
Praktijkopdracht  
 

 

Organisatie: Dé Nova Learning 
Dé Nova Learning is een onderwijskundig adviesbureau gespecialiseerd in assessments, learning & 

development en opleidingsontwerp. ‘Dé Nova’ betekent “het ontstaan van iets nieuws”. Wij zijn 

hierdoor continu op zoek naar vernieuwing en innovatie in een klein team van jonge en enthousiaste 

onderwijskundigen. Onze missie is om bij individuen én organisaties een diepgaand ontwikkelproces 

op gang te brengen, waardoor zij een nieuwe kijk op hun (leef)wereld en zichzelf krijgen. Onze 

adviezen ontstaan vanuit een competentiegericht, ervaringsgericht en holistische visie op leren, 

waarbij wij proberen assessments en leren zoveel mogelijk te verbinden. Wij werken voor veel 

verschillende opdrachtgevers, voornamelijk voor commerciële opleiders, grote en middelgrote 

organisaties in sectoren zoals de zorg en overheid en zoeken regelmatig geschikte 

samenwerkingspartners. 

 
Wij vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Daarom krijg je ruim de mogelijkheid om te 

experimenteren en wordt je intensief betrokken bij alle werkzaamheden. Dé Nova Learning is een 

kleine organisatie, waarbij iedereen op de hoogte is van ieders werkzaamheden. Er zijn altijd kansen 

aanwezig om aan te sluiten bij de werkzaamheden van andere collega’s. Zo kun je mee gaan op pad 

naar klanten en de bijbehorende commerciële aspecten. Maar ook kun je bijvoorbeeld betrokken 

worden bij de begeleiding en ondersteuning van assessments. Wij passen dit graag in overleg aan 

naar jouw wensen! 

 

Begeleidster en relevante opleidingsachtergrond:  
Dé Nova Learning is opgericht door Havva Jongen; zij wordt de begeleider van jou als stagiair(e). 

Havva is onderwijskundige en assessmentpsycholoog. Zij heeft Onderwijskunde gestudeerd aan de 

Universiteit van Utrecht, aangevuld met een post-hbo opleiding in arbeids- en 

organisatiepsychologie en een post-hbo opleiding strategisch Human Resource Management. Havva 

heeft ruime ervaring opgedaan als onderwijskundige, o.a. als docent, programmamanager 

Opleidingen, opleidingsadviseur en assessmentpsycholoog. Vijf jaar geleden heeft zij Dé Nova 

Learning opgericht, wat nu een grote groei doormaakt.  

 

Duur praktijkleerperiode: 
Deze stage is geschikt voor een derde of vierdejaars student Opleidingskunde (in overleg met Dé 

Nova Learning wordt de opdracht verder vormgegeven). De stage duurt 3 of 5 maanden.  

 

Startdatum: September 2018, later kan ook in overleg.  

Locatie: Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht 

Mogelijkheden om thuis te werken: Ja, in overleg 1 dag per week.  

 

Opdrachtomschrijving:  

‘Integratie en inrichting gamification app Knowingo+’ 
Wanneer je bij ons stage komt lopen hebben we een leuke opdracht voor je klaarliggen! Als 

stagiair(e) Opleidingskunde ben je bezig met het integreren van toetsen, assessments en diverse 

leerinterventies. Dit willen wij realiseren met behulp van een mobiele applicatie, Knowingo+. Deze 



app is een vorm van gamification in de vorm van triviant, waarbij door middel van meerkeuze 

quizvragen kennis wordt aangeleerd en getoetst. In de app zit zelflerende (kunstmatige) 

intelligentie (Artificial Intelligence; AI) ingebouwd, waarmee wordt ingespeeld op de individuele 

mogelijkheden van de speler (adaptief leren). Je kunt de app alleen spelen, maar ook tegen een 

medestander. Ook zitten er competitieve elementen in de app, zoals dat je steeds naar een hoger 

level kunt en certificeringen voor de verschillende modules kunt verdienen. De app speelt tevens in 

op de vergeetcurve van Ebbinghaus. Op het moment dat je op het punt staat dingen te vergeten, 

word je verplicht de stof te herhalen.  

 

Jouw takenpakket bestaat enerzijds uit het onderzoeken van de opleidingskundige kwaliteit van de 

Knowingo+ app, gericht op het inzetten hiervan bij assessments en trainingen van Dé Nova Learning. 

Wij zijn benieuwd naar jouw expertise over de manier waarop we de app het beste kunnen inzetten 

bij onze assessments en trainingsaanbod. Anderzijds bestaat de opdracht eruit, dat je de 

Knowingo+ app inricht voor ons sales assessment ‘Sales Performance Analyzer’. Hierbij ontwikkel je 

leercontent gericht op basiskennis voor diverse salesfuncties en vertaal je dit naar goede 

(toets/quiz)vragen. Tot slot zul je jouw consultancyvaardigheden verder doorontwikkelen, gericht op 

selecteren en professionaliseren met inzet van Knowingo+ voor verschillende opdrachtgevers.  

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën, dus staan open voor je eigen inbreng en mening van de 

bestaande materialen. Uiteraard word je hierin intensief begeleid door Havva en de overige 

onderwijskundigen van Dé Nova Learning. Samen kijken we naar waar jouw wensen in lijn zijn met 

onze doelstellingen. 

 

Specifieke vaardigheidseisen  

Je bent een derde of vierdejaars hbo student(e) Opleidingskunde. Je bent enthousiast, praktisch 

en flexibel. Je staat daarnaast open voor nieuwe ideeën en houdt opleidingskundige trends en 

technologische ontwikkelingen voor ons vakgebied nauwlettend in de gaten. In een dynamische 

omgeving voel jij je op je gemak. Relevante ervaring met gamification, het ontwerpen van blended 

opleidingen en trainingen, en inrichten van assessments, is een pré. Wij hechten veel waarde aan 

creativiteit en kritisch denken. Je bent in staat zelfstandig en proactief te werken, maar daarnaast 

kan je ook goed samenwerken en vraag je om feedback. Schrijfvaardigheden met betrekking tot 

kort en kernachtig schrijven zijn van belang. Je krijgt daarom de kans om verschillende content te 

ontwikkelen, zoals studiehandleidingen, hand-outs en blogs. 

 

Stagevergoeding: €300 per maand op basis van 5 dagen per week (40 uur). Reiskosten voor 

dienstreizen of andere noodzakelijke onkosten worden na overleg vergoed. Je dient een eigen laptop 

mee te nemen naar ons kantoor om mee te werken. 

 

Sollicitatie 
Naam contactpersoon: Havva Jongen  

E-mailadres: hjongen@denovalearning.nl 

Telefoon: +31(0)624851295 

De praktijkopdracht wordt op een online omgeving geplaatst voor studenten Opleidingskunde. De 

student neemt eerst contact op met het praktijkbureau, vervolgens met de organisatie. De student 

stuurt vervolgens een sollicitatiebrief met evt. CV. Vervolgens adviseren we een intakegesprek met 

de student te plannen.  



Mogelijkheden en periodes voor praktijkleren (stage): 

 

Voltijd 

Eerste jaar:  “snuffelstage”, meekijken met trainingen gedurende enkele weken. Een dag in de 

week 

Tweede jaar: een korte opdracht van enkele weken of langere tijd één dag in de week 

Derde jaar: vijf maanden aan een stage voor 4-5 dagen in de week 

Vierde jaar:  Proeve van Bekwaamheid. Een opdracht gedurende 3 maanden vrij  

zelfstandig uitgevoerd. 

 

Deeltijd 

Eerste jaar:  “snuffelstage”, meekijken met trainingen gedurende enkele weken. Een dag in  

  de week 

Tweede jaar: een korte opdracht van enkele weken of langere tijd één dag in de week 

Derde jaar: vijf maanden aan een stage voor 1-2 dagen in de week 

Vierde jaar:  Proeve van Bekwaamheid. Een opdracht gedurende 3 maanden vrij  

zelfstandig uitgevoerd. 
 

Voorbeelden van opleidingskundige projecten 

Welke opleidingskundige projecten kan de student  uitvoeren? U kunt denken aan: 

• het (her)ontwikkelen van cursusmaterialen; 

• het ontwerpen, organiseren en opzetten van cursussen; 

• het (assisteren bij) uitvoeren van trainingen; 

• het uitvoeren van evaluatieonderzoek; 

• het ontwikkelen van opleidingsplannen; 

• het uitvoeren van een behoefteonderzoek 

 

 


