse vaardigheden – samenwerken en 
kritisch denken: 
Opdracht 1.1 Veranderende rolverdeling asfaltwegenbouw 
Bekijk de miniles ‘veranderende rolverdeling is de asfaltwegenbouw’ in tweetallen nog 
een keer.  

A. Beschrijf samen drie toekomstige taken die belangrijk zijn in de toekomst.  
B. Leg uit waarom die toekomstige taken volgens jullie belangrijk zijn in de 

toekomst.  

11 

Tijdens het ontwerp is steeds materiaal gemaakt dat in de 
toekomst eenvoudig door een andere ontwerper aangepast 
kan worden. Als enige uitzondering is de e-learning in 
Cumlaude, dit is gemaakt met Adobe Captivate en is niet 
eenvoudig aan te passen. Alle lesmaterialen werken op alle 
mbo-scholen. Een aantal vereiste middelen staan beschreven 
in de docentehandleiding. Het lesmateriaal is gekoppeld aan 
een account, dit is ook wenselijk voor het digitale 
kennislandschap. Dit account is gemaakt en bestaat uit een 
emailadres en wachtwoord. Voor het aanpassen van de Graasp 
omgeving is ook een instructievideo gemaakt. Tot slot zal in 
Hoofdstuk 9 beschreven worden hoe het lesmateriaal up-to-
date gehouden kan worden.   

Dit nieuwe account geeft toegang tot en digitale kennislandschap: 
- Gmail mailbox (hierin kan door scholen feedback naar toegestuurd worden) 
- Dropbox (hierin staat al het lesmateriaal, belangrijk informatie, verslagen en 

presentaties) 
- YouTube (alle videomateriaal staat hierin) 
- Graasp  

 
De e-learning in Cumlaude is te benaderen via http://natschool.rocvantwente.nl/extern 
en de inloggegevens zijn bekend bij de gebruikers.  
 
De instructievideo’s van Graasp zijn hier te vinden 19.  

12&13 

 
19 Het ontwerprapport van de instructievideo’s is in Dropbox te vinden.  

https://www.youtube.com/watch?v=zClCVjYLO00
http://natschool.rocvantwente.nl/extern
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-dkYpn90OxfnFNxtqDBTTfNqFyyh3R6x
https://www.dropbox.com/s/n1yya8pw8n7rvza/Ontwerprapport_instructievideo%20graasp_capita%20selecta%202019%20Profijt.pdf?dl=0
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7. Testen producten (implementeren) 
 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het keuzedeel is getest (implementeren). De eerste 
paragraaf beschrijft de procedure die gevolgd is bij het testen van producten. De tweede paragraaf 
gaat in op de gebruikte instrumenten. De volgende paragraaf gaat in op de resultaten van de test 
(paragraaf 7.3). De vierde paragraaf gaat in op de expert evaluatie. Tot slot geeft de laatste paragraaf 
een samenvatting van de belangrijke resultaten van het implementeren van de lesstof.  
 

7.1 Procedure 
 
Bij het testen van het lesmateriaal wordt achterhaald of de lesstof leidt tot meer kennis bij de 
studenten. Om een deel van het lesmateriaal te testen op effectiviteit zijn de 9 opdrachten bij blok 7 
(in de nieuwe versie van lesmateriaal blok 6) die ingaan op afkoeling van asfaltmengsels gekozen als 
testles. Het testen vond plaats in mei 2017 bij het Soma College 20. Daarbij zijn 80 studenten (mbo-
niveau 3) deze les gegeven. Deze 80 studenten hebben een voor-toets gemaakt en na het volgen van 
de les een natoets (ingevuld door 56 studenten). Op deze manier kunnen de verschillen in de 
testresultaten inzicht geven in de verworven kennis. Bovendien heeft een deel ook 3 weken na de les 
nog een keer de toets gemaakt (12 studenten). Hiermee is gekeken of de transfer van kennis ook na 
een aantal weken nog steeds aanwezig is bij de studenten. Naast het bevragen van de studenten is 
ook de docent gevraagd te observeren in de les en de bevindingen te delen. Bovendien zijn ook 
expertevaluatie uitgevoerd tijdens de georganiseerde bijeenkomsten met bedrijven en scholen. De 
expertevaluatie staat toegelicht in paragraaf 7.4.  
 

7.2 Instrument 
 
Bij het uitvoeren van de test is gebruik gemaakt van een online omgeving in Graasp, waarin de les en 
de voortoets, natoets en nogmaals de na-toets (na 3 weken) ingevuld kan worden. De 9 opdrachten 
die de studenten maakten in de les staan in Bijlage 14 beschreven. De studenten beantwoorden 9 
stellingen en meerkeuzevragen die geleerd worden in de les in de voortoets en natoetsen. Daarnaast 
is bij de vragenlijst na de les ook stellingen en open vragen toegevoegd. Deze gaan in op de algemene 
indruk van de les en verbeterpunten die studenten aandragen. De stellingen die beantwoorden 
worden kunnen met een Likertschaal van 1 tot en met 5 gescoord worden. Daarbij geldt de volgende 
toelichting: 
1= helemaal oneens 
2= oneens 
3= niet oneens, niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 
De vragenlijsten (voor-toets & 3 weken na les toets) staan beschreven in Bijlage 15. De vragenlijst die 
studenten invullen direct na de les staat beschreven in Bijlage 16. De docent heeft geobserveerd door 
te letten op de zelfstandigheid van de studenten en de antwoorden die de studenten gaven op de 9 
opdrachten. Op die manier is geëvalueerd wat de docent vindt van de gemaakte lesstof. Bij de 
expertevaluatie met scholen en bedrijven is steeds gewerkt met een agenda voor de bijeenkomst en 
is gevraagd kritische te kijken naar de haalbaarheid, bruikbaarheid en duidelijkheid van de ontworpen 
lesstof. In de volgende paragraaf wordt toegelicht wat de resultaten zijn van de voortoets, natoets en 
de toets na 3 weken na de les. Bovendien is beschreven wat de feedback is van de docent op de les.  
 
 

 
20 Met dank aan J. Hakkers (Soma College) voor het testen 

https://cloud.graasp.eu/nl/pages/58b6e4e29713b15f762f9b1b/auth;pwd=false
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7.3 Resultaten test  
 
Resultaten studenten 
Bij de eerste vraag blijkt dat bij de voortoets 69 procent juist geantwoord en in de natoets 95 procent 
juist. Dit is een vooruitgang van 26 procent. Bij de 2e vraag had 3,75 procent het niet juist en de natoets 
had iedereen het juist. Bij de derde, vierde, vijfde en zevende vraag in de toetsen was geen verschil 
op te merken in de voor- en natoets. Deze kennis in de vragen bleek al voorkennis te zijn. Bij de zesde 
vragenlijst blijkt slechts 29 procent het antwoord juist te hebben. Na de les blijkt in de natoets dat 82 
procent het antwoord juist heeft, dit is een toename van 53 procent. Bovendien is bij vraag 8 ook een 
positief verschil op te merken. Daarbij is een toename in juist antwoord van 15 procent (81 procent 
juist voortoets, 96 procent juist natoets). Tot slot blijkt bij vraag negen dat de 3 procent die bij de 
voortoets het verkeerde antwoord gaf, na de les ook het juiste antwoord gaf.  
De vragenlijst na 3 weken is door 12 respondenten ingevuld. Hierdoor zijn de resultaten minder 
betrouwbaar. De belangrijkste resultaten zijn: 

• De score op de vragen (percentage goed beantwoord) is bij de meeste vragen gelijkt is ten 
opzichte van de natoets. Dit betekent dat de lesstof beklijft. 

• Bij vraag 6 blijkt dat de informatie helaas na 3 weken niet is blijven hangen. Bij de natoets had 
82 procent het goede antwoord gegeven bij de toets na 3 weken maar 25 procent.  

Daarnaast zijn er vragen gesteld aan de studenten over de les in de vorm van stellingen en open 
vragen. De belangrijkste resultaten hieruit zijn: 

• Het leuk vinden van de les: ongeveer 51 procent eens en 34 procent neutraal  
• Het leerzaam vinden van de les: ongeveer 64 procent eens 
• De teksten waren duidelijk: ongeveer 46 procent neutraal en 38 procent eens  
• De afbeeldingen waren duidelijk: gemiddelde score was een 2,9 wat inhoudt dat veel 

studenten de afbeeldingen onduidelijk vonden.  
• De studenten konden aangeven wat ze geleerd hadden: meeste antwoorden daarbij dat ze 

afkoeling van asfalt leerden en de verdichting van asfalt. Dit komt deels overeen met de 
leerdoelen. 

• Op de vraag wat ze niet leuk vonden gaven een aantal studenten aan dat ze veel dezelfde 
vragen moesten beantwoorden en veel grafieken moesten lezen. 

• Wat waren verbeterpunten: “betere afbeeldingen en taal, betere uitleg grafieken/vragen, 
geen opmerkingen”. Daaruit blijkt dat meer uitleg, betere afbeeldingen en taal 
verbeterpunten zijn voor het lesmateriaal.  

Uitgebreide resultaten van de voor- en natoets staan beschreven in Bijlage 17. In die bijlage staan ook 
de resultaten van de toets na 3 weken.  
 
Resultaat docent 
De docent geeft aan de meeste vragen door de student wel vaak goed worden beantwoord. Het 
percentage goed bij het beantwoorden van de vraag is tussen de 60 en 95 procent. Echter vinden ze 
het vaak moeilijk om de grafiek te lezen. Het advies van de docent om de studenten eerste na de 
vragen over de grafiek het antwoord te laten zien aan de docent, zodat de docent nog kan bijsturen. 
Daarnaast is het advies: “Ook aan te geven dat ze bij het antwoord aangeven hoe ze aan het antwoord 
komen om de eventuele fout te kunnen corrigeren”. De vraag over welke mengsel het snelst afkoelt 
vinden de studenten bovendien het moeilijk om de grafiek te lezen. Het zou goed zijn als daar mee 
uitleg bij komt, zodat de studenten die juist beantwoorden (vraag 6d). In Bijlage 18 staat de 
uitgebreide feedback van de docent beschreven.  
 
Concluderend blijkt het gemaakte lesmateriaal een bijdrage te leveren aan de kennis van studenten 
en is het taalgebruik over het algemeen begrijpelijk. Daarbij geeft de docent aan dat in 90 procent van 
de gevallen meer dan 60 procent van de leerlingen de vragen ook juist beantwoorden. Aandacht 
behoeft de spelling, toelichting bij opdrachten en de leesbaarheid van grafieken. De definitieve versie 
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van deze lesstof is beschreven in Hoofdstuk 8. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de 
expertevaluatie is uitgevoerd.  
 

7.4 Expert evaluatie 
 
Na de eerste bijeenkomst zijn op meerdere momenten bijeenkomsten gepland om vanuit bedrijven 
en scholen (altijd van de bedrijven minimaal drie afgevaardigden en vanuit de scholen ook minimaal 
twee) feedback te ontvangen op het keuzedeel 21. Bij de tweede bijeenkomst in juni 2016 was de 
belangrijkste feedback dat de opzet goed, dat er bij elke opdracht duidelijke toelichting dient te komen 
voor de student en dat het belangrijk is dat bij de game zo realistisch mogelijk is en feedback 
ingebouwd dient te zijn (deze feedback is gegeven aan de bachelor student). Deze feedback is 
meegenomen in een nieuwere versie van het keuzedeel. Vervolgens is dit besproken in de 
bijeenkomst in oktober 2016 en de algemene indruk van de aanwezigen was positief, echter was het 
belangrijk nog meer nadruk te leggen op innovaties. Daarna zijn opdrachten uitgewerkt die ingaan op 
innovaties. Voorbeelden van deze opdrachten staan beschreven in blok 9. Een volgende versie is 
besproken in februari 2017. Belangrijke punten van feedback waren: 

1. De leerdoelen per blok komen niet altijd overeen met de opdrachten en zouden specifiek 
gemaakt kunnen worden. 

2. Gebruik van termen en afkortingen dienen toegelicht te worden voor docent en student.  
3. Informatie zou ook voor de student beschikbaar moeten komen. Daarom is daarna gewerkt 

aan de studentenomgeving in Graasp.  
4. Specifiek individuele feedback die genoteerd zijn en waar mogelijk worden meegenomen.  

Na deze bijeenkomst zijn alle blokken verder uitgewerkt en bovenstaande feedback verwerkt in 
nieuwe versies van lesmateriaal, docentenhandleiding en een eerste opzet van de 
studentenomgeving. Daarnaast is een eerste opzet van het examen beschreven. 
 
De volgende bijeenkomst is gepland in mei 2017. De samengevatte feedback was: 

1. De bpv opdrachten zijn gericht op studenten die ook stagelopen bij een aannemer. Op het 
moment dat dit niet lukt, is het belangrijk alternatieve opdrachten gereed te hebben.  

2. De handleiding zou uitgebreider toegelicht dienen te worden wat de studenten zien en wat 
de volgorde is, zodat de docent hiermee uit de voeten kan. 

3. De eerste opzet van het examen is prima en behoeft verder uitwerking. 
4. Taal technisch zijn er nog veel verbeterpunten. 

Deze vier aandachtspunten zijn meegenomen en daarbij is gewerkt aan een nieuwe versie van alle 
blokken, bpv opdrachten en examen.  
 
De nieuwere versies van lesmaterialen zijn opgestuurd ter beoordeling voorafgaande aan de 
bijeenkomst van 26 september 2017 (zonder auteur erbij). Belangrijkste feedback hierbij was: 

1. Hoe kan er feedback worden gegeven? Het is bovendien belangrijk dat dit onderwijs periodiek 
verbeterd wordt. Het is belangrijk dit te beschreven in het eindrapport, dit wordt beschreven 
in Hoofstuk 9.   

2. De game beheren en wie is eigenaar? Dit is een punt dat in de discussie van dit rapport zal 
worden besproken. 

3. Blok 6 zijn filmpjes van P. van Hinthem, deze zijn erg lang en zouden bij voorkeur geknipt 
kunnen worden in maximaal filmpjes van 10 minuten.  

4. De eisen bij hoofdstuk 10 waarin de beoordeling voor het examen staan beschreven zijn niet 
smart 22 geformuleerd. Daar is nog een verbeterslag te halen, door bijvoorbeeld ook te 
beschreven wie welke rol heeft (bedrijfsafgevaardigde en docent).  

 
21 De samenvattingen van alle bijeenkomsten staan in Dropbox weergegeven.  
22 Smart staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden 

https://www.dropbox.com/s/ourzmpedbcfh7ka/Blok%209%20opdracht%201%20tot%20en%20met%207%20data%20analyse%20en%20temperatuur%20homogeniteit.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xh6dpkehhikjww4/AADIlCuibt5b_jff2AjWcrtfa?dl=0
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De eerste twee punten van feedback zullen in de volgende hoofdstukken toegelicht worden. Het derde 
punt is niet verbetert, omdat er geen tijd was om de filmpjes te monteren of opnieuw op te nemen. 
Dit is wel een aandachtspunt voor degene die het materiaal up-to-date houdt. Het vierde punt is wel 
een aspect dat is meegenomen en de beoordeling en toelichting op de eindopdracht is helderder 
geformuleerd. Daarnaast staat in de beoordeling van het examen ook waar de student punten op kan 
scoren.  
 

7.5 Samenvatting 
 
De testles had al doel te achterhalen of de opdrachten begrijpelijk waren en of er leereffect ontstond. 
Bovendien wordt er feedback gevraagd van studenten en docenten op het onderwijs, waardoor 
verbetering mogelijk is. Concluderend blijkt uit de test: 

1. Het lesmateriaal levert een bijdrage aan de kennis van studenten  
2. Het taalgebruik is begrijpelijk. 
3. De docent is tevreden over het lesmateriaal. 
4. Verbeterpunten zijn: leesbaarheid grafieken, spelling en betere toelichting van opdrachten (of 

meer instructie bij docentenhandleiding) 
Tijdens de expertevaluaties is over het algemeen positief gereageerd op het ontwikkelde lesmateriaal 
inclusief docentenhandleiding. Aandachtspunten die benoemd zijn in bijeenkomsten zijn waar 
mogelijk meegenomen in de eindversies. De definitieve producten staan beschreven in het volgende 
hoofdstuk. 
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8. Eindproducten 
 
In dit hoofdstuk zullen de definitieve eindproducten beschreven worden. Allereest staat beschreven 
hoe het basisdeel eruitziet (paragraaf 8.1). Ten tweede zal beschreven staan hoe het keuzedeel voor 
de studenten is vormgegeven (paragraaf 8.2). Ten derde is beschreven hoe de handleiding van het 
keuzedeel is vormgegeven (paragraaf 8.3). Tot slot is beschreven hoe het kennislandschap is 
vormgegeven (paragraaf 8.4).   
 

8.1 Basisdeel 
 
Inleiding 
Zoals eerder beschreven is het basisdeel ontwikkeld in samenwerking met drie andere studenten 
tijdens een Mastervak. Hierbij is een uitgebreid verslag gemaakt en deze kan worden geraadpleegd 
om meer informatie te lezen over het basisdeel 23. In deze paragraaf zal de inhoud en vormgeving 
beschreven worden in vorm van afbeeldingen en een korte toelichting. 
 
Vormgeving en inhoud 
In de criteria van dit project is opgenomen dat het lesmateriaal (criteria 1) aansluit bij de voorkennis 
van de student. Het basisdeel dat ontworpen is gaat daarom in op basiskennis van asfalt, vanuit 
gaande dat de student nog geen voorkennis heeft over asfalt. Daarna kan een student het keuzedeel 
volgen, waarin meer verdieping plaatsvindt. Voor niveau 3 en niveau 4 is een omgeving gemaakt, in 
de vorm van een website. Daarbij zijn ook handleidingen gemaakt voor de docenten. De hoofdpagina 
van de studentenomgeving (in Graasp) is in Figuur 5 weergeven. Daarin typt de student zijn naam in 
(bij alias) en kan dan inloggen.  
 

 
Figuur 5. Hoofdpagina studentenomgeving basisdeel niveau 3 en 4  
 
Na het inloggen ziet de student een website met verschillende hoofdstukken. In de hoofstukken 
(rechts in beeld) staan leerdoelen, video, quizzen en de opdrachten weergegeven voor de studenten. 
In Figuur 6 is de website van niveau 3 weergegeven en in Figuur 7 de website van niveau 4. Hieruit 
blijkt dat niveau 4 1 extra hoofdstuk heeft en meer opdrachten bevat. Dit is gekozen omdat van niveau 
4 studenten meer verwacht wordt, dan niveau 3 studenten.  
 

 
23 Het rapport is te vinden in Dropbox en is in het Engels geschreven 

https://www.dropbox.com/s/b96iu07mx0fbpng/ITBLEverslag%20definitief%20basisdeel%20mbo%20asfalt.pdf?dl=0
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Figuur 6. Overzichtspagina website Graasp basisdeel niveau 3 
 

 
Figuur 7. Overzichtspagina website Graasp basisdeel niveau 4 
 
De handleidingen voor de docenten bestaat uit een voorbereidingspagina, deze in Figuur 8 
weergeven. In de tabel staan de leerdoelen, materialen, kennis en vaardigheden (voorkennis) 
onderwijsbehoeften van studenten en overige zaken waarmee rekening gehouden moet worden.  
 

 
Figuur 8. Docentenhandleiding voorbeeld voorbereidingspagina basisdeel  
 
Op de volgende pagina in de handleiding van de docent staat de lesopbouw in de vorm van inleiding, 
kern en slot uitgewerkt, zodat de docent weet hoe hij om kan gaan met de Graasp omgeving. In de 
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handleiding is een tabel weergeven waarin het onderdeel (inleiding, kern, slot) is weergegeven en 
daarna het doel van de pagina, tijd, activiteiten van de studenten en wat de docent gaat doen. In 
Figuur 9 is een deel van de tabel weergeven.  
 

 
Figuur 9. Tabel lesopbouw docentenhandleiding basisdeel 
 
Deze onderdelen zijn in de Dropbox compleet weergegeven en dit is in de volgende alinea 
weergegeven.  
 
Linken naar definitieve versies 
De definitieve versies van deze producten worden hieronder per niveau weergegeven.  
Mbo-niveau 3 
1. Studentenversie Graasp 
2. Docentenhandleiding  
Mbo-niveau 4 
1. Studentenversie Graasp 
2. Docentenhandleiding  

 
8.2 Studentenversie keuzedeel 

 
Inleiding 
De studentomgeving is in Graasp, in de vorm van een website, uitgewerkt voor de student. Per blok 
staan de leerdoelen en beschreven wat het blok inhoudt en wat de huiswerkopdracht is. Deze is ook 
zoals in de basisdeel een hoofdpagina waarin de student zijn naam invult en daarin ingelogd is.  
 
Vormgeving en inhoud 
Per blok is een tabblad weergegeven in de website. In Figuur 10 staan de tabbladen van Graasp 
weergeven. 
 

 
Figuur 10. Tabbladen per blok in Graasp. 
 
De student klikt op het tabblad en ziet daarin de leerdoelen en een inleiding, kern en slot. De 
leerdoelen staan per blok beschreven, een voorbeeld hiervan is weergeven in Figuur 11. 
 

https://cloud.graasp.eu/nl/pages/57591fefc63ac823c71938fb/auth;pwd=false
https://www.dropbox.com/s/zgr920dlu4ltcxs/Docentenhandleiding%20module%20asfalttechniek%20mbo%20niveau%203%2022%20juni%202017.pdf?dl=0
https://cloud.graasp.eu/nl/pages/5889fc3dbb1c0f9f4aadd57b/auth;pwd=false
https://www.dropbox.com/s/fh8xvfy79aakvsw/Docentenhandleiding%20module%20asfalttechniek%20mbo%20niveau%204%2022%20juni%202017.pdf?dl=0
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Figuur 11. Leerdoelen per blok in Graasp 
 
Per blok is een inleiding, kern en slot beschreven. In Figuur 12 is een voorbeeld van een inleiding 
weergeven. In Figuur 13 is vervolgens een voorbeeld van een kern en tot slot is Figuur 14 een 
voorbeeld van het slot van een blok. 
 

 
Figuur 12. Voorbeeld inleiding studentenomgeving keuzedeel 
 

 
Figuur 13. Voorbeeld kern studentenomgeving keuzedeel 
 

 
Figuur 14. Voorbeeld slot studentenomgeving keuzedeel 
 
Bij de kern staan vaak video’s en opdrachten voor studenten. Een voorbeeld van een video, in dit geval 
een gastles die is opgenomen staat weergegeven in Figuur 15.  
 

 
Figuur 15. Video van gastles  
 
De bestanden met opdrachten (in Word) staan ook in de kern weergegeven, zodat de studenten alle 
opdrachten kunnen maken en inleveren bij de docent. In Figuur 16 zie je een voorbeeld van een 
opdracht en de link naar het Word bestand. 
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Figuur 16. Voorbeeld opdracht link naar Word bestand 
 
In de studentenomgeving wordt ook verwezen naar de serious game. De studenten kunnen deze 
downloaden en spelen. Het is de bedoeling dat ze een asfalttype kiezen, kijken naar de warmte en als 
de weg groen kleur ze de walsen inzetten. Daarna kunnen ze zien dat de weg verdicht wordt en dienen 
ze te stoppen als de verdichting weer rood kleurt (andere weergave) en daarna krijgen ze feedback 
hoe ze gehandeld hebben. Daar kunnen ze van leren. Het eerste level is gemakkelijk en in de andere 
levels moeten ze steeds meer zelf keuzes maken. In Figuur 17 is een ingezoomde weergave van de 
game te zien, waarop je kunt zien dat de weg eerst rood is en langzaam groen wordt (klaar voor 
walsen).  
 

 
Figuur 17. Beeld serieus game, waarin de kleuren weergeven of er gewalst kan worden  
 
In de Graasp omgeving wordt ook twee keer verwezen naar Elearning in Cumlaude. Deze e-learning is 
in de vorm van video’s en quizvragen die ze daarna beantwoorden. In Figuur 18 is de voorpagina van 
1 van de e-learning weergegeven. De knoppen onderaan geven aan dat je vooruit en achteruit kan 
navigeren. In de e-learning zijn quizvragen verstopt waar je soms punten voor kan scoren. Dit is in 
Figuur 19 weergeven, waarin je ziet dat een ‘jeopardy’ in ingevoegd, die steeds vragen laat zien waarna 
je punten kunt verdienen. Hierbij is ook een tijdslimiet ingesteld per vraag. 
 

 
Figuur 18. Voorpagina e-learning Cumlaude 
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Figuur 19. Voorbeeld quizvragen in de e-learning van Cumlaude 
 
Het keuzedeel bestaat uit opdrachten en ook bpv-opdrachten (stage opdrachten). Een voorbeeld van 
een bpv-opdracht is weergeven in Figuur 20. 
 

 
Figuur 20. Voorbeeld bpv-opdracht keuzedeel  
 
Link naar definitieve versie 
De definitieve versie beschrijft ook uitgebreid wat de eisen zijn aan de eindopdracht en hoe het 
examen wordt beoordeeld. De link naar deze Graasp omgeving kan geopend worden in Chrome of 
Firefox. Deze studentenversie behoeft instructie voor de docent. De handleiding die gemaakt is bij 
deze omgeving staat beschreven in de volgende paragraaf.  
 

8.3 Handleiding docent keuzedeel 
 
Inleiding 
De docentenhandleiding is naar aanleiding van de expertevaluaties bijgeschaafd. In de laatste versie 
staat ook beschreven bij elk blok wat de student ziet in de studentenomgeving. Bovendien is in de 
inleiding ook beschreven wat er verstaan wordt onder blended learning, de indeling van de blokken 
en welk materiaal benodigd is.  
 
Vormgeving en inhoud 
De handleiding van de docent begint met een inleiding. Hierin staan de volgende onderdelen: 

• Studie-uren van het keuzedeel 
• Inhoud/leerdoelen 
• Didactische model 
• Benodigde materialen 
• Voorkennis studenten 
• Lesprogramma en overzicht  
• Examen 
• Toelichting handleiding  

 

https://cloud.graasp.eu/nl/pages/58fda9c4ac8d73390f7efdbb/subpages/58fda9c5ac8d73390f7efdbe
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De toelichting op de handleiding staat in Figuur 21 beschreven en laat zien hoe de handleiding is 
opgebouwd.  
 

 
Figuur 21. Toelichting handleiding keuzedeel 
 
Link naar definitieve versie docentenhandleiding 
De definitieve versie van de docentenhandleiding staat in Dropbox. Alle bestanden en informatie die 
gebruikt in bij het keuzedeel zullen samenkomen in een kennislandschap. Hoe dit is vormgegeven 
staat beschreven in de volgende paragraaf.  
 

8.4 Kennislandschap  
 
Het kennislandschap ontwikkelen bij het keuzedeel is een ontwerp eis (criteria 13). Daarom is steeds 
van tevoren nagedacht over hoe de diverse ontwikkelde producten duurzaam ingezet kunnen worden. 
Alle bestanden en materialen zijn daarom gekoppeld aan een account. Dit account is een mailadres 
namelijk utaspari@gmail.com. Dit account is gekoppeld aan drie belangrijke omgevingen: 

1. Dropbox. In Dropbox staan alle lesmaterialen en andere materialen die tijdens het PDEng 
traject zijn verzameld 24. 

2. YouTube. In het YouTube account staan (bijna) alle video’s die gebruikt worden bij het 
lesmateriaal. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle video’s blijven bestaan en kunnen 
nieuwe of verbeterde video’s eventueel hierin geüpload worden.  

3. Graasp. In Graasp staan de online leeromgevingen die met name voor de studenten bedoeld 
zijn. Er zijn instructievideo’s gemaakt hoe de Graasp omgevingen kunnen worden bewerkt. 
Het ontwerpen van deze instructievideo’s en de verantwoording van ontwerpkeuzes is 
weergeven in een verslag 25. De video’s staan in het YouTube kanaal.  

Het idee van al deze omgevingen is dat het gezamenlijk een kennislandschap is. Daarbij is het mogelijk 
materialen periodiek te updaten. Uitwerking van het updaten van het ontwikkelde lesmateriaal en de 
conclusie en toekomstvisie van dit project staan beschreven in het volgende Hoofdstuk. 

 
24 De link naar de Dropbox is alleen bij goedkeuring van het auteur op te vragen en alle lesmaterialen zouden niet commercieel mogen 
worden ingezet.  
25 Verslag is weergegeven in Dropbox.  

https://www.dropbox.com/sh/4eej5j4ng55wydc/AAClcRl64ZDD_S5Xk2KV2kOYa?dl=0
mailto:utaspari@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCSu_OmeE2uiNFUOnZY-jU-g?view_as=subscriber
https://graasp.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=HI52IBRh20Q&list=PL-dkYpn90OxfnFNxtqDBTTfNqFyyh3R6x
https://www.dropbox.com/s/n1yya8pw8n7rvza/Ontwerprapport_instructievideo%20graasp_capita%20selecta%202019%20Profijt.pdf?dl=0
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9. Conclusie, reflectie & toekomstvisie 
 
In de conclusie (paragraaf 9.1) wordt teruggeblikt op de doelen van dit project en beschreven hoe de 
implementatie bij ander ROC’s kan verlopen. In paragraaf 9.2 wordt gereflecteerd op het PDEng 
traject. Tot slot wordt in paragraaf 9.3 ingegaan op de toekomstvisie passend bij de ontwikkelde 
lesstof voor het mbo.  
 

9.1 Conclusie 
 
Dit project is gestart vanuit de probleemstelling dat er een kloof is tussen de scholing die nu wordt 
aangeboden op het mbo en wat bedrijven verwachten dat afgestudeerden in de wegenbouw aan 
competenties beheersen. Dit maakt het voor het bedrijfsleven lastig, omdat ze afgestudeerden bij 
moeten scholen. Dit kost tijd en geld. Daarnaast is het belangrijk dat de kennis van de huidige 
medewerkers gedeeld en overgedragen wordt voordat deze met pensioen gaan. De maatschappij is 
ook gebaat bij kwaliteitswegen, waardoor er minder onderhoud plaats hoeft te vinden en de 
asfaltwegen betrouwbaarder zijn.  
 
Het doel is de kloof te verkleinen en daarbij onderwijsmateriaal te ontwikkelen dat ingaat op het 
asfaltverwerkingsproces. In het basisdeel en keuzedeel is duidelijk aandacht voor asfaltverwerking en 
zullen studenten die het onderwijs volgen meer kennis en vaardigheden tot zich nemen (dit blijkt uit 
testresultaten). Terugblikkende op de 13 ontwerpcriteria blijkt dat de eindproducten aan alle eisen 
voldoen en het ontwikkelde innovatieve lesmateriaal een grote eerste stap is.  
 
Het materiaal kan op meerdere ROC’s in het land ingezet worden en daarmee zal de kloof die ontstaan 
is verkleinen. Een belangrijk aandachtspunt is om het lesmateriaal ook in te zetten op alle ROC’s. Om 
dit te kunnen implementeren zijn alle betrokken scholen en docenten op de hoogte gebracht van het 
ontwikkeld lesmateriaal. Tot slot is gereflecteerd op de criteria eisen van een PDEng traject (paragraaf 
9.2) en daarna zal worden ingegaan op aspecten die van belang zijn bij de toekomst van dit ontwikkeld 
lesmateriaal. De toekomstvisie staat beschreven in de paragraaf 9.3. 
 

9.2 Reflectie PDEng traject 
 
Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige was de kennis op het gebied van asfalt erg laag. Tijdens 
het traject heb ik het hele asfaltproces van productie tot en met valideren en kwaliteitsbewaking leren 
inzien. Bij het vooronderzoek kwamen eerst termen voorbij die mij onbekend waren, maar door 
middel van blijven lezen en vragen stellen heb ik alle kennis tot mij genomen. Daarnaast hebben de 
gevolgde cursussen en vakken mij verder geholpen in mijn project en is bijvoorbeeld SE nu een 
methode die ook als onderwijskundige bij kan dragen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Deze 
opgedane kennis is vervolgens vertaald naar twee onderwijsproducten, waarbij het belang van een 
klankbordgroep mij duidelijk werd. Mede door de inzet van alle betrokken partijen en het kunnen 
testen van de materialen zijn de eindproducten compleet en succesvol geworden. Het succes bleek 
ook toen ik in juni 2020 bij eindpresentaties van studenten (die het keuzedeel hadden gevolgd) van 
het ROC van Twente aanwezig was. De studenten gaven aan dat ze veel geleerd hadden en dit 
keuzedeel zeker een meerwaarde vonden ten opzichte van andere keuzedelen.  
 
Zoals in de inleiding (paragraaf 1.3) van dit rapport is weergeven zijn er op het gebied van kennis, 
ontwerpvaardigheden en professionele vaardigheden criteria die beoordeeld worden. In Tabel 6 is per 
criteria beschreven hoe dit in het project tot uiting is gekomen.  
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Tabel 6 Reflectie PDEng traject 
Criteria Reflectie  
Systematisch inzicht in het vakgebied en 
methoden om te ontwerpen. 

Door middel van interviews met bedrijven en het maken van 
onderwijs over asfalt is kennis hierover verworven. 

Creëren van innovatieve technische 
oplossingen in multidisciplinaire setting. 

Multidisciplinaire samenwerking heeft geleid tot een innovatief 
onderwijsprogramma en daarnaast een kennislandschap.  

Voorbereiden op werken in het bedrijfsleven. Door middel van zelfstandig werk en organiseren van 
bijeenkomsten om feedback op producten te verzamelen.  

Ontwerpproces ontwikkelen, ontwikkelen, 
uitvoeren en aanpassen. 

Het kiezen van een ontwerpmodel, system engineering toepassen 
en het ADDIE-model volgen en rapporteren.  

Concepten als management, stakeholders, 
ondernemerschap en ontwerpprincipes uit te 
leggen en te hanteren.  

In het rapport worden alle stakeholders, modellen en 
ontwerpcriteria toegelicht.  

Samen te werken met stakeholders met 
verschillende achtergronden en de inzichten 
van verschillende disciplines te combineren.   

Samenwerking met 10 ROC’s, andere onderwijskundigen, 
bedrijven en de UT leidt tot een eindproduct en toekomstvisie.  

Behoeften aan technische oplossingen in 
samenleving en bedrijfsleven signaleren. 

Vooronderzoek en toekomstvisie behandelen dit onderwerp.  

Relevantie eigen werk in maatschappelijk en 
zakelijk perspectief plaatsen. 

Dit is beschreven in de relevantie en conclusie.  

Interne en externe netwerken onderhouden 
en samenwerkingen verbeteren. 

Het netwerk is opgebouwd en weergegeven in een Excel 
overzicht.  

Communiceren op hoog niveau met 
verschillende vakgenoten en de industrie. 

Communicatie met alle stakeholders verliep soepel en agenda’s 
en notulen zijn gemaakt bij alle bijeenkomsten in het project.  

Persoonlijke planning, reflectie en presentatie 
zijn effectief. 

Planning werd steeds bijgesteld en daarnaast zijn belangrijke 
deadline voor EC’s gehaald. Presenteren aan begeleiders 
gebeurde regelmatig, waarna feedback is verwerkt.  

Loopbaan bevorderende stappen nemen. Bij het ROC van Twente in dienst gegaan tijdens het PDEng traject 
als onderwijskundige bij Bouw, Infra en Interieur.  

 
9.3 Toekomstvisie 

 
Inleiding 
De toekomstvisie beschrijft de aspecten die een rol gaan spelen bij de toekomst van de wegenbouw 
en de daarbij blijvende mogelijkheden om het lesmateriaal up-to-date te houden. In deze paragraaf 
zal al eerste aandacht zijn voor het promoten van de mbo-opleidingen civiele techniek. Tijdens het 
ontwikkelen van lesmateriaal bleek namelijk dat helaas de opleidingen in deze richting weinig student 
aanmeldingen ontvangen. Nadat dit lesmateriaal is ontwikkeld, is het ook belangrijk de opleidingen te 
promoten, zodat veel toekomstige wegenbouwers kunnen worden opgeleid. Ten tweede zal worden 
toegelicht hoe dit ontwikkelde lesmateriaal ook kan bijdragen aan de scholing van bestaand 
personeel. Ten derde is aandacht voor de koppeling van het ontwikkelde keuzedeel aan meerdere 
gerelateerde opleidingen. Ten vierde is, met het oog op de toekomst, beschreven hoe Virtual Reality 
wellicht bij kan dragen aan het ontwikkelen van nieuw onderwijs en trainingen op het gebied van 
wegenbouw. Tot slot wordt beschreven hoe in de toekomst het lesmateriaal up-to-date gehouden 
kan worden. 
 
Promoten civiele techniek 
Met het oog op de toekomst is het voor bedrijven, overheid, instanties en onderwijs van belang civiele 
techniek te blijven promoten. Dit vak is belangrijk en de vraag naar personeel in dit vakgebied blijft 
groeien, mede door de vergrijzing. Ontwikkeld lesmateriaal zou in de ideale wereld natuurlijk door 
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zoveel mogelijk studenten gevolgd worden. Het promoten van deze opleidingen is daarom een 
aandachtpunt is staat beschreven in een rapport, dat de vinden is in Dropbox 26. 
 
Gebruiken voor scholing bij bedrijven 
Het ontwikkelde keuzedeel gaat in op innovaties en vernieuwingen in de asfaltwegenbouw. Diverse 
opdrachten zijn daardoor ook geschikt voor scholing van bestaand personeel. De ASPARi leden zouden 
hiervan gebruik kunnen maken en de HRM-medewerkers erop kunnen wijzen. Het is dan wel 
belangrijk mogelijk opdrachten aan te passen, omdat de medewerkers meer voorkennis hebben. 
Daarnaast is het ook mogelijk de game in te zetten als scholing, de medewerkers kunnen zelf oefenen 
in de game en zo kijken wat ze nog kunnen verbeteren. De belangrijke blokken die geschikt zijn voor 
scholing zijn blok 3 tot en met 9.  
 
Koppeling keuzedelen aan gerelateerde niveau 2 en 3 opleidingen 
Het lesmateriaal kan ook in gezet worden bij gerelateerde niveau 2 en 3 opleidingen. Deze koppel 
aanvraag is gedaan bij S-BB en daardoor is het keuzedeel per 1 januari 2020 ook gekoppeld aan de 
opleidingen: 

1. Opperman bestratingen (niveau 2) 
2. Straatmaker (niveau 3) 
3. Vakman GWW (niveau 2) 

 
Virtual Reality 
De ontwikkelde lesstof is nooit geschreven met de mogelijkheid om alle ontwikkelingen in het 
onderwijs en de asfaltwegenbouw te kunnen implementeren. Bij het ontwikkelen van de game kwam 
wel naar voren dat hier nog een verbeterslag te maken is. In een subsidie aanvraag is daarbij al een 
nieuwe ontwikkeling gaande, namelijk Virtual Reality (VR). Deze VR implementeren in het mbo-
onderwijs zou een goede aanvulling kunnen zijn. De student en ook bestaand personeel kan dan 
oefenen met scenario’s en realistisch ervaren hoe het aanleggen van een asfaltweg werkt. In de VR-
omgeving kunnen ook nieuwe technieken en het werken met de iPad worden meegenomen, zodat de 
lerende weet hoe hij apparatuur kan inzetten. De iPad kan bijvoorbeeld informatie geven over de 
temperatuur van het asfalt en het aantal wals overgangen, waarbij de lerende op dient te anticiperen. 
Het grote voordeel van VR is dat er geen faalkosten worden gemaakt. Deze ontwikkeling draagt bij 
aan het up tot date houden van kennis en vaardigheden van bestaand personeel en kan ook worden 
ingezet tijdens het keuzedeel.  
 
Up-to-date houden lesmateriaal  
Tot slot is het van belang dat het ontwikkeld basislesmateriaal en het keuzedeel steeds up tot date 
blijven. Het gevaar is namelijk dat mocht dit de komende 10 jaar stilstaan, de lesstof weer verouderd 
is en het proces dat is doorlopen, weer van voor af aan dient te worden uitgevoerd. De snelle 
ontwikkeling van technologieën maakt het sneller aanpassen van onderwijs gewenst. Het idee van dit 
keuzedeel is dat de innovaties die ingevoegd zijn kunnen worden vervangen, wanneer er nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden.  
 
Gezien het voorgaand geschetste beeld is het voor de scholen en bedrijven noodzakelijk 
verantwoordelijkheid te nemen en het ontwikkeld materiaal periodiek te vernieuwen. Een voorbeeld 
van updaten zou het kunnen aanpassen van de casus zijn. Het keuzedeel is nu geschreven met 
voorbeelden van de casus Randweg Borne. De fietssnelweg van Zwolle naar Enschede is ook een 
geschikte casus en daarbij is door TWW toestemming gegeven dat dit gebruikt kan worden voor 
lesmateriaal. Informatie over deze casus is ook weergeven in de Dropbox. Naast de casus zijn er 

 
26 Artikel over promoten van civiel techniek is weergeven in Dropbox. 

https://www.dropbox.com/s/gt5gfyisqqdslas/Promoten%20van%20civiel%20technische%20opleidingen%20in%20het%20mbo%20Profijt%20mei%202020.pdf?dl=0
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mogelijk ook steeds nieuwe technieken en actuele innovaties in te voegen bij de opdrachten van het 
keuzedeel.  
 
Voorbeelden van mogelijk onderwerpen die in een nieuwe versie van het keuzedeel aanbod kunnen 
komen zijn: 

• Virtual Reality. Hierbij zou in deze omgeving de student geconfronteerd kunnen worden met 
veranderde weersomstandigheden, een ontbrekende levering van asfalt of andere mogelijke 
problemen. Bovendien kan hij oefenen met verschillende typen asfalt en inzicht krijgen in 
hoeveel wals overgangen zorgen voor de juiste verdichting.  

• Big-data. De student is meer in staat om te gaan met alle mogelijk informatie (big-data) die op 
de werkvloer voor handen zijn. De informatie is bijvoorbeeld het planningsprogramma en 
informatie over de asfaltwarmte, aantal wals overgangen en verdichting. Daarnaast kan de 
student in toekomst ook nog eens na het project kijken naar alle data (grafieken, tabellen) en 
daaruit leerpunten halen voor een volgend project.  

• Robotisering. Robots zijn de toekomst van verschillende geautomatiseerde processen. 
Wellicht kan een walsmachinist in de toekomst op afstand bedienen hoe en waar er gewalst 
dient te worden. De student dient dan nog meer ICT-vaardigheden te bezitten en ook 
onderhoud van machines bij storing is dan een uitdaging.  

 
In Bijlage 19 staat uitgebreid beschreven hoe het up-to-date houden van lesmateriaal in de toekomst 
vorm zou kunnen krijgen. De belangrijkste conclusie hierbij is dat het belangrijk is iedere betrokkene 
zijn verantwoordelijkheid kent en neemt, om dit succesvol te laten verlopen. In dit traject is de kloof 
verkleind tussen de wensen vanuit het bedrijfsleven en de kennis en vaardigheden van studenten. In 
het traject zijn veel samenwerkingen opgestart en het is van belang deze samenwerkingen in stand te 
houden om de kloof kleiner te maken en zorg te dragen dat deze niet weer gaat groeien. Het gevaar 
van stilstand in ontwikkeling van onderwijs, is dat het gegeven onderwijs na 5 jaar al weer achterloopt. 
Dit heeft ook te maken met de steeds groeiende innovaties in de maatschappij en de 
asfaltwegenbouw. De kloof klein houden is een uitdaging, maar onderwijs en bedrijfsleven is 
gemotiveerd en zal hierin zijn weg gaan vinden!  
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https://research.utwente.nl/en/persons/andries-g-doree(af00b5e1-c40a-48b8-afbe-a73a04caf960).html
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Bijlage 1 Overzicht EC’s PDEng traject  
 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES (6-10 EC) 
 
# Course 

 
EC DATE COMPLETED 

1 Professional Effectiveness 2 20 May 2016 
2 21st centry education: microlecture  0.5 14 January 2016 
3 Creatieve denktechnieken  0.5 12 May 2016 
4 Project management for phd’s  0.5 8 December 2016 
5 Technical writing and editing  2 March 2017 
6 Poster presentation 1 25 October 2016 
Total 6.5  
 
IN-DEPTH AND BROADENING COURSES (≥45 EC) 
 
COMPULSORY COURSES 
# Course code Course 

 
Level 
(MSc/post
-MSc) 

Period EC Grade 

1 201400313 Systems Engineering for PDEng Post-MSc Q1A (2015) 7.5 7 
2 201400412 Design Methodology for PDEng Post-MSc Q2A (2015) 7.5 7 
3 195800400 Collaborative design & Engineering Post-MSc Q2A (2017) 7.5 8 
Total  22.5  

 
ELECTIVE COURSES 
# 
 

Course code Course 
 

Level 
(MSc/post-
MSc) 

Period EC Grade  

1 201400002 Innovative Technology-Based Learning 
Environments 

MSc Q2A (2016) 5 9 

2 201300298 Literature Study MSc Q1B+Q2A 
(2017-2019) 

5 9 

3 201300169 Capita Selecta 1 PDEng Civil Engineering Post-MSc Q1B+Q2A 
(2017) 

5 V 

4 201300171 Capita Selecta 2 PDEng Civil Engineering MSc Q1A (2017-
2019) 

5 7 

5 201300172 Capita Selecta 3 PDEng Civil Engineering MSc Q1A (2017-
2019) 

5 8 

Total  25  
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Bijlage 2 Interview vragen ASPARi netwerk 
 
Starten met intro 
Goedemorgen/middag, we waarderen het erg dat u de tijd neemt om de vragen van dit  interview te 
beantwoorden. We zullen eerst ons zelf even kort voorstellen. 
 
Om te beginnen vragen over het bedrijf zelf 

- Hoeveel werknemers heeft het bedrijf? En hoe is het gestructureerd? Organogram?  
- Hoe is het bedrijf georiënteerd? Regionaal, nationaal, internationaal? 
- Wat is de focus van het bedrijf? Wegenbouw? Waterbouw? 
- Is er een HRD/personeel en onderwijs afdeling?  

o Bieden zij scholing? Is dit intern of extern? Is dit vrijwillig of verplicht? Ontwikkelen zij 
onderwijsmateriaal? 

o Hebben jullie stageplekken? 
o Zijn werknemers wel eens gastdocent op mbo  of hbo ? 
o Geven jullie excursies/rondleidingen? 

- Hebben jullie aandacht voor duurzaam bouwen? Hoe?  
- Hoe onderscheiden jullie je van andere bedrijven? Specialisaties? 

 
Nu gaan we ons meer richten op de werkwijze van het bedrijf, zodat we ons een beter beeld kunnen 
schetsen van de diverse bedrijven die er zijn, hun verschillen en overeenkomsten.  

- Tijdens de onderzoeken van ASPARi gebruikten jullie PQi, gebruiken jullie dat nog? Hebben 
jullie zelf de apparatuur? Zelf een iemand die het aanstuurt? Of wordt dit nog gedaan door 
ASPARi? 

- Gebruiken jullie BIM in de wegenbouw? Hoe zal dit in de toekomst gaan? Wie maakt dit 
model? Wie moet het kunnen aflezen?  

- Zijn jullie betrokken bij DBFMO contracten? Of andere integrale contracten? Hoe verloopt dit? 
- Zo niet, welke werkwijze wordt er gehanteerd? Hoe wordt het personeel aangestuurd? Hoe 

worden projecten gepland? Hoe worden de projecten gecontroleerd en 
geëvalueerd/gereflecteerd?  

- Hoe is de transfer tussen nieuwe en ervaren werknemers op de werkvloer? Begeleiding? 
Coaching? 

- Hoe is de transfer tussen nieuwste kennis (evt. laboratorium) en de werkvloer (bouwplaats)?  
 

Nu gaan we ons richten tot het onderwijs en studiemateriaal  
We weten dat er weinig tot geen asfaltuitvoering voorkomt in het hbo  onderwijsaanbod.  
Het MBO  bestaat aandacht aan de praktijk, maar er wordt nu meer verwacht door wijzigingen in de 
wetten en het werken met nieuwe soorten asfalt 
 

- Wat zijn jullie ervaringen met betrekking tot stagiaires/pas afgestudeerden? 
- Wat zouden jullie graag anders zien? 

o mbo, veranderingen ten aanzien van de verschillende functies? Of in het algemeen? 
 Spreidmachinist/walsmachinist/assistent projectleider 
 Samenwerken / feedback ontvangen / flexibel zijn/ effectief werken 

o hbo, veranderingen ten aanzien van de verschillende functies? Of veranderingen in 
algemeen? 
 Project manager/constructeur/uitvoerder 
 Feedback geven/sturing geven/sociale vaardigheden/management 

- Het asfaltuitvoeringsproces is vaak een miskend onderwerp in het onderwijs. Wat zouden 
essentiële punten moeten zijn?  

o Competenties? 
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o Vaardigheden? Feedback geven/sociale vaardigheden/communicatief vaardig? 
o Kennis? gps/infrarood/PQi 
o Ervaring? Leren op de werkplek beter? 

- Wat is jullie visie voor de toekomst? Wat wordt alsmaar belangrijker? In algemeen, voor jullie 
bedrijf, ten aanzien van onderwijs? 

- Wat zouden jullie graag zien aan het einde van dit project? Wensen?  
  



PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 57 

 

Overzicht van alle interviews ASPARi 
 

Bedrijf Stage 
/excursie
/gastles/ 
scholing 

Veranderingen in de 
wegenbouw 

Techniek/toekomst Vaardigheden/kennis/houding Ideeën  

A ja Voorkant belangrijker 
werkvoorbereider 
Goed plannen 
Omgevingsmanagers, 
tendermanagers, 
communicatiemedewerkers 

Dataverzameling 
Automatisering 
Richtlijnen maken voor 
elk type asfalt 
Omgaan met ICT 

Feedback 
Coachend leiding geven  
Bewustwording  
Analyseren & monitoren 
Omgang met ICT  
Meer aantonen wat je doet zelf kunnen 
beargumenteren dat je het goed doet, op elk niveau  
teammensen + in proces kunnen denken 

Initiatief = mooi 
Taal en consistentie 
belangrijk 
Kennis delen – 
worsteling  

B ja Aanbestedingen zijn 
verandert – wens 
opdrachtgever – uitwerking 
door aannemers 
Garantie 7 jaar – meer 
innovatie  

Meer technologie en 
data 
PIM is de toekomst – 
specificaties van het 
asfalt  

Aantonen dat het werk goed is – kwaliteit is belangrijk 
Administratieve taken 
Communicatie – feedback-alertheid 
Proactief 
Omgaan met data 
Proces in beeld hebben 

Initiatief = mooi 
Naam belangrijk – 
asfaltwegenbouw 
 

C ja Meer tenders 
Zwaarder belast 
Omgevings-tender-proces-
managers 
Ontwerp en 
werkvoorbereiding intensief 
Aantoonbaar maken wat je 
gedaan hebt  

Asfaltmengel – 
specificaties 
hulpmiddelen 
automatisering  
Als bedrijf beter in 
control  
Personeel inhuren 
PIM + AIS = metingen 
digitaal beheren 
 

Zelfreflectie 
Uitvoeder moet omgaan met de tijd 
Asfalt kennis (mbo-er) wat –waarom – hoe – wie  
Statisch walsen of trillend dynamisch – wat het effect – 
waarom basiskennis & omstandigheden  
Hbo – planningsprogramma gebruiken en kennis van 
contracten, juridische kennis RAW, regelgeving  
Mbo  – ook kennis van contracten, omgang met ICT  
Bijblijven met ontwikkelingen 

Goed initiatief 
Continu in ontwikkeling 
houden  
Echt aan het werk zetten 
– wel getoetst  
Basis blijven, niet te veel 
in detail-sommetje – 
welke mensen/welk 
materiaal – lukt dat dan?  
Stage voorstel geldt voor 
mbo  en hbo  - alle 
verschillende processen 
zien- minimaal een week 
in 1 onderdeel 

D Ja Contracten- opdrachtnemer 
zelf verantwoordelijk 

PIM – systeem 
aanpassen aan de mens 

Hbo Goed idee 
Snuffelstages 
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Omgevingsmanager, 
contractmanager, 
rayonmanager 

Minder asfaltcentrale, 
Rendement, juiste man 
of de juiste man 
Techniek: ik verwacht 
veel, machines, fabriek 
enzovoort 
 

Verwachting: kennis hebben van verschillende typen 
contracten 
Beseft dat niet alleen techniek geldt binnen de nieuwe 
contracten 
Welke risico’s er zijn en hoe te beheersen 
Coördinator – hbo  – maar ook praktijk  
Financieel onderleggen – vooruitdenken  
Mbo  
Scholing bv in de ontwikkelingen van asfalt  
bewustwording 
team – feedback – elkaar kunnen aanspreken – begrip 
voor elkaar – verantwoordelijkheid nemen  
Uitvoerder – communicatie, klantcontact hem 
overtuigen, omgeving is ook van belang (verkeer), 
risico’s in kaart brengen, overzicht houden, proactief 

Digitaal – niet 
theoretisch – meer 
praktisch 

E Ja Denkwerk meer naar voren- 
het is belangrijker om te 
sturen op kwaliteit  
Meer controle – directeur 
asfalt  
Meer rollen – interactie met 
omgeving – 
omgevingsmanagers 
Uitvoerder rekening houden 
met deze veranderingen  

Automatisering – 
hulpmiddel zijn 
zelfsturend 
Big data 
PIM 
 

Mbo  
Flexibel zijn – snel inleven in nieuwe situaties 
Op de hoogte van procedure en de hulpmiddelen 
hbo   
Meer kennis van asfalt 
Meer rekening met omgeving 
Combinatie van vaardigheden en kennis van het proces 
 

Goed idee 

F ja coördinator ASPARi 
Verantwoordelijks denken is 
belangrijker – 
veranderingsproces– 
vanwege contracten 
Tendermanager – 
aanbesteding – hbo  – meer 
kennis (samenwerkende 
projecten met meerdere 
partijen)  
Financiële mensen – hbo  

Waarschuwende tools 
Automatisering  
Kwaliteit is belangrijk 
Tools komen er die 
waarschuwend zijn 
BIM/PIM  
Weinig studenten te 
vinden 
SROI  moeilijk om 
personeel erbij te 
betrekken is lastig 

Betere communicatie – feedback geven/feedback 
ontvangen – eigen ploeg in de hand houden – nadruk op 
voorbereiding en beter nachecken  
Pure asfaltkennis  dat het je helpt  wat is de 
invloed? Wat is gevolg van een type asfalt? 
Kwaliteit is belangrijk 
Omgaan met data 
Coachende rol van de uitvoerder en leiders 
Teamspeler is belangrijk – mbo  
Systeem aflezen 

Initiatief = mooi 
inlogsysteem belangrijk – 
dat je niet te moeilijke 
informatie laat zien bij 
het verkeerde niveau 
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Projectleider boven de 3 
ploegen (in de ploeg heb je 
een voorman)  
Directeur -
verantwoordelijkheid proces 
– uitvoering 
Laboratorium apart  

mbo  – tools  wel zelf 
nadenken  
 

je moet weten wat het betekent  toch blijven 
nadenken  
Kritisch denken   
 

G ja Opdrachtgever neemt 
steeds meer initiatief  
Verandereden contracten, 
de aantoon plicht ligt ook 
steeds meer bij de 
aannemer. Als je zelf je 
ontwerp hebt gemaakt, dan 
is er meer administratieve 
last. 
3 asfalt coördinatoren: veel 
aandacht op de werken, 
meestal een uitvoeder die 
doorgroeit 
Doorgroei functies, soms 
vanuit school kun je als 
uitvoeder/manager aan het 
werk 
Vaak mensen die geen asfalt 
kennis hebben. Ze zitten 
met de opdrachtgever om 
tafel, maar rennen weg als 
de asfaltploeg komt  
spannend/eng/geen regie 

Toejuichen door 
personeel  dat ligt aan 
hoe je het brengt  
Apex-transport module 
(elk korreltje volgen in 
de weg), dit moet nog 
voorspellend worden 
Afstrooien op het juist 
moment dan bv 
techniek gebruiken (van 
real time) 
Aantal keren gewalst is 
van belang  
kwaliteit/rapporten 
Als je alles monitort kun 
je ook risico gestuurd je 
bedrijfscontrole doen 
Techniek is een middel 
om hun werk optimaal 
te kunnen doen 
Real time 
Techniek steeds meer 
 

Projectleider neemt regie en als het fout gaat dat hij/zij 
dan ook ingrijpt. Kennis van risico’s. Voorbeelden: 
kosten, koude vrachten, invloed regen enzovoort 
Startwerkgesprek – communicatie – feedback  
Balkman - Meer aandacht nodig  waarom en zijn 
invloed is groot  laagdikte  kennis eisen 
noodzakelijk (vanuit de kwaliteitsdienst) 
Allemaal belangrijk dat ze kunnen afwerken 
Belangrijk dat ze asfaltkennis 1 (Fundeon) kennen, dit 
geldt ook voor de uitvoerder 

 
 

Mooi idee 
Transport optimaal 
kunnen inzetten 
Gericht op kwaliteit  
Niet wegrennen bij de 
asfaltploeg 
Meer procesmatig 
 

H ja Proces is belangrijker 
geworden 
Plannen schrijven mbt mv 
 

Big data 
MV 

zelfreflectie  
basiskennis nodig om te kunnen omgaan met 
hulpmiddelen - zien van de mogelijkheden  
achtergrond van proces en contracten – algemeen voor 
hbo /mbo  
communicatie belangrijk – feedback 

Mooi initiatief 
foto’s aanleveren 
mogelijk 
graag meewerken waar 
nodig 
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voorman – probleemoplossend- proactief 
oog voor het werk van andere – integraal contract 
invloed van omstandigheden  

I ja plannen – besef – 
duurzaamheid – omgeving 
 

automatisering 
auto’s wel op de weg? 
geïntegreerde 
contracten  
 

mbo +hbo   proces – waarom – duurzaamheid & 
omgeving 
mbo   vertalen van metingen van 2D naar 3D naar een 
tekening voor de hbo  
hbo  aflezen tekeningen 3D 
asfaltkennis 
leiding geven – communicatie = uitvoerder 
coördineren van beheer  & onderhoud 

goed plan 
meenemen ASPARi 
onderzoek 
 

K ja Omgeving is steeds 
belangrijker geworden – 
gebiedscontracten 
Omgevingsmanagers  
tendermanagers 
 
 

Steeds meer 
oplossingen voor 
energie opwekken & 
duurzaamheid 
Steeds meer lichtere 
asfalt & stil asfalt  
Hightech 
 

Studenten laten oefenen met warm asfalt  
Omgang met nieuwe techniek op het gebied van real 
time (mbo ) – principe snappen 
Bestek minder belangrijk – functioneel specificeren en 
op basis daarvan calculeren –opleverdossier (mbo ) 
Administratieve taken belangrijker voor uitvoerder – 
online system  
Schrijven van plannen mbo /hbo   ook gericht op de 
omgeving  
Kennis van MVO met name hbo   
Kennis van het proces & asfalt vooral voor het hbo   

Docenten ook opleiden 
Wens om ook werk Alex 
te bekijken  interactief 
programma  
Testen is belangrijk – zo 
snel mogelijk 
 

L Ja PIM in de wegenbouw – 
bekend zijn met SE en GIS 
(Geo Informatie Systeem) 
Meer laboraten nodig 
Mindset verandering – 
functioneel kijken naar de 
weg 
 

open systeem – 
robotisering 
meer analytisch – proces 
denken 
 

Mbo  
VAPRO – proces operator - Technische competenties 
belangrijk - elektronica  
Huidige regelgeving –proces kennis – contract – 
functionele benadering asfalt 
Wat je kunt met de toekomst – meting invloed van 
omstandigheden – waarom het een voordeel  is 
Feedback geven en ontvangen 
Hbo 
Gedragsmodellen – analyseren – schade relateren aan je 
aanleg omstandigheden en materiaal relateren aan 
het proces   
Analytisch denken  
Laboranten (HAN) – eerder geschreven 

Top idee – digitaal – 
delen van kennis 
Up-to-date houden – 
samen met de branche 
Goede aansluiting mbo -
hbo -wo 
Gebruik maken 
faciliteiten bedrijven of 
integreer met 
opleidingen/leverancier 
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Kennis van PIM 
Feedback geven en ontvangen 
Werkvoorbereider – belangrijk – nieuwe technieken, 
nieuwe materialen, bedrijven eromheen – bv over 
wapening (leverancier)  
Projectleider – financiën sturen per dag - SE bekend zijn 
met SE en GIS  
Materiaaltechnoloog – meer materiaalkunde dat al 
gegeven wordt op het WO - geotechniek 

M Ja niet vanuit boetes – focus 
op kwaliteit 
verantwoording – 
contracten met onderhoud  
 

Big data 
robotisering – 
industriële verwerking - 
integraal 
machine met standaard 
meetapparatuur 
innovatie stimuleren – 
samen met Saxion, 
asfaltcentrale en UT 
apps voor uitvoerder – 
kabels en leidingen in 
kaart bv 
 

Mbo  
weten hoe je de walsgang doet – en bij welke type hoe  
aflezen van data en actief actie ondernemen 
kwaliteitsrapport – uitvoerder – kennis van de invloeden 
en risico’s  
grondwerker – zelf bezig met kwaliteit 
Hbo 
Uitvoerder - kennis van de invloeden en risico’s – kijken 
naar de volgende dag – leidinggeven – sociaal – 
motivatie medewerkers – ondernemende vaardigheden- 
R&W 
Kennis van de wegenbouwwereld  
Projectleider – overzien van werk – week – logistische 
proces 
Kennis contracten 

Goed initiatief 
Mogelijkheden voor 
rondleiding 
Contact met docent – 
diepgang over weg- 
wegenbouw kennis 
vermindert   
 

N Ja, 
excursies 
mbo/hbo  
nog niet 

Veel veranderingen met 
contracten 
Functie: omgevingsmanager  
 

Robotisering zal niet 
plaatsvinden 

Hbo 
RDW op de hoogte – contracten  
Meer praktijk kennis/ervaring 
Zelfkritisch denken 
Houding: van elkaar leren  
Proactief 
Mbo  
Reflectie – bv goed nadenken over de ‘waarheid’  
Zelfkritisch denken 
Houding: van elkaar leren 

Verandering nodig 
Goed initiatief 
Hulp van meer mensen 
nodig 
Rondleiding – echt iets 
doen - proactief 
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Bijlage 3 Interview vragen MBO  scholen 
 
Voorstelronde 
 
Algemeen 

• doel project:  
Kloof tussen de scholing die nu wordt aangeboden op het MBO  en wat bedrijven verwachten 
dat afgestudeerden in de wegenbouw aan competenties beheersen verkleinen 

• onderwijsmateriaal ontwikkelen 
• vorm: keuzevak/digitaal 
• doel gesprek:  

Achterhalen hoe er lesgegeven wordt, de competenties en de didactische vormen 
• ideeën? Waar rekening mee houden? 

 
Vragen 
Middenkaderfunctionaris infra 

1. In welke beroepen komen mensen met deze opleiding terecht? 
2. Wat zijn de competenties aan het einde van de opleiding?  
3. Kunnen we kort ingaan op de vakken en hoe ze eruit zien? 

Bedrijfskunde 
Bouwkunde/infra/landmeten 
Bouwkundige exacte vakken 
Loopbaan en burgerschap 
Rekenen 
Tekenen en ontwerpen 

4. Welke onderwijsmethoden/materiaal gebruiken jullie? 
5. Hoe of door wie zijn de methoden ontwikkeld? 
6. Welke type werkvormen worden er gebruikt door de docenten? 
7. Welke type werkvormen zijn volgens jullie geschikt voor de mbo -studenten? 

Digitaal leren? 
Samenwerken? 
Project gebaseerd? 
Praktijkopdrachten? 

8. Hoe houden jullie rekening met individuele verschillen in het leren van studenten? 
9. Studenten lopen stage. Hoe gaat dat in zijn werk?  Krijgen ze begeleiding op de  
werkvloer en van wie?  
10. Kunt u een voorbeeld geven van een werkopdracht? 
11. Kunt u een voorbeeld geven van een verslag dat studenten maken? 
12. Hoe worden de studenten getoetst in de laatste 1,5 jaar? 
13. Worden studenten ook betrokken bij het onderwijs (hebben keuzes of invloed?)? 

Opleiding mbo niveau 3 
14. Wat zijn de leerdoelen van een spreidmachinist en walsmachinist (niveau 3)? 
15. Welke lesmethoden/materialen gebruiken de docenten? 
16. Welke type werkvormen worden er gebruikt door de docenten? 
17. Hoe ziet de praktijk van deze opleiding eruit? 
18. Hoe worden de studenten beoordeeld? 

  



PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 63 

 

Overzicht aanbod opleiding Middenkaderfunctionaris 
 

Aantal 
studenten 1e 
jaar infra 

Co-
flex 

It’s 
Lear-
ning 

Cons-
ortium 
 

Methodes/lesmateriaal Projecton-
derwijs 

Asfalt/wegenbouw Extra opmerkingen Mee-
werken 
keuzedeel 

A 
16 
 

Ja Ja Nee  Projecten vanuit 
Consortium - fictief 
Theorie gekoppeld aan 
de projecten 

4– 2 
personen 
 

Theorie over asfalt en 
proeven 
Zie afbeeldingen 

Aandacht voor ICT en in 
bezit van DRONE 

ja 

B 
15 

Nee Nee Ja Netschool 
Projecten die fictief zijn 
Boeken+ Intranet  

4-2 
personen 
 

Asfalt basiskennis en 
lab/proeven bij 
asfaltcentrale Hengelo 

Netschool in ontwikkeling 
Bouwen aan de toekomst 
bezig met keuzedelen  

ja 

C 
300 totaal – 
ongeveer 75 per 
jaar – 35 infra  
 

Nee 
 
 
 

Nee Nee  Projecten 
Portfolio bijhouden   

4-2 
personen 
 

Dwarsprofielen 
Asfaltmengels 
Stage laboratorium 
Verdichingsgraden/proefjes
/cbr + proctor 
Bestratings-verbanden  
Constructie 
riolering 
Refit & ACAD & Civil 3D 

Beton keuzedeel 
ontwikkeld  
Vrienden van 
wegenbouw/water is 
betrokken 
Idee rationeel wegbeheer  

? 

D 
15 
 

Nee Nee Nee Portfolio bijhouden   
Wisselende groepen – 
opgeven voor project – 
verschillende niveaus 
samen – projectopdracht 
– theorie – tekenen – 
kosten – uitvoeren – 
bedrijf geeft feedback  
Docent meer coachende 
rol 

Echte 
projecten  
4-2 
personen 

Afhankelijk van het project 
 

Bezig met Modelleren 
keuzedeel uitwerken 

Ja  

E 
20 

Nee Nee Nee Projecten 
Portfolio bijhouden   

4-2 
personen 

Afhankelijk van het project 
 

Game ontwikkelt met 
aanbesteding en het echte 
werk nabootsen – alle 
jaartijden in 1 groep met 
alle verschillende rollen 

ja 
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F 
15 
 

Ja 
 

Nee Ja Projecten – fictief van 
consortium 
Gastcolleges  
Portfolio bijhouden   

4-2 
personen 

Afhankelijk van het project 
Theorielessen vanuit co-flex 

Handleiding gemaakt voor 
studenten om een wegwijs 
te maken in co-flex 

Ja 

G 
15 

Nee  nee Ja Projecten vanuit 
Consortium - fictief 
Theorie gekoppeld aan 
de projecten 
Portfolio bijhouden   

4-2 
personen  

Afhankelijk van het project 
 

 Waarschijn
lijk wel  

H 
80 studenten 
totaal – 20 per 
jaar 

Nee Nee Nee  Direct scheiding infra en 
bouw – verdieping 
meteen in 2e leerjaar 
ELO - 4 projecten met 
product/presentatie 
Gastcollege 
Portfolio bijhouden   

Echte 
projecten 
4-2 
personen 
 

Afhankelijk van het project 
 

 Nee  

I 
10-15 

Ja Nee Nee  Direct scheiding infra en 
bouw  
Projecten en alles op 
basis van de project 
aanbieden 
(lessen/theorie) 
Eerste jaar grond 
2e jaar wegenbouw 
3e jaar waterbouw 
4e jaar afstuderen 2x 15 
weken stage 
Portfolio bijhouden   
Coachende rol docent  

Projecten 
met alle 
gegevens en 
daarna 
stages 
Eerste jaar 3 
pers., 2e en 
3e jaar 2 
pers. elk 
leerjaar een 
andere 
samen-
stelling 

Afhankelijk van het project 
Basis: 
Ontwerp 
Tekenen – NLCL 
Basis zoals samenstelling en 
als mogelijk proeven doen in 
het lab 

• Ervaring met 
keuzedelen 
ontwikkelen 

• Er is een 
innovatiestraat in de 
buurt 

• Ook machinist bbl op 
die school 

• CE markering 
meenemen + beheer 
innovaties (zoals de 
nieuwe strepen die 
niet meer glad zijn) 

Ja 
 

J 
+/- 10  

Nee Nee  Online omgeving  
Van makkelijk – naar 
moeilijker – in stappen  
Praktijk & Theorie 
Ook theorie toetsen 
Project  

Project in 2 
tallen 

Allerlei informatie 
machines 
Uitvoering 
Planning 
 

Niveau 3 - praktisch Ja 
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Bijlage 4 Doelgroepanalyse studenten 
 
Cognitieve karakter 
Algemeen 

● Bekwaamheden (iQ)? 
● Specifieke bekwaamheden/talenten?  
● Ontwikkelingsniveaus – intellectueel/andere? 
● Taalniveau? 
● Leesniveau?  
● Visueel ingesteld? 
● Cognitieve stijl – voorkeur? 
● Leerstrategie? 
● Algemene kennis asfalt 

 
Specifiek 

● Leeftijd 
 
Affectieve karakter 

● Interesses? 
● Motivatie algemeen? 
● Motivatie om te leren? 
● Houding tegenover onderwerpen 

o Duurzaamheid 
o functies wegenbouw 
o asfalteren? 

● Houding tegenover leren? 
● Overtuigingen?  

 
Sociale karakter 

● Relatie met studiegenoten? 
● Hoe gaan studenten om met autoriteit? 
● Wat zullen studenten eerder doen? Strijden tegen elkaar (competitie) of samenwerking? 
● Sociale economische achtergrond? 
● Etnische achtergronden? 
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Bijlage 5 Doelgroepanalyse docent 
 

1. Wat zijn achtergrondkenmerken van de docenten infra? 
Leeftijd (ongeveer gemiddeld?) 
Opleidingsachtergrond? 
Andere belangrijke kenmerken? 
 

2. Heb je voorkeur voor het gebruik van middelen in de klas? Geef de voorkeur/voorkeuren aan. 
Of zijn er geen voorkeuren? 

a. Video’s 
b. Teksten 
c. Afbeeldingen 
d. Presentaties 
e. Discussies 
f. Projectonderwijs  
g. ….. 
h. ….. 

 
3. Wat is je ervaring met het inzetten van online materialen (online video, online quiz, socrative, 

enzovoort) in combinatie met offline materialen (discussie, projecten, excursie, enzovoort)? 
 
 

4. Wat is je ervaring met het inzetten van andere leermiddelen dan die je gewend bent? 
 
 

5. Hoe sta je tegenover de inzet van andere leermiddelen? (zoals miniles, quiz, online discussie, 
mindmap)  
 
 

6. Hoe is de wil van meesten docenten om te ‘veranderen’ en nieuwe leermiddelen in te zetten? 
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Bijlage 6 Contextanalyse 
 
Contextanalyse 

• Wat is de leeromgeving?  
o Hardware  
o PC’s / internetfaciliteiten? 

● Karakter van de klas en andere faciliteiten in ROC’s? 
o Grootte/samenwerken/individueel? 

● Wat is de missie van ROC’s? 
● Grootte van het ICT systeem, andere taboes of ergens rekening mee houden? 
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Bijlage 7 Onderwerpen machinisten/balkmannen 
 
Onderwerpen machinisten/balkmannen 

• Proces denken  
o Basiskennis van proces A-Z 
o Basisbegrip contracten + bewustwording gevolgen 

• Omgang ICT & data 
o Aflezen data 
o Inzicht in ICT 

• Kennis van de omgeving die van belang is in de wegenbouw 
o Proactieve & flexibele houding: probleemoplossend vermogen, alertheid, initiatief 

durven nemen, flexibel leervermogen – open staan voor nieuwe techniek en 
werkvormen 

o zelfreflectie 
o Feedback geven/ontvangen 
o Duurzaamheid 
o Regelgeving 
o Omgeving oa milieu, omwonenden, bijzonderheden 

• Bijblijven bij nieuwe technieken en innovaties  
o Samenwerken + proactieve & flexibele houding 
o ASPARi 
o Veranderingen nav contracten/nieuw asfalt 
o kennisasfalt in combinatie met wals strategieën, aantonen wat je doet en waarom 

(bijvoorbeeld wal strategie)  
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Bijlage 8 Onderwerpen uitvoerder 
 
Onderwerpen uitvoerder 

• Kennis van de omgeving die van belang is in de wegenbouw 
o Feedback geven/ontvangen 
o Zelfreflectie  
o Mvo 
o Duurzaamheid 
o Regelgeving 
o Omgeving oa milieu, omwonenden, bijzonderheden 
o Risico’s in kaart kunnen brengen 

• Bijblijven bij nieuwe technieken en innovaties  
o ASPARi 
o Samenwerken 
o Veranderingen  

• Proactieve & flexibele houding 
o probleemoplossend vermogen  
o sturende en alerte houding – actie naar aanleiding van risico’s  
o initiatief durven nemen 
o flexibel leervermogen – open staan voor nieuwe techniek en werkvormen 

• Proces denken  
o Stap verder dan de basiskennis van het proces van A-Z 
o Begrip alle soorten contracten + bewustwording gevolgen 

• Omgang ICT & data 
o Aflezen data 
o Inzicht in ICT 
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Bijlage 9 Onderwerpen uitvoerder / ontwerper/ calculator / 
werkvoorbereider 
 
Onderwerpen uitvoerder/ontwerper/calculator/werkvoorbereider  

• Kennis van de omgeving die van belang is in de wegenbouw 
o MVO 
o Duurzaamheid 
o Regelgeving 
o Juridische kennis 
o Omgeving oa milieu, omwonenden, bijzonderheden 

 
• Bijblijven bij nieuwe technieken en innovaties  

o Asfaltkennis in combinatie met onderzoek  
o Kwaliteitsverbetering 
o proactieve & flexibele houding 

 initiatief durven nemen 
 flexibel leervermogen – open staan voor nieuwe techniek en werkvormen 
 sturende en alerte houding – actie naar aanleiding van risico’s  
 Samenwerken 
 Veranderingen 

o probleemoplossend vermogen 
 creatief 
 reflectie  
 

• Proces denken  
o Stap verder dan de basiskennis van het proces van A-Z 

 A is aanbesteding  
 Z is onderhoud 

o Risico’s in kaart kunnen brengen en hierna handelen 
 Feedback geven/ontvangen 
 Zelfreflectie  
 Team leren/ samenwerken 
 Begrip alle soorten contracten + bewustwording gevolgen 

 
• Omgang ICT & data 

o Aflezen data 
o Inzicht in ICT 
o Risico’s in kaart kunnen brengen + plan van aanpak 
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Bijlage 10 Taakanalyse 
 
Per blok is weergeven wat de taakanalyse is per leerdoel.  
 
Blok 1 Introductie 

1. De student weet wat de gegevens zijn bij de Casus Randweg Borne. 
a. De student kan de informatie van Casus Randweg Borne lezen en interpreteren. 
b. De student heeft inzicht in het proces (door middel van het achterhalen van rollen en 
taken in de wegenbouw: productie, planning, verwerking en keuring & beproeving).  
c. inzicht in productie proces 
d. inzicht in planning proces 
e. inzicht in verwerking proces 
f. inzicht in keuring & beproeving proces 
g. totaal overzicht kunnen maken van alle bovenstaande processen 

2. De student kan eigen kennis delen met anderen. 
a. het kunnen delen door in begrijpelijke taal uitleg te geven over een onderwerp 

3. De student kan proactief in actie komen om informatie te verkrijgen via google over  
innovaties. 
a. het navigeren naar google  
b. de juiste zoektermen gebruiken in google  

 
Blok 2 Productie 

1. De student kan de 5 algemene stappen van productieproces bij de asfaltcentrale benoemen in  
een video. 

a. Het kunnen benoemen van de 5 stappen 
b. Het kunnen opnemen van een video 
c. De student kan het verschil benoemen in een video tussen AC base, AC bind, AC 
surf, ZOAB, SMA en DGD. 
d. Het weten wat de verschillende mengsels voor eigenschappen hebben 
e. Vertellen wat verschillen zijn in mengsels op basis van eigenschappen 

2. De student kan drie innovaties van asfalt vinden op google en in een verslag van een 0.5 A4  
beschrijven. 
a. Via google informatie vinden 
b. Weten wat innovatie betekent 
c. Goede zoektermen gebruiken 
d. Informatie van google omzetten naar eigen woorden 

 
Blok 3 Planning 

1. De student heeft inzicht in de vijf logistieke aspecten. 
a. 5 logistieke aspecten vanuit informatie achterhalen 

2. De student kan logistieke apps en de iPad inzetten bij het plannen en monitoren van het werk. 
a. Inzicht in hoe logistieke apps werken  
b. Een app kunnen lezen en monitoren kunnen uitvoeren 

3. De student kan een innovatie bij planning gebruiken en de voordelen benoemen hiervan. 
a. Weten wat een innovatie is 
b. Weten wat voordelen zijn 
c. Planning innovatie bij planning achterhalen 

 
Blok 4 Verwerking: Hoe gaat het verwerken van asfalt in zijn werk? 

1. De student kan verwerking (onderdeel van het totale proces) toelichten met behulp van  
gegevens van de Randweg Borne. 
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a. Op basis van informatie over Randweg verwerking beschrijven 
2. De student kan de totale constructiedikte van de asfaltlagen berekenen (met behulp van KMW- 
programma) en kiest een asfaltmengsel aan de hand van een aantal eisen en gegevens. 

a. Kmw programma besturen 
b. Asfaltmengsels kennen 
c. Asfaltmengsel kunnen kiezen aan de hand van eisen en gegevens 

3. De student kan het aantal vrachtwagens per cyclus bij de Randweg Borne bij een wegvak  
berekenen. 

a. Weten wat je benodigd bent om aantal vrachtwagen per cyclus te berekenen 
b. Weten hoe je in Excel berekeningen kan maken over aantal vrachtwagens per cyclus  

4. De student kan 3 aandachtspunten benoemen bij de verwerking van asfalt (casus). 
a. Weten wat aandachtspunten zijn 
b. Geleerde kennis toepassen en daardoor aandachtspunten benoemen over de casus.  

5. De student kan de verschillende stappen bij een reconstructie en een nieuwe weg aanleggen  
beschrijven. 

a. Begrip reconstructie kennen 
b. Stappen reconstructie achterhalen 
c. Stappen nieuw weg aanleggen achterhalen 

 
Blok 5 Verwerking: walsen en game 

1. De student kan verschillende verwerkingsstrategieën toepassen in de game 
a. Weten wat verwerkingsstrategieën is 
b. Leren van een game 
2. De student gaat constructief om met feedback in de game. 
a. Feedback kunnen lezen 
b. Feedback omzetten in verbeter acties bij een volgende gamesessie 
3. De student kan beargumenteren welke machines zijn ingezet bij een situatie in de 
game. 
a. Weten welke machines er zijn bij de aanleg van een weg 
b. Verschil in machines weten en daardoor de juiste keuze maken 
4. De student heeft kennis van de werking en het gebruik van asfaltafwerkmachines. 

    a.               Asfaltafwerkmachines weten hoe het wordt ingezet  
 
Blok 6: Verwerking: Afkoeling asfalt en verdieping 

1. De student weet hoe de temperatuur van asfalt wordt gemeten. 
a. Inzicht in mogelijk instrumenten die temperatuur meten. 

2. De student weet hoe de verdichting wordt gemeten. 
a. Inzicht in mogelijke instrumenten die verdichting meten.  

3. De student weet de invloed van weer op het asfalt. 
a. weten dat weer van invloed is op asfalt 
b. weten wat het weer koud en warm betekent voor de afkoeling van asfalt en het 
verdichtingsproces  

4. De student kan iets vertellen over de afkoeling van asfalt. 
a. Hoe snel verschillend asfalt af kan koelen kunnen analyseren 
b. Grafieken kunnen lezen en interpreteren 

5. De student kan vertellen wat een goede walsstrategie is. 
a. Weten wat walsstrategie betekent 
b. Weten welke strategieën er zijn 
c. Kunnen redeneren welke strategie goed en passend is 
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Blok 7: Verwerking: Walsen 2020 
1. De student krijgt inzicht in innovaties bij het walsen: automatische controle/sturing van het  
vibratie-systeem, oscillerende walsrollen, Global Positioning System (GPS), infrarood-
thermometers, registratie van wals-bewegingen, automatische verdichtingsmeters. 

a. Weten van innovatie betekent  
b. Inzicht in alle onderwerpen door het lezen van informatie 

2. De student kan een probleem bij het verwerken koppelen aan een mogelijke oplossing. 
a. Problemen herkennen 
b. Oplossingen bedenken 
c. Probleem van verwerken koppelen aan geschikte oplossing 

 
Blok 8: Verwerking: Gastles walsnavigatie 

1. De student krijgt inzicht in de manier van walsen (vanuit een echt project). 
a. Weten dat er verschillende manieren zijn om te walsen. 
b. Informatie hierover tot zich nemen en eigen maken 

2. De student krijgt inzicht in de verwerkingsstrategieën. 
a. Weten wat verwerkingsstratiegieën zijn 
b. Informatie hierover tot zich nemen en eigen maken 

3. De student kan een probleem bij het verwerken koppelen aan een mogelijke oplossing. 
a. Weten dat er problemen kunnen zijn bij verwerken en weten welke 
b. Oplossingen bij problemen bij verwerken kunnen bedenken 
c. Probleem kunnen koppelen aan de juiste oplossing 

 
Blok 9: Keuring & beproeving 

1. De student kan omgang met innovaties in de vorm van TCP-afbeeldingen interpreteren. 
a. TCP-afbeeldingen lezen 
b. TCP-afbeeldingen interpreteren 

2. De student kan de data interpreteren van eerdere projecten en inschatten wat de gevolgen  
zijn van lang stilstaan met de asfaltspreidmachine. 

a. Data lezen 
b. Data interpreteren 
c. Gevolgen van stilstaan asfaltspreidmachine achterhalen 

3. De student kan uitleggen waarom temperatuur homogeniteit belangrijk is bij verdichten van  
asfalt. 

a. Temperatuur homogeniteit begrijpen 
b. Verdichten en temperatuur aan elkaar kunnen linken 

4. De student kan walsstrategieeën toelichten aan de hand van data (afbeeldingen). 
a. Data interpreteren 
b. Strategieën herkennen 
c. Strategieën kunnen toelichten 

 
Blok 10: Afsluiting keuzedeel 

1. De student kan overtuigend presenteren met een duidelijk uitleg van de gemaakte keuzes. 
a. Presenteren 
b. Duidelijk uitleggen 
c. Overtuigend overkomen 

2. De student kan presenteren over de casus waarbij ingegaan wordt op de volgende  
onderdelen: gekozen asfalt, gekozen laagdiktes, aantal benodigde vrachtwagens, logistiek, 
verwerken – risico’s, verwerken – aandachtspunten en inzetten nieuwe technieken 

a. Kunnen presenteren 
b. Toelichten op de verschillende onderwerpen vanuit eerdere geleerde kennis 
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3. De student zal tijdens het presenteren van de eindopdracht ingaan op een innovatie in de  
casus. Daarbij gaat de innovatie in op: kwaliteitsverbetering verdichting, effectiviteit van 
uitvoering verbeteren, geldbesparing/energiebesparing, kwaliteitsverbetering. 

a. Uitleg geven van een innovatie en toelichten waarom het een innovatie is 
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Bijlage 11 System Engineering toepassen bij keuze didactisch model 
keuzedeel 
 
Toelichting SE toepassen voor kiezen didactisch model 
Aan de hand van de eerdere uitgewerkte oplossingen kan ‘value (waarde) engineering’ worden 
toegepast. Op die manier wordt de waarde (voor de gebruiker) zo hoog mogelijk door het volgen van 
een aantal stappen. Het zorgt ervoor dat alle stakeholders begrijpen welke beslissingen, oplossingen 
en alternatieven bedacht zijn in deze fase. Op een gegeven moment worden keuzes gemaakt en wordt 
duidelijk welke oplossingen de beste zijn, gezien vanuit de gebruiker (ProRail et al., 2013).  Bij het 
proces om keuzes te maken volgens SE kunnen waardes toegekend worden aan verschillende 
oplossingen voor de systeemeisen. De oplossingen met de meeste waarde hebben dan voorrang. Bij 
het ontwerpen van onderwijs worden ideeën bedacht en voorgelegd aan betrokken, zo beschrijft het 
ADDIE-model. Om dit aan te vullen kunnen de bedachte ideeën gekoppeld worden aan waardes en 
daarna kan het beste idee (met de meeste waarde) gekozen worden. In Tabel 7 zijn verschillende 
oplossingen gekoppeld aan waardes weergegeven. 
 
Tabel 7 Oplossingen gekoppeld aan waardes 

Aspecten van waardes 27 
Oplossing 
 

Implementeer-
baarheid 

effectiviteit Innovatief geschikt-
heid 

Totale 
waardes 

e-learning gecombineerd met 
projectonderwijs en ‘serious 
gaming’ 28 

8 8 9 9 34 

e-learning gecombineerd met 
klassikaal onderwijs 

8 7 6 8 29 

e-learning  9 6 6 7 28 
‘flipped clasroom’ 29 5 8 7 4 24 
‘serious gaming’  9 7 7 3 26 
projectonderwijs  9 8 4 8 29 
klassikaal onderwijs 9 7 3 6 25 

 
In Tabel 7 is weergegeven welke lesmethoden gekozen kunnen worden voor het ontworpen 
eindproduct. Vervolgens zijn de waardes gekoppeld aan de aspecten die van belang zijn bij de keuze 
van een methode. Daarna zijn de waardes opgeteld en is duidelijk dat de oplossing van e-learning in 
combinatie met projectonderwijs en ‘serious gaming’ de hoogste waarde krijgt, dit is ook de gekozen 
methode. Het ontworpen eindproduct bestaat uit een online leeromgeving voor studenten waar aan 
de hand van een casus opdrachten gemaakt. Één van de opdrachten is het spelen van een ‘serious 
game’.  
  

 
27 Waardes zijn van 0 tot en met 10. Hoe hoger de waarde hoe meer de waarde van toepassing is. 
28 Serious gaming is een game waarbij een leerdoel centraal staat en erop spelenderwijze daadwerkelijk geleerd wordt.  
29 Dit is het fenomeen dat de studenten huiswerk voor de les maken en in de les meer verdieping krijgen op de lesstof. 
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Bijlage 12 Bachelor opdracht serious game uitvoeringsproces 
asfaltweg 
 
Inleiding 
Vanuit het bedrijfsleven (netwerk ASPARi) is er behoefte aan nieuw lesmateriaal voor het mbo  in de 
wegenbouw. Dit project is gestart in augustus 2015, waarin een onderwijskundige (J. Profijt) in 2 jaar 
lesmaterialen maakt voor het mbo . In van de onderwerpen is het aanleggen van een weg en de 
variabelen die erbij een rol spelen. In het netwerk is namelijk steeds meer data (gps, infrarood/video) 
beschikbaar en nieuwe technieken die gebruikt worden. Deze inzichten over de kwaliteit (en invloeden 
daarop) van een weg kan gebruikt worden voor het lesmateriaal.  
 
Context 
Doelgroep serious game 

• 2e/3e jaar mbo niveau 3 machinisten en balkman 
• 2e/3e/4e jaars mbo  niveau 4 middenkaderfunctionaris  

 
Animatie/game 
In het uitvoeringsproces waarbij de weg wordt aangelegd spelen allerlei variabelen een rol. Een 
serious game waarin allerlei variabelen in te voeren zijn, zal voor SOMA en ROC van Twente (en andere 
ROC’s) waardevol zijn. De huidige animatie (Monkey Engine/PaVE, zie Figuur 22) is nog te beperkt en 
is visueel  ook niet optimaal. 
 

 
Figuur 22. PaVE – Animatie game. Video hiervan is te vinden via de link 30.  
 
Zoals in de video en Figuur 22 zichtbaar is kun je de aanleg van een weg zien (echt project) en daarin 
ook door middel van kleuren inzicht in de temperatuur en verdichting van het asfalt. Daarna kun je 
zelf de wals (groene wals) gebruiken om zelf ook te ‘sturen’. Daarna en van de data dat bekend is bij 
het netwerk (ASPARi) beschikbaar is krijg je ook een grafiek te zien, zie Figuur 23. In Figuur 23 zie je 

 
30 https://vimeo.com/85919112 

https://vimeo.com/85919112
https://vimeo.com/85919112
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de weg en de temperatuurverschillen. Studenten moeten inzien dat een homogene (zelfde) kleur het 
beste is voor de kwaliteit van asfalt.  
 

 
Figuur 23. Afbeelding weg met temperatuur 
 
Invloeden kwaliteit asfalt 
In de huidige game is nog lang niet alles (qua) invloed meegenomen. De belangrijke invloeden op de 
kwaliteit van een weg zijn: 

1. Type asfalt (er zijn ongeveer 5 verschillende type asfalt) en afkoelingscurve (zie Figuur 24), 
houd daar rekening mee voor de keuze van een wals en de snelheid van de wals. 

2. De spreidmachine (waar asfalt inzit) en snelheid van deze machine. 
3. Weersomstandigheden. 
4. Aantal wals overgangen die nodig zijn voor het halen van de verdichtingspercentage (dat in 

contract staat).  
 

 
Figuur 24. Asfalt en afkoelingscurve.  
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Basis scenario 
Het basis scenario beschrijft  wat voor type weg er aangelegd wordt (rechte weg), de ondergrond 
(puin, asfalt of zand), de laag (toplaag) en de machines die ingezet worden. Dit wordt beschreven in 
een verhaal met het doel van de animatie. Bovendien wordt uitleg gegeven van de animatie en hoe 
deze werkt.  
 
De eisen waaraan de animatie/serious game moet voldoen zijn: 

1. Gegevens invoeren: 
a. Type asfalt (keuze uit 3 types) 
b. Type wals 
c. Snelheid walsen 
d. Weersomstandigheden 
e. Verdichting wat je moet halen – bijvoorbeeld 98% 
f. Spreidmachine – frequentie/snelheid  
g. Inzetten van shutlebuggy wel/niet 

2. Plan kunnen invoeren bij gegevens die bekend zijn, zoals weersomstandigheden, type asfalt 
en verdichting die je moet halen 

a. Type wals kiezen 
b. Snelheid wals instellen 
c. Inschatten hoeveel wals overgangen nodig zijn  
d. Snelheid spreidmachine invoeren 
e. Inzetten shutlebuggy wel/niet 
f. Besturen van 1 wals/plan in werking zien 

3. Plan tussendoor kunnen aanpassen, op basis van wat je ziet in de animatie. 
a. Op basis van weersomstandigheden kunnen aanpassen – temperatuur – windsnelheid 

en neerslag 
b. Spreidmachine  
c. Wals snelheid kunnen aanpassen 
d. Wals overgangen kunnen aanpassen 
e. Sturen van 1 wals om zo inzicht te krijgen in het ‘samenwerken’ 

4. Reflectie op het plan/strategie  
a. Verdichting gehaald? Overzicht van hoe de weg eruitziet qua verdichting - kleuren 
b. Hoe te walsen en hoe ziet het eruit met deze variabelen/deze strategie? 
c. Plaatje/overzicht van de strategie en de uitwerking 

5. Goede gebruikersvriendelijkheid, mooie vormgeving & leerrendement is hoog 
a. Besturen/gebruiken animatie/game is makkelijk 
b. Programma kan op elke computer gebruikt worden 
c. Vormgeving lijkt echt en de beleving is goed (door geluid, mooie beelden), 

aantrekkelijkheid is van belang 
d. Door de reflectie op je plan/strategie leer je en kun je verschillende strategieën testen 
e. Geschikt voor de verschillende niveaus, waarbij dus bepaalde variabelen uit te 

schakelen zijn in de ‘animatie/game’ 
 
Uitdaging 
Leerdoelen voor studenten in de serious game: 
1. Inzicht in uitvoeringsproces bij het aanleggen van een weg 
2. inzicht in factoren die invloed hebben op het uitvoeringsproces 
3. strategie kunnen uittesten en beargumenteren welke strategie werkt bij welke omstandigheden 
4. reflecteren op strategieën en factoren die invloed hebben op de dichtheid van asfalt 
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Belangrijke punten 
• Beschikbare data (100 gps en infrarood gegevens van aanleg van wegen) gebruiken in de 

serious game  
• Invloeden omzetten (zoals weersomstandigheden) naar de serious game 
• Verbeteren van serious game op basis van de leerdoelen en toelichting onder context  
• Wijzigen van de taal in het Nederlands 
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Bijlage 13 Inzet Drone – keuzedeel 
 
Inleiding 
De inzet van een DRONE bij het verwerken van asfalt kan een mooi overzicht/beeld geven van de 
activiteiten. Tijdens de onderwijsbeurs van SURF is dit plan opgeschreven en gekozen als 1 van de 3 
plannen die daadwerkelijk een DRONE tot hun beschikking krijgen. In samenwerking met TWW en 
Dronevlieger is uiteindelijk een project gevonden dat gefilmd kon worden in juni 2016. Het is het 
asfalteren van de weg tussen Weerselo en Ootmarsum (N343). Het doel is beelden te maken met een 
DRONE en dit te gebruiken in lesmateriaal en mogelijk ook ter promotie van het vak.  
 
Lesmateriaal 
In het lesmateriaal dat ontwikkeld wordt voor het mbo zal toelichting gegeven worden van de stappen 
van het asfalteren. Daarom worden de volgende stappen in beeld gebracht: 

1. Egaliseren van het wegdek 
2. Asfalt arriveert met de vrachtwagen op het werk 
3. Asfalt gaat in de asfalt spreidmachine (onderlaag) 
4. Asfalt wordt door walsmachines verdicht 
5. Kleeflaag wordt aangebracht 
6. Nieuw asfalt gaat in de asfalt spreidmachine (bovenlaag) 
7. Asfalt wordt door de walsmachines verdicht 

Het script staat beschreven in Tabel 8 waarbij een toelichting geven wordt op de stappen.  
 
Script 
Tabel 8 Onderwijs- uitleg stappen asfalteren 

Actie Camera perspectief Opmerking  
1. Totaal shot 

Totaal beeld van de 
werkzaamheden 

Uitgezoomd – recht boven de spreidmachine 
 

 
Voorbeeld asfaltspreidmachine 

Alle machines 
inclusief 
vrachtwagen met 
asfalt in beeld 

2. Specifiek shot 
Beeld van de nog te 
asfalteren deel  

Overview: weergeven wat er gedaan moet worden 
Ingezoomd: onderlaag + kleeflaag  
 

 

3. Totaal beeld 
Vrachtwagen, 
asfaltspreidmachine + 
walsen in beeld van 
voorkant + achterkant 

Voorkant: inzoomen op de walsen en 
asfaltspreidmachine 
Achterkan: Inzoomen op de asfaltploeg en ook in 
beeld de walsen/walsproces  

 

4. Eerste stap in beeld  
Vrachtwagen arriveert  
Asfalt in de 
asfaltspreidmachine  
 

Bovenop: close-up  mee vliegen met de asfalt 
spreidmachine 
Zijkant: close-up 
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Voorbeeld vrachtwagen + asfaltspreidmachine 

5. Tweede stap in beeld 
Asfalt komt onder de 
asfaltspreidmachine 
vandaan  

Close-up 

  
Voorbeeld asfalt onder de asfaltspreidmachine 

 

6. Derde stap  
balkman + asfaltploeg is aan 
het werk. Balkman bestuurd 
de balk en de ploeg werkt 
het bij waar nodig 

Close-up: totaal shot 
Zoom-in: machinist asfaltspreidmachine 
Zoom-in: balkman 
Zoom-in: asfaltploeg   
 

 

7. De uitvoerder controleert 
en houd regie 

Close-up: In beeld dat de uitvoerder controle 
houdt 

 

8. Vierde stap  
Walsmachinist- patroon 
filmen 
Walsmachinist – 
samenwerking filmen 
Walsmachinist – wat je ziet 
op de weg filmen  

1. Boven perspectief: patroon van 1 wals 
2. Boven perspectief: samenwerking 

meerdere walsen  
3. Zijkant/zoom-in: wat je op de weg ziet als 

er overheen gewalst wordt  
 

 

9. Nadat er gewalst is, is de 
weg aangelegd  

Boven perspectief/zijperspectief: Overview van 
links naar rechts, wat er is aangelegd 

 

 
Eindresultaat 
Het eindresultaat zijn 3 verschillende filmpjes: 

1. Korte video over asfalteren, meer ter promotie:  
https://www.youtube.com/watch?v=X_LwDTb7F_o 
2. Video van drone beelden – zonder tekst, meer ter promotie:  
https://www.youtube.com/watch?v=pZofqVZO1N8 
3. Video van de dronebeelden met tekst, toepasbaar voor lesmateriaal:  
https://www.youtube.com/watch?v=GCO12pAST_o 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X_LwDTb7F_o
https://www.youtube.com/watch?v=pZofqVZO1N8
https://www.youtube.com/watch?v=GCO12pAST_o
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Bijlage 14 Opdrachten Blok 7 Keuzedeel  
 
Instructie 
Lees en bekijk goed de teksten en afbeeldingen. Maak daarbij steeds de opdrachten. In totaal zijn er 
9 opdrachten.  
 
Leerdoelen 

• De student weet hoe de temperatuur van asfalt wordt gemeten 
• De student weet hoe de verdichting wordt gemeten 
• De student weet de invloed van weer op het asfalt 
• De student kan iets vertellen over de afkoeling van asfalt 
• De student kan vertellen wat een goede walstrategie is  

 
Uitvoeringsproces asfaltweg 
Bij het uitvoeringsproces van het aanleggen van een asfaltweg is walsen een belangrijke stap. In de 
ideale wereld walst de walsmachinist niet te vaak (verspilling energie) en niet te weinig (verdichting 
niet gehaald). Als de walsmachinist bij te hoge temperatuur walst, duurt het lang voordat de 
verdichting gehaald is. Is de walsmachinist te laat, dan is het asfaltmengsels teveel afgekoeld. Net als 
bij het bakken van brood, daarbij is het ook belangrijk dat het niet te hoge en ook niet te lage 
temperatuur in de oven is.  
De temperatuur van het asfalt is dus belangrijk. Het meten van de temperatuur wordt vak gedaan met 
een Cooling Curve Calibraton Unit (CCCU).  
Een CCU bestaat uit drie onderdelen: 

1. Infraroodcamera (om oppervlakte temperatuur te meten) 

 
2. Temperatuur thermokoppel (om temperatuur in de asfaltlaag te meten) 

 
3. Nucleaire dichtheid apparaat (om dichtheid van de asfaltlaag tijdens walsen te meten) 
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Bij het meten blijkt dat de verschillende asfaltypes (SMA, ZOAB, AC base) verschillend afkoelen. Bij 
het afkoelen van het asfalt en het verdichten van het asfalt zijn verschillende punten die een rol 
spelen. De volgende verschillen spelen een rol: 

• Asfaltmengsel 
• Laagdikte 
• Weersomstandigheden 
• Temperatuur onderlaag  

Na het meten van deze drie onderdelen kun je een grafiek maken van de temperatuur in het asfalt en 
de oppervlakte temperatuur. Figuur 25 is een voorbeeld van het afkoeling van asfalt te zien (geen echt 
voorbeeld).  

afkoeling asfalt 

 
  oppervlakte temp  in asfalt temp 
Figuur 25. Afkoeling asfalt 
 
Opdracht 1 
In Figuur 25 zie je de dat er steeds verschil is tussen de oppervlakte temperatuur van het asfalt en de 
in asfalt temperatuur. 

• Hoeveel graden verschil is er steeds? 
 
Opdracht 2 
Het asfalt koelt niet steeds hetzelfde af en elk mengsel koelt anders af.  

• Wanneer (tijdstippen) koelt het in het voorbeeld (Figuur 25 ) het snelt af? Tussen … 
en … 

• Waarom denk je dat dit zo is? 
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Afkoelingsgrafieken projecten Nederland 
In de volgende figuren 31 staat steeds een grafiek die echte metingen in Nederland weergeven. In 
projecten is gemeten wat de oppervlakte temperatuur en temperatuur in het asfalt is. In Figuur 26 
staat de afkoeling van een ZOAB laag. Dit zijn twee lagen op elkaar (ZOAB) van 25 mm en 45 mm.  

 
Figuur 26. Afkoelingsgrafiek ZOAB 
 
In Figuur 26 staat de temperatuur in het asfalt (core temp.) en de oppervlakte temperatuur (surface 
temp.).  
 
Opdracht 3 

• Hoeveel graden is het asfalt (Zoab) uit Figuur 26 afgekoeld na 20 minuten? 
• Hoeveel graden is het asfalt (Zoab) uit Figuur 26 afgekoeld na 40 minuten? 
• Stel je voor dat een uitvoerder wil dat de voorwalsfase af moet zijn voordat het asfalt is 

afgekoeld tot 100°C. Hoeveel tijd heef de walsmachinist voor de voorwalsfase? 
• Stel je voor dat een uitvoerder wil dat alle walstaken afgerond moeten zijn voordat het asfalt 

is afgekoeld tot 80°C. Hoeveel tijd heef de walsmachinist voor de voor- en nawalsen? 
Controleer of je antwoorden met je studiegenoot en laat het ook controleren door de docent.  

 
Theorie walsen 
In Nederland spreek je van een voor- en nawals fase. Bij het walsen is de juiste temperatuur belangrijk. 
Ander heef het geen zin om te walsen of kun je het asfalt kapot maken. Daarom zijn deze twee punten 
belangrijk: 

1. De voorwalsfase is bij temperaturen tussen de 140-90 ° C. 
2. De nawalsvalse is nog effectief tot 60° C  

Daarnaast blijkt dat het per asfaltmengsel kan verschillen (VBW, 2003).  
 
AC Base (bind laag) 
In Figuur 27 staat de een afkoeling van een AC base (bind laag) van 70 mm. Op verschillende plekken 
is de oppervlakte temperatuur gemeten.  

 
31 Engelse namen, omdat de figuren in een wetenschappelijk artikel stonden. Echter zijn het allemaal  

Nederlandse projecten. Figuren zijn overgenomen uit het artikel van Miller (2010).  
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Figuur 27. Afkoeling AC base (bind laag), oppervlakte temperatuur van de verschillende plekken  
 
Bij het aflezen van de grafiek zie je de verschillende plekken waar gemeten is (positon = plek). 
Daarnaast is de rode lijn het gemiddelde theoretische afkoeling van dit mengsel (PaveCool simulaton, 
een bekende gratis software tool, berekend de theoretische afkoeling). De echte metingen komen in 
de buurt van de rode lijn.   
 
Opdracht 4 
De rode lijn is kun je aanhouden bij het bekijken van de afkoeling van het mengsel.  

• Hoeveel graden is het asfalt (AC base) uit Figuur 27 afgekoeld na 20 minuten? 
• Hoeveel graden is het asfalt (AC base) uit Figuur 27 afgekoeld na 40 minuten? 
• Wat denk je dat er gebeurt met het asfaltmengsel als je het op een te hoge temperatuur walst 

(boven 140 graden)? 
• Wat denk je dat er gebeurt met het asfaltmengsel als je het op een te lage temperatuur walst 

(onder 60 graden)? 
 
AC surf en ACLeab 
In de volgende Figuren (28 en 29) zie je de afkoeling van een AC Surf laag en ACLeab laag. De ACLeab 
staat voor Laag Energie AsfaltBeton. Het mengsel kan gemaakt geproduceerd bij 100 graden Celsius, 
hierdoor wordt er ongeveer 30% minder energie verbruikt (zie de link voor meer informatie). Allebei 
zijn ze 80 mm dik aangelegd met dezelfde strategie (inzet machines).  

 
Figuur 28. Afkoeling AC surf  

http://www.asfaltcentrale.nl/producten/leab
http://www.asfaltcentrale.nl/producten/leab
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Figuur 29. Afkoeling AC Leab 
 
Opdracht 5 
Bekijk de oppervlakte temperatuur van de AC surf en AC Leab. 

• Hoeveel graden is het asfalt (AC surf) uit Figuur 28 afgekoeld na 25 minuten? 
• Hoeveel graden is het asfalt (AC Leab) uit Figuur 29 afgekoeld na 25 minuten?  Hoeveel 

graden is het asfalt (AC surf) uit Figuur 28 afgekoeld na 50 minuten? 
• Hoeveel graden is het asfalt (AC Leab) uit Figuur 29 afgekoeld na 50 minuten?  Waarom koelt 

de AC surf sneller af dan de AC Leab denk je? 
Omdat deze twee asfaltmengsels veel op elkaar lijken, zie je dezelfde resultaten. Bovendien was het 
aangelegd op dezelfde dag, waardoor je het goed kunt vergelijken. Je ziet in beide grafieken af en toe 
een piek naar beneden, dat de temperatuur daalt. Bijvoorbeeld in Figuur 28 bij na 70 minuten en bij 
Figuur 29 na 75 minuten.  

• Waarom zou de temperatuur af en toe op een project kunnen dalen denk je? 
• Na 50 minuten is het AC surf nog maar 88 graden en de ACLeab nog maar 75 graden. Waarom 

koelt het asfalt ineens af? 
• Stel je voor dat windsnelheid toeneemt, wat gebeurt er dan met de oppervlakte temperatuur? 

 
 
 
Invloed weersomstandigheden 
De wind is de oorzaak van de plotselinge pieken (in Figuur 28 & 29) naar beneden. De koude en harde 
wind zorgt voor de plotseling daling in de temperatuur. Naast wind kan regen ook invloed hebben op 
de afkoeling van het asfalt.  

 
Tot slot heef de temperatuur buiten ook invloed op de afkoeling. Als het buiten 30 graden is duurt het 
langer voordat het asfalt afkoelt. Als het buiten 0 graden is het asfalt veel sneller afgekoeld.  
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In het volgende Figuur is 1 van de 3 (wind, regen of buiten temperatuur) de oorzaak van de snelle 
afkoeling. In Figuur 30 zie je de meting van een AC 16 base, de laagdikte is 70 mm.  

 
Figuur 30. Afkoeling AC 16 base  
 
Opdracht 6 

• Hoeveel graden is het asfalt (AC 16 base) uit Figuur 30 afgekoeld na 20 minuten? 
• Hoeveel graden is het asfalt (AC 16 base) uit Figuur 30 afgekoeld na 40 minuten? 
• Wat denk je dat de dalende piek veroorzaakt bij de meting van 13:32, 14.07 en 14.24?  
(vraag je docent naar het antwoord als je er niet uitkomt) 
• Hoeveel graden dalende de temperatuur bij deze drie dalende piek? 

 
Vergelijken asfaltmengsels  
In opdracht 6 heb je de mengsels vergeleken die steeds andere laagdikte hadden en andere 
weersomstandigheden. Om een betere vergelijking te maken zijn drie mengsels vergeleken op 
hetzelfde project met dezelfde weeromstandigheden. In Figuur 31 zie de mengsel SMA (30mm) en AC 
base speciaal (with modifcation = met gemodificeerde bitumen) en AC base normaal (without 
modifcation = zonder modificatie/standaard bitumen). Het verschil tussen een ‘normaal’ mengsel en 
een ‘speciaal’ mengsel is dat bij een speciaal mengsel bepaalde eigenschappen van het asfalt zijn 
verbeterd. Bijvoorbeeld dat het asfalt flexibeler of sterker gemaakt is. Om de metingen te kunnen 
vergelijken is een speciale grafiek gemaakt. In Figuur 31 zie je de drie mengsels.   

 
Figuur 31. Vergelijking afkoeling SMA (normaal), AC base (normaal) en AC base (speciaal)  
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Opdracht 7 
• Hoeveel graden is de SMA (normaal) afgekoeld na 10, 20 en 30 minuten? 
• Hoeveel graden is de AC base (normaal) afgekoeld na 10, 20 en 30 minuten? 
• Hoeveel is de AC base (speciaal) afgekoeld na 10, 20 en 30 minuten? 
• Welk mengsels koelt het snelst af? Zet de mengsels in volgorde van het snelst naar het minst 

snel.  
• Waarom denk je dat de SMA zo snel afkoelt?  
• Waarom denk je dat AC base (normaal) langzaam afkoelt? Gebruik Google.  

 
Verdichting  
De verdichting wordt bemeten met een nucleaire verdichting meter. De verdichting is een Nucleaire 
verdichting van kilogram (kg) per vierkante meter (m3). De verdichting is vaak een getal wat het 
project moet halen om de kwaliteit van het asfalt te garanderen. De verdichting die team nastreven 
om het doel te bereiken verschilt per project. Daarom zijn er nog meer grafieken waarin je de 
temperatuur en de verdichting tegelijk ziet. In Figuur 32 en 33 zie je de verdichting en temperatuur 
meting van AC base (speciaal, 80 mm) en SMA (speciaal, 30 mm). In de figuren zie je ook de 
walsovergangen (compacton passes) die in beide gevallen is gedaan met een statische wals.  

  
Figuur 32. Verdichting en temperatuur AC base (speciaal) en het aantal walsovergangen (compacton 
passes).  
 
Toelichting termen: 

• Nuclaer density = verdichtng 
• target density = doel 
• Surface temp = oppervlakte temperatuur 
• Core temp. = temperatuur in het asfalt  
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Figuur 33. Verdichting en temperatuur SMA (speciaal) en het aantal walsovergangen 
 
Opdracht 8 
Figuur 32 en 33 zie je steeds de verdichting (nuclear density) en het doel dat ze moeten halen (Target 
density). In de grafieken kun je dan ook aflezen hoeveel walsovergangen (compacton passes) er 
ongeveer nodig waren om de verdichting te halen. 
• Na ongeveer hoeveel walsovergangen was de verdichting van de AC base (speciaal) gehaald? 
• Na ongeveer hoeveel walsovergangen was de verdichting van de SMA (speciaal) gehaald? 
• De verdichting bij de AC base (speciaal) sneller bereikt dan bij de SMA (speciaal). Waarom is dit 

zo? Waarom duurde het langer bij de SMA, denk je? Kies uit a, b of c 
A = te langzaam gewerkt door de ploeg 
B = temperatuur van verdichten is niet goed 
C = in wals inzet is niet goed, de wals was niet zwaar genoeg 

 
Statisch en dynamisch walsen 
Bij het walsen kan de machinist kiezen voor het statisch (S) of dynamisch (D) walsen. In Figuur 34 en 
35 staat dat weergegeven in de grafieken. In deze situatie gaat het om een AC surf en een AC Leab 
van beide 88 mm. De grafieken geven de volgende punten weer: 

• Oppervlakte temperatuur van het asfalt 
• Temperatuur in het asfalt 
• Verdichting progressie (gehaald) na elke walsovergang (kg/m3) 
• Doel verdichting (streefdichtheid) 
• Gekozen wals (S of D) en aantal walsovergangen  
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Figuur 34. Verdichting en temperatuur AC surf  

 
Figuur 35. Verdichting en temperatuur AC Leab 
 
Opdracht 9 
Bij één van de asfaltsoorten is statische en dynamische walsen ingezet en bij de andere alleen de 
statische wals. 

• Bij welk asfaltsoort is ook dynamisch walsen ingezet? 
• Na hoeveel walsovergangen is de asfaltverdichting gehaald van de AC surf? 
• Na hoeveel walsovergangen is de asfaltverdichting gehaald van de AC Leab? 

Het bereiken van de verdichting is moeilijker als de oppervlakte temperatuur van het asfalt lager is.  
• Wat is de temperatuur voor de AC surf AC Leab na 10 walsovergangen? 
• Kijk naar Figuur 34. Nadat de verdichting is gehaald, is er toch nog doorgewalst. Is het te lang 

doorgewalst denk je en bij welke temperatuur? 
• Waarom is het doorwalsen (zoals in Figuur 34) geen goed idee? 

 
Verdiepingsopdracht - Vergelijken asfaltmengsels  
Verdiepingsopdracht (extra/bonus) 
De asfaltmengsels koelen verschillende af. In opdracht 3, 4, 5 en 6 heb je de afkoeling gemeten na 20 
en 40 minuten. Deze kun je vergelijken om te zien welke mengsel het snelste afkoelt en welke het 
minste.  
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• Nu je de juiste volgorde hebt beschreven, weet je welke het snelste afkoelt. Dit asfaltmengsel 
moet je daarom ook sneller verdichten met de walsen. Leg uit waarom je minder tijd hebt om 
te verdichten.  

• Tussen 20 en 40  Figuren 33, 34 en 37 
 
Conclusie/samenvatting 
Bij het afkoelen van het asfalt en het verdichten van het asfalt zijn verschillende punten die een rol 
spelen. De volgende verschillen spelen een rol: 

• Asfaltmengsel 
• Laagdikte 
• Weersomstandigheden 
• Temperatuur onderlaag  

Tijdens het verdichten kan de wals machinist rekening houden met deze factoren. 
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Bijlage 15 Eerste vragenlijst voortoets Blok 7 & toets 3 weken na les 
 
1. Wat is je onderwijs niveau? * 

mbo niveau 2 - mbo niveau 
3  

 
2. Geef aan of de stelling waar is. In de afbeelding zie je thermokoppels. * 

 
Waar/ niet waar 
 

3. Geef aan of de stelling klopt. Elk type asfaltmengsel koelt anders af. * 
waar /niet waar 
 

4. Vraag 4 Geef aan of de stelling klopt. De laagdikte heeft invloed op de snelheid van afkoeling 
van het asfalt. *  

waar / niet waar 
 

5. Geef aan of de stelling klopt. De weersomstandigheden hebben invloed op de snelheid van 
afkoeling van het asfalt. * 
 waar/ niet waar 
 

6.  Geef aan of de stelling klopt. De temperatuur van de onderlaag heeft invloed op de snelheid 
van afkoeling van het asfalt. * 
waar niet waar 
 

7. Vraag 7 Welk asfaltmengsel koelt het snelst af? * 
SMA - AC base met gemodificeerde bitumen - AC base  zonder gemodificeerde 
bitumen 
 

8. Vraag 8 Hoe wordt de verdichting weergegeven in een contract?. *  
kilogram (kg) per vierkante meter (m3)  
kilogram (kg) per vierkante kilometer (k3)  
gram (g) per vierkante meter (m3) 
 

9. Vraag 9 Wat kan er gebeuren als je te lang doorwalst (en de verdichting is al gehaald) bij een 
te lage temperatuur? (onder de 60 graden) *  
asfalt kan kapot gaan / kwaliteit wordt beter/ faalkosten worden lager 
 

10. Vraag 10 Wat zie je in de afbeelding? * 
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Nucleaire verdichtingsmeting 
Meten van de kwaliteit van asfalt 
Oppervlakte van de weg berekenen 
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Bijlage 16 Tweede vragenlijst natoets Blok 7 
 

1. Wat is je onderwijs niveau? * 
mbo niveau 2 - mbo niveau 

3  
 

2. Geef aan of de stelling waar is. In de afbeelding zie je thermokoppels. * 

 
Waar/ niet waar 
 

3. Geef aan of de stelling klopt. Elk type asfaltmengsel koelt anders af. * 
waar /niet waar 
 

4. Vraag 4 Geef aan of de stelling klopt. De laagdikte heeft invloed op de snelheid van afkoeling 
van het asfalt. *  

waar / niet waar 
 

5. Geef aan of de stelling klopt. De weersomstandigheden hebben invloed op de snelheid van 
afkoeling van het asfalt. * 
 waar/ niet waar 
 

6.  Geef aan of de stelling klopt. De temperatuur van de onderlaag heeft invloed op de snelheid 
van afkoeling van het asfalt. * 
waar niet waar 
 

7. Vraag 7 Welk asfaltmengsel koelt het snelst af? * 
SMA - AC base met gemodificeerde bitumen - AC base  zonder gemodificeerde 
bitumen 
 

8. Vraag 8 Hoe wordt de verdichting weergegeven in een contract? Nucleaire verdichting van 
kilogram (kg) per vierkante meter (m3). *  
kilogram (kg) per vierkante meter (m3)  
kilogram (kg) per vierkante kilometer (k3)  
gram (g) per vierkante meter (m3) 
 

9. Vraag 9 Wat kan er gebeuren als je te lang doorwalst (en de verdichting is al gehaald) bij een 
te lage temperatuur? (onder de 60 graden) *  
asfalt kan kapot gaan / kwaliteit wordt beter/ faalkosten worden lager 
 

10. Vraag 10 Wat zie je in de afbeelding? * 
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Nucleaire verdichtingsmeting 
Meten van de kwaliteit van asfalt 
Oppervlakte van de weg berekenen 

 
Bij volgende stellingen wordt gevraagd om een cijfer van 1 tot 5 te  geven. 
1= helemaal oneens 
2= oneens 
3= niet oneens, niet eens 
4= eens 
5= helemaal eens 

 
11. Ik vond de les leuk.  
1 2 3 4 5 
 
12. Ik vond de les leerzaam. 
1 2 3 4 5 
 
13. Ik vond de opdrachten makkelijk. 
1 2 3 4 5 
 
14. De teksten kon ik goed begrijpen. 
1 2 3 4 5 
 
15. De afbeeldingen waren duidelijk. 
1 2 3 4 5 
 
16. Wat heb je geleerd in de les? 
 
17. Wat vond je niet leuk aan de les? 
 
18. Heb je nog verbeterpunten voor de les? Zijn er nog 
opmerkingen? 
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Bijlage 17 Resultaten voor- en natoets en 3 weken na les toets 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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 Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst & tweede vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
 
 
 
 
 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 

 
 

Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 

 
 
 

 



  

 PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 100 

 

 
Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Eerste vragenlijst     Tweede vragenlijst 
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Tabel 9 Resultaten stelling na de les. 

 Ik vond de les leuk 
Ik vond de les 
leerzaam Ik vond de opdrachten makkelijk 

De teksten kon ik goed 
begrijpen De afbeeldingen waren duidelijk 

N  56 56 56 56 56 
Mean 3,45 3,66 3,13 3,30 2,95 
Std. Deviation ,952 ,859 ,916 ,971 1,257 

 
Tabel 10 Resultaten stelling: Ik vond de les leuk. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
N 1 2 3,6 3,6 3,6 

2 6 10,7 10,7 14,3 
3 19 33,9 33,9 48,2 
4 23 41,1 41,1 89,3 
5 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
Tabel 11 Resultaten stelling: Ik vond de les leerzaam. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
N 1 1 1,8 1,8 1,8 

2 4 7,1 7,1 8,9 
3 15 26,8 26,8 35,7 
4 29 51,8 51,8 87,5 
5 7 12,5 12,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
Tabel 12 Resultaten stelling: De teksten kon ik goed begrijpen. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
N 1 2 3,6 3,6 3,6 

2 7 12,5 12,5 16,1 
3 26 46,4 46,4 62,5 
4 14 25,0 25,0 87,5 
5 7 12,5 12,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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Wat hebben ze geleerd? 
1.  Afkoeling asfalt 
2.  Verdichten asfalt  
3.  Veel verschillen in asfalt 
4.  Tabellen aflezen 
5.  Van alles/veel  

 
Wat vond je niet leuk? 

1.  Veel dezelfde vragen 
2.  Veel grafieken lezen 
3.  Niks 

 
Verbeterpunten 

1.  Betere afbeeldingen en taal 
2.  Betere uitleg grafieken/vragen   
3.  Eventueel klassikaal uitleg over grafiek lezen zou handig zijn 
4.  Is goed, geen opmerkingen 
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Vragenlijst na 3 weken 
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Bijlage 18 Feedback docenten asfaltafkoeling Blok 7 
 
Vraag 1 is goed gemaakt op 1 na allemaal goed. 
Vraag 2A is door 75% goed beantwoord de anderen zaten tussen de 20 en 50 minuten. 
          2B is door 50% goed beantwoord de rest kon het niet beantwoorden of hebben daar maar wat   
               neer gezet. 
Vraag 3 Het lezen van de grafiek gaaf problemen. 60% zat in de buurt van het antwoordmodel. Het was 
voor de leerlingen niet duidelijk genoeg welke van de twee ze moesten aflezen. Core of Surface lijn. In 
de vraag misschien duidelijker aangeven welke lijn ze moeten aflezen/gebruiken.  
 
Verder zou mijn advies zijn om ook aan te geven dat ze bij het antwoord aangeven hoe ze aan het 
antwoord komen om de eventuele fout te kunnen corrigeren.. 
 
Vraag 3C 70% goed. De rest gaf 30 t/m 40 minuten als antwoord. 
Vraag 3D 70% goed. De rest gaf 40 t/m 60 minuten weer. 
 
Vraag 4 Figuur 3 vonden de meeste leerlingen een onduidelijke grafiek om af te lezen omdat de 
verschillende lijnen dicht op elkaar zitten. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken dat ze de tekst niet 
goed gelezen hebben. Net als bij vraag 3 vermelden hoe men tot het antwoord komt. 
Vraag 4A 60% goed beantwoord over het algemeen te laag 40 graden. 
Vraag 4B 75% goed beantwoord. De anderen zaten over het algemeen te hoog 90 graden. 
Vraag 4C 40% goed beantwoord. In de meeste gevallen beantwoorden deze vraag met de manier van 
verdichten dus kneden of te veel verdichten. 
Vraag 4D 65% goed beantwoord. Geven als antwoord dat het asfalt kapot gaat. 
 
Vraag 5 Net als bij de vorige vraag. In de vraag aangeven hoe ze aan het antwoord komen. Misschien 
ook om juiste antwoorden te krijgen de core lijn er uit halen om vergissing te voorkomen. 
Vraag 5A,B,C en D werden voor 60% goed beantwoord. De anderen zaten er ver uit de buurt. 
Vraag 5E 50% goed beantwoord. Anderen konden geen conclusie trekken of hadden maar wat gegokt. 
Vraag 5F 75% goed. 
Vraag 5G 75% goed. De meeste kwamen op het antwoord weeromstandigheden maar niet dat de 
temperatuur van de onderlaag invloed heeft. 
Vraag 5H 85% goed beantwoord. 
 
Vraag 6 Onduidelijke grafiek voor de deelnemers welke lijn moeten ze aflezen; bottom of surface. en 
de lijnen te dicht op elkaar waardoor vergissen mogelijk is. In het antwoordmodel stonden overigens 
geen antwoorden ingevuld heb ik zelf maar geïnterpreteerd. 
Vraag 6C 65% goed. 
Vraag 6D 30% goed. Probleem is voor velen wat er precies bedoeld wat met deze vraag; is het de 
grootste piek of moet je alle drie dalingen bij elkaar optellen. 
 
Vraag 7 55% goed beantwoord. Heelveel leerlingen vullen bij de vragen A,B en C maar 1 antwoord in. 
In het antwoordmodel stonden geen antwoorden. Antwoordmodel en de vragen in de les kwamen 
soms niet overeen. Bij sommigen stond vraag 7 wel goed weer gegeven maar bij veel stond vraag 7 
niet in de lesstof maar gingen van vraag 6 naar 8. Bij de antwoorden van vraag At/m C in de vraag 
aangeven hoe je tot het antwoord komt. 60% heeft de eerste 3 vragen redelijk goed gemaakt.  
Vraag 7D 80% heeft deze vraag goed beantwoord.de genen die de vraag fout hebben geantwoord 
hadden als antwoord AC base met modificatie- sma -AC base zonder. 
Vraag 7E 55% goed gaven als antwoord afkoeling maat niet met de aanvulling dat het te maken had 
met de verschillende laagdikte van de 2 mengsels. 
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Verdiepingsopdracht is bijna door iedereen niet gemaakt, waarschijnlijk overheen gelezen omdat het 
niet als vraag aangegeven staat in de les.  
 
Verdichting 1 
Vraag 9 60% goed beantwoord. Door onduidelijke grafiek, de lijnen te dicht op elkaar, kwamen de rest 
er niet uit of hebben deze vraag niet gemaakt. 
Vraag 9C 40% goed beantwoord. Komen niet op het antwoord. Meestal vermelden ze over verdichting 
of in deze trend. 
 
Verdichting 2 
Vraag 10 De gene die deze vraag hebben beantwoord zaten over het algemeen goed 60% 
Vraag 11 De gene die deze vraag gemaakt hebben waren over het algemeen goed 70% 
 
De extra opdrachten zijn door 75% van de leerlingen gemaakt 
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Bijlage 19 Voorstel: Up-to-date houden lesmateriaal asfalt in het mbo 
 
Inleiding 
In het PDEng traject lesmateriaal gemaakt dat ingaat op de basis van asfalt en daarnaast een 
verdiepend module in de vorm van een keuzedeel. In dit document staat beschreven wie 
verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van lesmateriaal en welke rol eenieder daarin speelt. 
De instanties die een rol spelen bij het up-to-date houden van lesmateriaal zijn VBW-asfalt, ASPARi en 
de mbo-scholen. De contactgegevens van betrokkenen staan in een Excel overzicht 32. Om zorg te 
dragen dat iedereen toegang heeft tot alle bestanden en mogelijk ook wijzigingen kunnen worden 
doorgevoerd is een emailadres aangemaakt. Het e-mailadres is utaspari@gmail.com. In dit document 
wordt toegelicht hoe het e-mailadres is gekoppeld aan diverse applicaties. 
 
Applicaties gekoppeld aan account 
Met het account zijn meerdere onderdelen aangemaakt. De inloggegevens van dit account is bij 
onderstaande applicaties steeds hetzelfde. De inloggegevens zijn bekend bij Seirgei Miller en VBW-
asfalt.  

1. Gmail. Betrokkenen en met name docenten kunnen feedback over het keuzedeel en de basis 
lesstof over asfalt sturen naar utaspari@gmail.com. Deze mailbox zal door VBW minimaal 1 
keer jaar bekeken worden om feedback op deze manier te kunnen verzamelen.  

2. Dropbox. In deze Dropbox33 staan alle lesmaterialen en andere materialen die tijdens het 
PDEng traject zijn verzameld.  

3. YouTube. In het YouTube account staan (bijna) alle video’s die gebruikt worden bij het 
lesmateriaal. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle video’s blijven bestaan en kunnen 
nieuwe of verbeterde video’s eventueel hierin geüpload worden.  

4. Graasp. In Graasp staan de online leeromgevingen die met name voor de studenten bedoeld 
zijn. Er zijn instructievideo’s gemaakt hoe de Graasp omgevingen kunnen worden bewerkt. 
Deze staan in het YouTube kanaal.  

 
Andere wijzingen in lesmateriaal 
De e-learning bij het keuzedeel is gemaakt in Adobe Captivate en kan worden aangepast (zie Dropbox 
met de bestanden). Deze zijn vervolgens weggezet in Cumlaude omgeving van ROC van Twente. De 
inlog voor de studenten hiervan is www.natschool.rocvantwente.nl/extern/#17 (gebruikersnaam is 
demokeuzedeel, wachtwoord is 12345). Onder studieroutes staat het keuzedeel met e-learning. Het 
werken met Adobe Captivate is echter wel complexer dan Graasp en hierbij is het advies dat als er 
wijzigen nodig contact op te nemen met Janine Profijt-Bröring (of ICT van het ROC van Twente).  
 
Verantwoordelijkheden 
Het voorstel is dat VBW een coördinerende rol speelt (met 2 leden 34) en dat elk jaar 2 leden van 
ASPARi meedenken over vernieuwingen en mogelijk verbeteringen aan lesmateriaal uitwerken. 
Daarbij zijn dan ook elk jaar 2 scholen (2 docenten) betrokken die meedenken en meehelpen het 
lesmateriaal up-to-date te houden. In Tabel 13, 14 en 15 staat per instantie welke acties gewenst zijn. 
Daarbij is dan ook weergegeven wanneer deze acties uitgevoerd dient te worden en hoe dit gedaan 
kan worden.  
 
 
 
 

 
32 Deze contactgegevens in Excel zijn bekend bij VBW en ASPARi 
33 De link naar de Dropbox is alleen bij goedkeuring van het auteur op te vragen en alle lesmaterialen zouden niet commercieel mogen 
worden ingezet. 
34 2 leden zijn wenselijk aangezien er vanwege omstandigheden altijd 1 kan uitvallen 

mailto:utaspari@gmail.com
mailto:utaspari@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCSu_OmeE2uiNFUOnZY-jU-g?view_as=subscriber
https://graasp.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=HI52IBRh20Q&list=PL-dkYpn90OxfnFNxtqDBTTfNqFyyh3R6x
http://www.natschool.rocvantwente.nl/extern/#17
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Tabel 13 Up-to-date houden materiaal verantwoordelijkheid VBW (2 leden). 
Actie Wanneer Hoe? 
Email sturen naar alle betrokken met 
document ‘up-to-date houden 
lesmateriaal asfalt januari 2020’. Dit 
document kan door andere voorzien 
worden van feedback. Iedereen laten 
mailen naar utaspari@gmail.com. 

Nadat het plan met 
klein comité van 
ASPARi & VBW is 
besproken   

Gebruik maken van het Excel overzicht 
met alle gegevens van betrokkenen.  

utaspari@gmail.com openen en feedback 
verzamelen  

november- 
december 2020  

Inloggegevens gebruiken  

• Afspraak plannen met 2 ASPARi 
leden en 2 scholen (2 docenten).  

• Agenda maken. 
• Voorstel 2021: Techniek College 

Rotterdam en ROC van Twente - 
Vanuit ASPARi Heijmans & KWS. 

• Locatie mogelijk SOMA College 
(centrale ligging) 

september – 
oktober 2021 

Agendapunten kunnen zijn: 
1. Gebruik van lesmateriaal 

ervaringen delen 
2. Video die gebruikt wordt nog 

up-to-date?  
3. Vernieuwen lesmateriaal – 

afspraken maken 
4. Wijzigen voor het lesmateriaal 

– mogelijk Dropbox / Graasp 
bestanden wijzigen  

5. Afspraken maken over 
updaten  

Excel overzicht gebruiken.  
• Afspraak over updaten 

lesmateriaal  
• Notulen maken  
• Notulen/belangrijke wijzingen 

delen met betrokkenen.  

november 2021 Excel overzicht gebruiken.  

Acties toewijzen aan personen naar 
aanleiding van overleg  
Acties kunnen zijn: 

1. Mogelijk nieuwe video’s 
maken/verzamelen 

2. Dropbox met 
docentenhandleiding & 
antwoordmodel aanpassen 

3. Graasp aanpassen 

november 2021 – 
januari 2022 

Gebruik maken van inloggegevens en 
afspreken wie welke acties uitvoert. 

Aanpassingen die gedaan zijn 
communiceren met betrokkenen. 

februari 2022 Excel overzicht gebruiken. 

Afspraak plannen met ASPARi leden en 2 
mbo-scholen. Agenda maken. 
Voorstel 2022: SOMA College en ROC 
Nijmegen – vanuit ASPARi – Roelofs & 
Ballast Nedam 
Locatie mogelijk SOMA College (centrale 
ligging) 
 

mei-augustus 2022 Agendapunten kunnen zijn: 
1. Gebruik van lesmateriaal 

ervaringen delen 
2. Video die gebruikt wordt nog 

up-to-date?  
3. Vernieuwen lesmateriaal – 

afspraken maken 
4. Wijzigen voor het lesmateriaal 

– mogelijk Dropbox / Graasp 
bestanden wijzigen  

5. Afspraken maken over 
updaten  

Excel overzicht gebruiken. 
utaspari@gmail.com openen en feedback 
verzamelen  

juni 2022 Inloggegevens gebruiken  

Afspraak over updaten lesmateriaal  september-oktober 
2022 

Excel overzicht gebruiken.  

mailto:utaspari@gmail.com
mailto:utaspari@gmail.com
mailto:utaspari@gmail.com


  

 PDENG RAPPORT JANINE PROFIJT-BRÖRING 120 

 

notulen maken – notulen/belangrijke 
wijzingen delen met betrokkenen.  
Acties toewijzen aan personen naar 
aanleiding van overleg  
Acties kunnen zijn: 

1. Mogelijk nieuwe video’s 
maken/verzamelen 

2. Dropbox met 
docentenhandleiding & 
antwoordmodel aanpassen 

3. Graasp aanpassen 

november 2022 – 
januari 2023 

Gebruik maken van inloggegevens en 
afspreken wie welke acties uitvoert. 

Aanpassingen die gedaan zijn 
communiceren met betrokkenen. 

februari 2023 Excel overzicht gebruiken. 

Deze cyclus herhalen en steeds dezelfde 
acties aanhouden.  

vanaf maart 2023 Zie voorgaande acties in deze tabel.  

 
Tabel 14 Up-to-date houden materiaal verantwoordelijkheid ASPARi (2 leden). 

Actie Wanneer Hoe? 
Innovaties en ontwikkelingen in de 
asfaltwereld in de gaten houden 

Altijd  Gebruik maken netwerk ASPARi  

Vergaderen (ongeveer 3 uur) op 
uitnodiging van VBW 
Doorlezen agenda en input voor agenda 
aanleveren 

1 x per jaar  

Inhoud van lesmateriaal updaten door 
kennis aan te leveren en mogelijk 
uitwerken nieuwe 
casus/video/opdrachten 

1 x per jaar  naar aanleiding van overleg met VWB en 2 
docenten zijn taken verdeelt en kan 
gewerkt worden aan 
vernieuwing/aanpassing van lesmateriaal  
gebruik inloggegevens account voor 
aanpassen van materiaal 

 
Tabel 15 Up-to-date houden materiaal verantwoordelijkheid mbo-scholen (2 docenten per jaar). 

Actie Wanneer Hoe? 
Feedback op het keuzedeel ontvangen 
van collega’s en studenten en deze 
feedback mailen.   

Altijd  feedback sturen naar utaspari@gmail.com 
 

Vergaderen (ongeveer 3 uur) op 
uitnodiging van VBW 
Doorlezen agenda en input voor agenda 
aanleveren 

1 x per jaar  

Inhoud van lesmateriaal updaten door 
aangeleverde inhoud van bedrijfsleven 
omzetten naar nieuwe 
casus/video/opdrachten 

1 x per jaar  naar aanleiding van overleg met VWB en 
ASPARi zijn taken verdeelt en kan gewerkt 
worden aan vernieuwing/aanpassing van 
lesmateriaal  
gebruik inloggegevens account voor 
aanpassen van materiaal 

 
Tot slot 
Bij het vernieuwen en aanpassen van lesmateriaal is het mogelijk om studenten in te zetten. Denk 
hierbij aan studenten: 

• Mbo/hbo/universiteit studenten ICT, media en vormgeving 
• Studenten onderwijskunde – contact Universiteit Twente (zie Excel) 

Wanneer er veel wijzingen in het lesmateriaal gewenst is, kan mogelijk weer een PDEng traject gestart 
worden. Bovendien kunnen eventuele subsidies worden uitgezocht om deze in te zetten voor het 
ontwikkelen van onderwijs op het gebied van asfalt. In dit voorstel over het up-to-date houden van 

mailto:utaspari@gmail.com
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lesmateriaal is met name de coördineerde rol van VBW van belang en is het advies op binnen VBW 2 
personen hierbij te betrekken. 



  

 

 
 


	Samenvatting Nederlands
	English summary
	Voorwoord
	1. Inleiding
	1.1 PDEng programma
	1.2 Ontwikkelingen asfaltwegenbouw
	1.3 PDEng criteria
	1.4 Leeswijzer

	2 Context & relevantie
	2.1 Context
	2.2 Relevantie
	2.3 Visie onderwijsontwikkeling wegenbouw

	3 Kader project
	3.1 Probleemstelling
	3.2 Doel
	3.3 Afbakening

	4 Ontwerpaanpak
	4.1 ADDIE-model
	4.2 Voorwaarden ontwerp lesmateriaal
	4.3 Leerlijn en curriculum
	4.4 Wensen onderwijsmateriaal vanuit bedrijven & aanbod mbo

	5 Analyseren (Vooronderzoek)
	5.1 Doelgroep en context
	5.2 Taakanalyse student basisdeel
	5.3 Taakanalyse student keuzedeel
	5.4 Keuze didactisch model
	5.5 Literatuur blended learning, projectonderwijs en serious gaming
	5.6 Ontwerpcriteria basislesstof en verdere uitwerking
	5.7 Ontwerpcriteria keuzedeel

	6. Ontwerpen en ontwikkelen keuzedeel: Innovaties in de asfaltwegenbouw
	6.1 Ontwerpen eerste opzet keuzedeel
	6.2 Samenvatting ontwerpkeuzes

	7. Testen producten (implementeren)
	7.1 Procedure
	7.2 Instrument
	7.3 Resultaten test
	7.4 Expert evaluatie
	7.5 Samenvatting

	8.  Eindproducten
	8.1 Basisdeel
	8.2 Studentenversie keuzedeel
	8.3 Handleiding docent keuzedeel
	8.4 Kennislandschap

	9.  Conclusie, reflectie & toekomstvisie
	9.1 Conclusie
	9.2 Reflectie PDEng traject
	9.3 Toekomstvisie

	Referenties
	Bijlage 1 Overzicht EC’s PDEng traject
	Bijlage 2 Interview vragen ASPARi netwerk
	Bijlage 3 Interview vragen MBO  scholen
	Bijlage 4 Doelgroepanalyse studenten
	Bijlage 5 Doelgroepanalyse docent
	Bijlage 6 Contextanalyse
	Bijlage 7 Onderwerpen machinisten/balkmannen
	Bijlage 8 Onderwerpen uitvoerder
	Bijlage 9 Onderwerpen uitvoerder / ontwerper/ calculator / werkvoorbereider
	Bijlage 10 Taakanalyse
	Bijlage 11 System Engineering toepassen bij keuze didactisch model keuzedeel
	Bijlage 12 Bachelor opdracht serious game uitvoeringsproces asfaltweg
	Bijlage 13 Inzet Drone – keuzedeel
	Bijlage 14 Opdrachten Blok 7 Keuzedeel
	afkoeling asfalt

	Bijlage 15 Eerste vragenlijst voortoets Blok 7 & toets 3 weken na les
	Bijlage 16 Tweede vragenlijst natoets Blok 7
	Bijlage 17 Resultaten voor- en natoets en 3 weken na les toets
	Bijlage 18 Feedback docenten asfaltafkoeling Blok 7
	Bijlage 19 Voorstel: Up-to-date houden lesmateriaal asfalt in het mbo

