
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Samenlevingen zijn 
hier onvoldoende op ingericht. Oudere mensen hebben vragen 
op het gebied van welzijn, vrijetijdsbesteding, zorg, mobiliteit 
en verkeer, wonen, bankzaken, zorg voor (klein-)kinderen, 
enzovoorts. Niet alleen oudere mensen hebben vragen, ook 
overheden, organisaties en bedrijven worstelen met vragen 
over de alsmaar toenemende zorgkosten die horen bij een 
‘oudere’ samenleving, over de toegankelijkheid van steden 
voor ouderen en over hoe we de capaciteit die gepensioneer-
den ten volle kunnen benutten, zodat de samenleving de 
vruchten van de vergrijzing kan plukken. 
Gerontologie is de wetenschapsdiscipline die het proces van 
biologische, psychologische en sociale veroudering bestu-
deert. Daarmee is gerontologie in deze tijd van wereldwijde 
vergrijzing een belangrijke discipline. Bij het ouder worden ver-
anderen lichamelijke, psychologische en sociale behoeften 
doorlopend. Oudere mensen hebben specifi eke problemen, 
mogelijkheden en behoeften die bij hun levensfase passen. Als 
we willen streven naar een samenleving die toegankelijk is voor 
oudere mensen, hebben we kennis van gerontologie nodig. 

Landelijk opleidingsprofi el 
Begin 2017 publiceerde de Vereniging Hogescholen het lande-
lijk opleidingsprofi el voor de (hbo-) bacheloropleiding Toege-
paste Gerontologie, getiteld ‘Leeftijdsvriendelijke dienstverle-
ning in co-creatie met oudere mensen’ (Schoenmakers & 
Harps-Timmermans, 2017). In dit profi el worden de competen-
ties van de toegepast gerontoloog en een groei naar een 
beroepspraktijk geschetst. Hij of zij past kennis over gerontolo-
gie toe in de ontwikkeling en realisatie van diensten en/of pro-
ducten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van oudere 
mensen. Het vakgebied is daarmee erg breed. Een toegepast 
gerontoloog kan aan de slag met vragen op het gebied van 

zorg, welzijn, wonen, arbeid, bankieren, mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, enzovoorts. 
Toegepaste Gerontologie (TG) is een zakelijke opleiding met 
sociale elementen. Van studenten wordt verwacht dat zij pro-
ducten en diensten kunnen ontwikkelen en realiseren die aan-
sluiten bij de behoeften en vragen van oudere mensen én die 
aansluiten bij het takenpakket en de identiteit van de organisa-
tie die de dienst of het product op de markt zet. Het laatste ver-
eist kennis van organisatiekunde, product- en dienstontwikke-
ling, designprocessen, fi nanciën, enzovoorts. Het eerste vereist 
kennis over veroudering (gerontologie), maar ook de betrok-
kenheid van de eindgebruiker bij de ontwikkeling en realisatie 
van de dienst of het product. Toegepast gerontologen werken 
altijd in co-creatie met relevante stakeholders, waarvan de 
oudere gebruiker doorgaans de belangrijkste is. De kennis die 
studenten vergaren wordt aangeboden via colleges en 
opdrachten. Het leren om als toegepast gerontoloog kennis 
over gerontologie en dienst- en productontwikkeling toe te 
passen, vindt plaats door middel van het werken aan projecten 
in de zogenaamde projectlijn. Hierin werken studenten gedu-
rende hun opleiding aan realistische opdrachten met een 
gerontologisch relevant onderwerp voor bestaande opdracht-
gevers. Studenten leren zo om in co-creatie met de opdracht-
gever, de doelgroep, en andere betrokkenen projectmatig te 
werken aan een concrete opdracht. Binnen het kader van de 
projecten doen studenten nieuwe kennis en vaardigheden op, 
in de projectlijn integreren zij kennis en vaardigheden opge-
daan in de overige onderwijslijnen. 

De SEAL-methode
Voor het leren in projecten hanteert de opleiding de SEAL-
methode. Deze methode gaat er vanuit dat leren plaats vindt 
doordat studenten samenwerken, waardoor nieuwe inzichten 
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ontstaan. Vanuit deze inzichten worden leervragen gesteld en 
beantwoord waarbij studenten zich betrokken voelen. De leer-
vragen en antwoorden vragen om actie, om echte oplossin-
gen. Het leerproces binnen de SEAL-methode vindt daarom 
plaats aan de hand van een project met een specifi ek thema 
(‘venijnig vraagstuk’), bij voorkeur vanuit een realistische prak-
tijk (Cornelisse et al., 2015). 
Binnen de SEAL-methode kent het leerproces drie fases: explo-
reren, conceptualiseren en produceren. Tijdens het exploreren 
verkennen studenten de betekenis van het thema waarmee ze 
mee de slag gaan, wat er al bekend is over dit thema en wat de 
leervragen rondom het thema zijn. Dit is een brainstormfase. 
Bij voorkeur werken verschillende studenten aan verschillende 
leervragen. In het conceptualiseren zoeken studenten naar 
informatie die al bekend is over het thema met als doel de leer-
vragen te beantwoorden (theorieën, best practices). De docent 
helpt op verzoek van de student met het aandragen van 
ideeën of het verzorgen van workshops. Studenten leggen hun 
bevindingen aan elkaar voor. Het resultaat van deze fase is een 
‘Big Idea’, een voorstel dat meestal onverwacht en relatief een-
voudig is, maar waar niemand eerder aan gedacht heeft. Tij-
dens het produceren voeren studenten hun plannen uit. Het 
‘Big Idea’ wordt omgezet in een concreet product, bijvoorbeeld 
een adviesrapport, ontwerpvoorstel, onderzoek presentatie of 
dienst. Vanzelfsprekend hoort hier een onderbouwing van het 
proces en product bij.
Binnen de SEAL-methode staat de student en diens leerproces 
centraal.  Aan de hand van de projecten waaraan de studenten 
werken, stellen zij zichzelf leervragen waarbij zij zelf op zoek 
gaan naar de antwoorden. Docenten hebben als rol de kaders 
in de vorm van toetscriteria te bepalen en studenten - waar 
nodig - te helpen met het beantwoorden van de leervragen. 
Docenten dienen hierin terughoudend te zijn om studenten 
eerst de kans te geven zelfstandig te leren. 

Ervaringen met de SEAL-methode
De moeilijkheid van het toepassen van de SEAL-methode zit in 
het goed uitvoeren van de docentrol. De docent is vooral een 
coach die studenten moet motiveren in het leerproces. Vol-
gens Deci en Ryan (2008; 2000) kent motivatie drie elementen: 
het gevoel van competentie, autonomie en verbondenheid. 
Om gemotiveerde studenten te hebben, dienen deze elemen-

ten aanwezig en in balans te zijn. Competentie betreft het 
gevoel eff ectief en doelgericht om te kunnen gaan met situa-
ties (Gagné & Deci, 2005). In evaluaties geven studenten aan 
dat ze zich na afl oop van hun projecten competent voelen, 
maar dat dit gedurende het project soms anders voelt. Als 
docent is het daarom zaak studenten te bekrachtigen en gedu-
rende projecten te wijzen op hun competent-zijn, zodat dit 
gevoel vaker ervaren wordt tijdens het traject. Autonomie 
betreft het gevoel uit vrije wil te kunnen kiezen om een be-
paalde actie uit te voeren (Ryan & Deci, 2000). Het autonomie-
gevoel wordt door studenten soms als te groot ervaren. Dit 
ontstaat wanneer zij zich verantwoordelijk en tegelijkertijd 
onzeker voelen over het project. Docenten dienen, zeker in het 
begin van de opleiding, nauw betrokken te zijn bij de projec-
ten om tijdig bij te kunnen sturen waardoor studenten het 
gevoel hebben dat iemand meekijkt. Dit veronderstelt dat stu-
denten doorlopend formatieve feedback horen te krijgen over 
hun voortgang en functioneren om op die manier onzekerheid 
tegen te gaan. Verbondenheid betreft het gevoel met anderen 
verbonden te zijn (Ryan & Deci, 2000). Het gevoel van verbon-
denheid met het project, de klas, docent en opleiding maakt 
dat studenten vanuit een veilige omgeving kunnen werken. 
Een gemis aan verbondenheid zorgt ervoor dat studenten 
reactief en terughoudend zijn in het zelfstandig oppakken en 
uitvoeren van projecten. Studenten ervaren direct een grote 
verbondenheid met elkaar en het project. Verbondenheid met 
docenten en de opleiding laat wat langer op zich wachten. 
Investeren in sfeer en relatie tussen studenten en docenten is 
daarom van groot belang. Een uitnodigende, fysieke leerom-
geving waar studenten werken in de aanwezigheid van docen-
ten is daar een middel toe.

Co-creatie in de praktijk
De kracht van de SEAL-methode zit in het leerrendement van 
studenten. De opleiding werkt nu anderhalf jaar met de SEAL-
methode en de eerste ervaringen zijn positief, ondanks de 
hierboven genoemde moeilijkheden wat betreft de docentrol. 
Studenten werken aan waardevolle projecten die een goede 
voorbereiding vormen op hun toekomst als toegepast geron-
toloog. Aan de hand van projecten stellen studenten leervra-
gen waardoor zij kennis en vaardigheden opdoen. Soms moe-
ten docenten nog helpen bij het formuleren van de juiste leer-
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vragen. Uit toetsing blijkt dat studenten het gewenste 
niveau behalen. 
Een voorbeeldproject uit het eerste leerjaar betreft 
een samenwerking met een welzijnsorganisatie als 
opdrachtgever. In samenwerking met deze organisatie 
gaan studenten de wijk in om rondom een vraag van 
de opdrachtgever informatie op te halen bij de diverse 
stakeholders, in het bijzonder de oudere wijkbewoner. 
Studenten komen in co-creatie met de diverse stake-
holders tot een voorstel voor een nieuwe of verbe-
terde dienst (of product). Vervolgens brengen zij 
advies uit aan een organisatie die actief is in de wijk. 
Dit kan de opdrachtgever zijn, maar als dat beter past, 
ook een andere organisatie. Hierbij hebben de studen-
ten aandacht voor de identiteit en mogelijkheden van 
de organisatie. Een dienst of product moet passen en 
haalbaar zijn voor de organisatie omdat de realisatie 
ervan niet zal plaatsvinden. Gaandeweg dit project 
stellen en beantwoorden studenten leervragen over 
de inrichting van wijken, de wijkprofessional, advies-
vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, enzovoorts. 
Studenten leren op deze manier vanuit een intrinsieke 
motivatie om het project tot een goed einde te bren-
gen, waardoor het leerrendement groter is.
De TG-opleiding leidt professionals op die in co-creatie 
leeftijdsvriendelijke diensten en producten ontwikke-
len en realiseren om de kwaliteit van leven van oudere 

mensen te behouden of te verbeteren. Dit is 
zelden gemakkelijk omdat ouderen vaak spe-
cifi eke vragen, problemen en behoeften heb-
ben én omdat de samenleving (nog) niet vol-
doende is ingericht om hiermee om te gaan. 
De SEAL-methodiek biedt de TG-opleiding 
goede handvatten studenten om te leren gaan 
met dit soort ‘venijnige vraagstukken’ en hen 
te laten leren vanuit intrinsieke motivatie. 
Voorwaarde is dat docenten de competentie, 
autonomie en verbondenheid van studenten 
op een juiste manier stimuleren.
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Rising Star Early Career Faculty Award
Vorige maand werd bekend dat Eric Schoenmakers, een van de 
auteurs van dit artikel, de ‘Rising Star Early Career Faculty Award 
2017’ heeft gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een persoon die ondanks een beperkt aantal dienstjaren al veel 
heeft betekend voor de ontwikkeling van gerontologisch onderwijs. 
De uitreiking vindt plaats in maart 2018 tijdens het congres van de 
Association for Gerontology in Higher Education (AGHE).  
Schoenmakers krijgt de prijs vanwege zijn bijdrage aan de ontwik-
keling van het beroep van (toegepast) gerontoloog. 
Het opleidingsprofi el ‘Leeftijdsvriendelijke dienstverlening in 
co-creatie met oudere mensen’ wordt internationaal beschouwd als 
een grote stap richting een eigen professionele identiteit voor de 
gerontoloog. Voor de in dit artikel beschreven SEAL-methode be-
staat internationaal grote belangstelling. 
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