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Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel met beperkte geldigheidsduur voor
de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair ondenrijs (professioneel gerichte
bachelor) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Samenvattende bevindingen en overwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het
visitatierapport.

Generieke kwaliteitswaañorg 1 - Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als voldoende.

Op het moment van de visitatie was de instelling zes maanden ver in een fusieproces. Op 1

oktober 2013 fuseerden de Artesis Hogeschool Antwerpen en de Plantijn Hogeschool tot
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Men startte in het academiejaar 2013-2014 met een
nieuw curriculum voor het eerste opleidingsjaar. Het tweede en het derde jaar van de
vroegere instellingen blijven doorlopen als een uitdovend traject. Vanaf 201 5-2016 zal het
nieuwe curriculum in de volledige drie jaren uitgerold zijn. Tijdens de visitatie werd de
commissie geconfronteerd met de moeilijkheden van de twee uitdovende programma's en
de opstart van het nieuwe programma. Deze samenvatting en het rapport focussen
voornamelijk op het nieuwe programma, maar waar nodig wordt het aangevuld met
gegevens uit de uitdovende programma's.

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen streeft ernaar om leraren op te leiden die zorgen
voor het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling. De afgestudeerden dienen
bovendien te beschikken over vakinhoudelijke kennis, (vak)didactische kennis en een
flexibele, innovatieve houding. ln de schoolomgeving stellen de afgestudeerden zich op als
teamspelers die in dialoog durven gaan met collega's, aandacht hebben voor diversiteit en
reflecteren over zichzelf. De visitatiecommissie apprecieert deze visie op het leraarschap.

Op vlak van doelstellingen sluit de opleiding zich aan b'rj de domeinspecifieke leerresultaten
(gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van
de leraren van 2007). De opleiding kiest er echter wel voor om een vertaalslag te maken
naar een eigen, weldoordacht competentiemodel waarin zeventien eindcompetenties zijn
verdeeld over drie competentiedomeinen: leerbevordering, zelfontwikkeling en interactie.
Binnen elk competentiedomein onderscheidt men drie verantwoordelijkheden: persoon, klas
en school/maatschappij. De eindcompetenties worden geconcretiseerd in leerdoelen per
opleidingsonderdeel. Samenwerking met het werkveld en communicatie omtrent het
competentiemodel zijn twee werkpunten die de commissie opgeeft.
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pagina 2 van 13 ln het academiejaar 2012-2013 waren 728 studenten ingeschreven in de
bacheloropleidingen van de aparte opleidingen. ln 2013 -2O14 schreven 631 studenten zich
in voor het nieuwe traject en de uitdovende trajecten.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 - Onderwijsproces
De commissie beoordeelt het ondenruijsproces als onvoldoende

De professioneel gerichte opleiding Bachelor in het ondenryijs: Secundair ondenivijs van
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen omvat 180 studiepunten. Men legt de nadruk op
activering, competentie-ontwikkeling en zelfsturing. Het aanleren van de nodige kennis,
vaardigheden en attitudes heeft als doel de toepassing ervan in complexe beroepssituaties.
De opleiding creëert ruimte voor persoonlijk groei, interesses en talenten van studenten.

Het nieuwe curriculum is opgebouwd uit drie trajectschrijven of opleidingsjaren. Er ziln 23
onderwijsvakken, waaruit studenten er twee kiezen. De combinatie van bepaalde vakken
wordt bewust beperkt. Over de drie trajectschijven heen lopen vier leerlijnen: prof-i-leren,
kader, kern en tot slot praktijk en persoonlijke groei. De leerdoelen situeren zich op drie
niveaus: kennis/inzicht, vaardigheden en integratie. ln de eerste trajectschijf bouwen de
studenten kennis op, in de tweede schijf integreert de opleiding praktijksituaties en in de
derde schijf combineren de studenten alle kennis, vaardigheden en attitudes in een
beroepscontext. De commissie beveelt aan erover te waken dat het curriculum tot integratie
en het venryerven van competenties zal leiden, omdat kennis, vaardigheden en attitudes niet
van meet afaan integraal aangeboden worden.

De commissie stelt vast dat het stage- en het bachelorproefconcept positief ogen, maar ze
kan hierover nog geen verdere uitspraken doen. Het stageconcept situeert zich binnen de
leerlijn praktijk en persoonlijke groei. ln het eerste jaar reikt men via intramuros workshops
en ingroeistage (extramuros) de nodige basisvaardigheden aan. ln het tweede jaar ligt de
nadruk op de lespraktijk en het vakoverschrijdend werken. Het derde jaar focust op de
responsabilisering van de student en de integratie van alle eindcompetenties. Met de
bachelorproef wil de opleiding van de studenten onderzoekende professionals maken. De

opzet is een praktijkgericht onderzoek dat zich situeert binnen de leerlijn prof-i-leren. Met
betrekking tot de stages en de bachelorproeven in de uitdovende programma's is de
commissie minder positief, respectievelijk wegens een tekort aan stageplaatsen,
onduidelijke en laattijdige communicatie met de studenten en het werkveld, weinig
afstemming tussen lectoren en het gebruik van verouderde en niet-professionele literatuur
in de bachelorproef. De commissie stelt vast dat er voldoende variatie is in werkvormen. Het
gebruik van digitale media en ICT is een aandachtspunt voor de opleiding.

Wat het internationaliseringsplan betreft, meent de commissie dat de opleiding op de goede
weg is. De verplichte, korte uitwisseling vormt zeker een meerwaarde. De commissie raadt
aan dat men op zoek gaat naar meer internationale acties binnen een ondenrvijscontext en
naar meer mogelijkheden voor docentenmobiliteit.

De commissie waardeert de inzet en de initiatieven die Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen toont, maar de vele werkpunten (zie stage en bachelorproef) in de uitdovende
trajecten garanderen de kwaliteit van het onderwijsproces niet.

De leslokalen, de vaklokalen, de aula's en de mediatheek liggen verspreid over
verschillende campussen in Antwerpen. ln de les- en vaklokalen zijn beamers en



Pagina 3 van 13 whiteboards aanwezig. Op sommige locaties beschikt men eveneens over een smartboard.
De mediatheek bezit een groot en up to date aanbod van vakspecifìeke literatuur. De

commissie stelt vast dat de infrastructuur vaak verouderd is. De opleiding is zich bewust van
dit probleem en ze verhuist in 2015 naar een nieuwbouw op een andere locatie.

De opleiding zet in op verschillende initiatieven op vlak van instroom- en

doorstroombegeleiding. Ze kiest hierbij voor een geTntegreerde en integrale aanpak. Zo
worden de acties grotendeels ingebed in het ondenryijsgebeuren doorheen alle
opleidingsjaren. De commissie waardeert de initiatieven, maar het ontbreken van
uitstroombegeleiding is een werkpunt. Het feit dat de opleiding de verantwoordelijkheid bij

de studenten legt, vindt de commissie daarentegen een pluspunt.

Generieke kwaliteitswaañorg 3 - Gerealiseerd eindniveau
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als voldoende

Het academiejaar is opgesplitst in twee semesters. Examens worden georganiseerd op het
einde van het eerste en tweede semester (eerste zittijd) en tijdens de maanden
augustus/september (tweede zittijd). De commissie stelt vast dat de opleiding verschillende
evaluatievormen hanteert. Toetsing van kennis gebeurt via kennis- en inzicht toetsen.
Vaardigheden toetst men via simulaties, in authentieke situaties en tijdens de
beroepspraktijk. ln het laatste jaar moeten de studenten aantonen dat ze alle competenties
bezitten via de eindstage, de bachelorproef en het portfolio.

De commissie is tevreden over het toetsbeleid van de opleiding. Het beleid steunt op drie
principes: validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. Studenten kennen de venvachtingen
en krijgen voldoende feedback. De commissie raadt wel aan om een formeel systeem uit te
werken dat de kwaliteit van de toetsing nagaat.

Het studierendement van de uitdovende trajecten schommelt rond het Vlaams gemiddelde.

De alumni voelen zich goed voorbereid en het werkveld geeft aan over het algemeen
tevreden te zijn over de afgestudeerden van deze opleiding, hoewel, volgens hen, de
kwaliteit wel durft te verschillen.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair
onderuijs (professioneel gerichte bachelor) niet voldoet aan één van de generieke
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als voldoende met een
beperkte geldigheidsduur.

Herstelplan
Het'Reglement tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de
besluitvorming inzake accreditatie, instellingsreview en toets nieuwe opleiding' (13 mei

2013) van de NVAO stelt dat "Een accreditatieaanvraag die gestoeld is op een
visitatierapport dat aangeeft dat de opleiding op één of meerdere opleidingsvarianten
slechts voldoet aan één of twee generieke kwaliteitswaarborgen, is voorzien van een
herstelplan dat betrekking heeft op de als onvoldoende beoordeelde generieke

kwaliteitswaarborgen voor de betrokken opleiding(svariant)en." (Art. 28.S1)

De NVAO heeft vastgesteld dat de opleiding aan haar accreditatieaanvraag een herstelplan
heeft toegevoegd. ln het herstelplan worden alle aanbevelingen van de commissie



Pagina 4 van l3 geadresseerd, De belangrijkste punten zijn: een systeem voor kwaliteitszorg ontwikkelen,
borgen en verbeteren van de overlegstructuur, uitdiepen van een gezamenlijk didactisch
concept, een systeem van stagebegeleiding en meer gelijkgerichtheid tussen de vakken en
de lectoren bewerkstelligen. Ook gaat de opleiding de scholing van docenten in kaart
brengen, een toetscommissie samenstellen en een handleiding en evaluatieraamwerk voor
de bachelorscriptie uitschrijven.

Conform het reglement bestuursbeginselen (4rt.28.S1.) heeft de NVAO het herstelplan
voorgelegd aan drie leden van de commissie, zijnde: de hr. L. van Riet (voorzitter), de hr. R.

Vanotterdijk en mevr. M. Lunenberg (domeindeskundigen).

De commissie beoordeelt het herstelplan als afdoende. De concrete aanpak, de criteria voor
de toetsing van de verbeteringen en het voorziene tijdspad zijn volgens de commissie
helder en passend geformuleerd.

De commissie ziet twee aandachtspunten;

- Verscherpte aandacht voor de operationaliteit en meetbaarheid van de indicatoren
Blijvende aandacht voor communicatie met en feedback van en aan studenten, lectoren
en het werkveld. (waak voor een te overuvegende top-down benadering).

Aanbevelingen
De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie in de beoordeling van het
herstelplan.

De NVAO stelt vast dat het herstelplan gemotiveerd en op navolgbare wijze door de
commissie als haalbaar en toereikend is beoordeeld.

Bevindingen NVAO

- Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader
voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);

- De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals
vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);

- Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;

- Het visitatierapport bevat een ondezoek ten gronde naar de aanwezigheid van
voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

De NVAO volgt het eindoordeel van de visitatiecommissie: voldoende met beperkte
geldigheidsduur.
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betreffende de accreditatie van de Bachelor in het onden¡rijs: secundair onderwijs
(professioneel gerichte bachelor) van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Ondenivijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149,

besluit de NVAO accreditatie met beperkte geldigheidsduur te verlenen aan de opleiding
Bachelor in het onden¡vijs: secundair onderwijs (professioneel gerichte bachelor)
georganiseerd door de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. De opleiding wordt
aangeboden te Antwerpen zonder afstudeerrichtingen. De kwaliteit van de opleiding is
voldoende met beperkte geldigheidsduur. De NVAO kent een accreditatie toe voor een
periode van drie jaar.

De accreditatie met beperkte geldigheidsduur geldt vanl oktober 2015 tot en met
30 septembe¡ 2018.

Den Haag,27 augustus 2015

De NVAO
Voor deze

\
.\,

(--l

Demeulemeester
(vicevoorzitter)

Het ontwerp accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en

bezwaren. De instelling heeft geen opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd op het ontwerp

accreditatiebesluit.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwal iteitswaarborg Oordeel

1. Beoogd eindniveau Voldoende

2. Ondenarijsproces Onvoldoende

3. Gerealiseerd eindniveau Voldoende

Eindoordeel opleiding Voldoende met beperkte geldigheidsduur
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Naam instelling Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Adres instelling
Keizerstraat 15

B - 2OOO ANTWERPEN

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor in het ondenruijs: secundair onderwijs

Niveau en oriëntatie professioneel gerichte bachelor

Bijkomende titel Leraar

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen

- Studietraiect voorwerkstudenten

- geen

- geen

NederlandsOnderwijstaal

AntwerpenVestiging(en) opleiding

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe

opleidinq

30 september 2016

2014-2015
Academieja(a)r(enl waarin opleiding
wordt aangeboden'

(Delen van) studiegebied(en) Onderwijs

ISCED benaming van het
studiegebied

Education

2
Betreft het lopende academiejaar, op het ogenbl¡k van de accred¡tat¡eaanvraag
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1. De Bachelor in het onderwijs: secundair ondenvijs formuleert concrete doelstellingen,
ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend
klasklimaat, gebruikt passende werkvormen en een correcte evaluatiemethodiek ter
ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces. Hij neemt hierbij als uitgangspunt
de klasgroep en de individuele leerling en differentieert waar nodig.

2. De Bachelor in het ondenrijs: secundair ondenarijs creëert een positief leer- en

leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid

van de leerling. Hij begeleidt attitudevorming bij leerlingen en bereidt ze voor op
maatschappelijke participatie. Hij speelt gericht in op sociale, culturele en talige
diversiteit.

3. De Bachelor in het onderuijs: secundair ondenrijs beheerst de domeinspecifìeke
vakinhoudelijke en vakdidactische (basis)kennis, vertaalt deze op een gestructureerde,

kritische en creatieve manier in het Standaardnederlands naar leerlingen en integreert
ICT-toepassingen, Hij ontwikkelt een attitude van levenslang leren.

4. De Bachelor in het onderurrijs: secundair ondenruijs creêert een efficiënte en stimulerende
werk- en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte en gaat correct om met
administratieve taken.

5. De Bachelor in het ondenivijs: secundair onderuijs ontwikkelt praktijkgerichte

onderzoeksvaardigheden, is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen
binnen het vakdomein, reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij.

6. De Bachelor in het ondenvijs: secundair onderwijs beheerst de communicatieve
basisvaardigheden om op een correcte manier in gesprek te gaan met ouders, rekening
houdende met de diversiteit en de complexiteit van de context.

7. De Bachelor in het onderwijs: secundair ondenivijs functioneert teamgericht en maakt de
eigen pedagogische en (vak)didactische aanpak bespreekbaar. Hij neemt in het
schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project

en ontwikkelt ondernemingszin.
8. De Bachelor in het onderuvijs; secundair ondenvijs ontwikkelt communicatieve

vaardigheden om op een gepaste manier in gesprek te gaan met externe partners, met
het oog op het uitbouwen van een netwerk.

9. De Bachelor in het ondenarijs: secundair ondemijs neemt deel aan het maatschappelijke
debat over ondenvijskundige thema's en de rol van de leraar in de samenleving, ook in
internationaal perspectief.

10. De Bachelor in het ondenruijs: secundair onderwijs denkt kritisch en met een open geest
na over ontwikkelingen op sociaal-politieke, sociaaleconomische, levensbeschouwelijke,
cultureel-esthetische en cultureel-wetenschappelijke domeinen.

Datum validatie: 1 0 juni 2013
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Voorzitter:

- Luc Van Riet, coördinerend directeur van de netoverschrijdende scholengemeenschap
Noordwest-Brabant;

Leden:

- René Vanotterdijk, ere-coördinerend inspecteur van de Vlaamse Gemeenschap;

- Mieke Lunenberg, universitair hoofddocent en onderzoeker (gebied professionele

ontwikkeling van lerarenopleiders),Ondenivijscentrum Vrije Universiteit, Amsterdam
(onderwijsdeskundi ge) ;

- Mike Slangen, student Secundair onderwijs aan de Hogeschool PXL (student-lid).

De commissie werd ondersteund door Jannes Motmans, stafmedewerker kwaliteitszorg
verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad
secretaris.
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Aocredltaüe Vlaandercn - Beoordeling heretÊlplan

Naam en o¡iõnlstie opleidlng: Bâchelor ¡n ondsrwijË - sðc¡Jnd€ir ondErn'is {profÊssionde bachelo¡}

Näârn ¡nstelllng; ArlêEls Planlijn Hog€school

Doaelernummer:004{88

Als onvoldoerida beoordedde gene¡ieke kwâlltêll6waåôo¡g:

t) Oftden¡vüsp¡oceË

2) GelÉl op de bokommsrnissÊn dia u voor 96flêr¡ake kwÊlltêitswaarborg 1 ên 3 gsformuleBrd

hebl en ln het licht van de votlgiê visil8tis wssr¡n varù€terpunleÍ yoor béldè g€nerlske

kwålite¡l$wÊârborgen werden oðfo.mulsErd ls hel aaflgerrre¿ên ofi het hê¡stêlplân ook tegon
det li'tt te hor.¡den,.

Commiss¡êledeni 1) Vooritter: dê hr. L- van R¡€l

2)Vakdeskundig lid: de hr- R Vanoilerdljk

3) OndenMjsdeskundig lldl mevr, M. Lunenberg

Toelichting bli dlt fomuller

De commiÊsle beoordê€lt of het hsr€l€ldari ven dazø oplailing afdoende ls, wål bêlåkmt dst het
toereikend en haalbaa¡ ls. Dssrloe gesfl ds oplelding, per gsrprieke kwålitelts\r/ÊaÍborg dle als

onvoldoend¡ ig beoordeeld, in h€t hÊrstêlplÊn volgonda dernerú€n w€ar:

- de scties die dê oplêldlno rd ¡nzsllên orn d€ D€galiBv8 bsoordÈlirig odt tê bulgËn en de
aanbordingen van de cornmlss¡e in dê praktfk te brengenl

- de noodzakelijke mlddehn dia da opleldirq zal aanwendan om deee âctles te r€allÊEr€n;

- de lndicalarc¡ die dc oplailing zal gebruiken om de verbetêrlngen te toelseni

- een raalletlscfi tiþþpEg{ van max¡fnsel drie laår om deue âctios ts rsallser€n.

De commlssie geeft voot dk ven de¿e criter¡a aân of de oplelding hieraan voldoÉt en motlveert
bÐknopl waarom ze lot dil oordeel ie gekomen. Tot slot geell de commis¡iç in haår Bindôordeël âân of
zÈ hét herÊtelphn ln totalltelt aftloende vrndt.



Pagina 11 van 13

Cñterium l: Actiss

De oploldlng gêaft dâ sc¿,os waet die zü zâl lnzènen om da nøget¡€w beoôrdeling om ,Ð buigen. Do
oplokJing ûøngt door miúe¡ van d€za actløs de aanbswllngen van de commlss¡e ¡n da Nakttik-

Oordo€ll voldosride i eflv€ld€€ÐCå

Molivering:
De opteldlûg formulssrl concrete efl lalrijke aoties voor (biJna) alle aanbevelìngen van de commlssle ln

het vlelletl€rapport-
De kwalrtoitszorg en de noodzakelijke {pérman€nle} kwalite¡lscL¡ltuur kriigen expliclele aandacht. Dåt
is poeitief, zeker omdal dit toch ltrel esn lecuns bleek in h€t Zdfvålualiatapporl.

De commlssle mist in hsl herstelplan toch wal m€êr explicleie aandacht (met oÐnorete äclieg) uoor hêl
wegwsrken van de vaslgestelde grote cultuuruersch¡llen tuasen beide voormalige opleid¡ngsn,
B¡i actie I zou het professlonaliserlngsbeleìd ook batsr gekoppeld ì¿orderl âan de doelstellinqen van
da opleidlrq en âân hêt overbruggen van de culluurversohillen,
Erp{iclete en conoretê acl¡ss in verband met de aandachl voor het wclbev¡nden en de wetklasl
moelen evene€ns hun plaats krijgen

Bij d€ vooropgestelde sclr€a dbnt opg€let ls worden voor een te oven\ egsnds toÞdswnb€nader¡ng.
De oplelding zou beet volult gaan voor inspraak vanì.ryege lÊctor€n, Êludenltn en het werkveld en vo+r
me€r conctet€ aclles om dit le waarborgen. Een actleplan ¿ou bert bepalen op welke manlèr en ¡n

welke mata inspraak zal georganlseerd wotdÊn €n hoe deze inEpraåkgegievens hel wrdor
onh,r¡ikkelenvãnconceplenof realisah€Ezullenkunnenbelnvloeden-{Þv bi¡ punt4T"gslrjkger¡chth€id
tussen vakken en lecloren' word8n dÊ shdenten niet bêtrckken o{k zo brj 4 3 (wBlkvêidcommlssiê),
5.3 (rÈnsfer theorel¡6che kad€F6 en onderwijsvakken), 6,2 (afst6mming le'cloren, studenten,
s{âgÈmentoren)- Sluk voor stuk voorbeelden wËarvan ds comrn¡sâie vindt dat een gfolè
s{udsntenbstrokk€nheid !egârândeerd moel wo¡den

Critsrlum 2l Mlrldolon

De oúeding ve/7'nodt da noadzêkelljha nlcldêløn dls ztj zal geÞruiken om dê2ê sclirs la røaliseran.
Daze mi'ddehn ziln adequaal en voldosndo om hat ryc,wopgÊslÉlde do€l te fur¿ihen.

Oorde€lt voldogndB i sfiv€ld€ffde

Motiver¡Dg:

Voor de meesle voorgenomen áctt€s wordt helder bsschreven hoe ze zullen word€n aangepakt en

rfln de mrddel*n adequaat en voldoende om de vooropgestelde doelen lè berelkêo,

Enkele (detail ) kanltekenlflgeo en suggesties:

Bü 4,7'bevorderen vãn de gelilkgerichtlteid tussên vakken ên lectoren":

ln het heîstelplân $,ordt voor dez.Ð act¡€ het opleidingshoofd als (enige) veranlwoordelijke aångèduid.

D¡t keß n¡el volstÉsn. ln dê2.â äctle horen ook då l€ctoren en de vakgroepen een essentiele rol te

spelen- Defgelijke afstefimingên mo€len ln hql têem çbeuran, door ÍIet Êlkaa¡ in g€€prsk t€ gean en

zo cultuuN€rschillen te overbrr.lggen. Er wordt voor d€z€ ætÌË dan ook best een lndlÕãtoÍ loogevoegd
diè de äc{lêvå betrokkenhård en de inbreng vån lectoren en vakgro€pen ksn mèùen en wÈâôorgen.



Pag¡na 12 van 13 Ook bij 9-2 "Opstellen dnejaartùks vorm¡ngsplån' lijH het een toFo"vnâangak, Aande'cfil3punÞn €n

noden r,oor professionalisering moelen rêkÊr vanuil dÊ vakgræpeñ nââr yolen gebrachl kunnen

wonden. Ook hier is een aanvullende lndialor aangewè26n,

Bij 6.3 'âlle ûtudenten hebbën t¡jd¡g een gtegeplaåt5': het lükt on8 aangewazen om te shs/en naär êËn

gezamenlijke vÊrÈntvyôordellkheld van do oplÐ¡ding €n d€ slâgesêholen. Wannear de bebo*kenheid

van daze stagescholen verhoúûd ken ì#otdgn, zal oo* hst aantal aengebodên slagtp¡a€lsên
loênrm€n en zullen Br ooh beteæ afspraften gèmaakt kunnén worden-

Grlt dum 3; lndbrtonn
Da Wle¡d¡, gdeñ fdÈquâtÊ |/'dlidlonën æn .lla zli d gebru¡lit,n oñ da wñêtedngerl ,Ð foels€n.

Oorded; voldoendo / en¡eldeende

Mo[verirg:

Het overgmte deel van de ind¡çelo¡en ls lo-the-poinl,

esn €nkeþ keer moæn 2e æk wel ambllÞuzar (bv. benchmark nisl grol€r dan heÌ gemiddelde--)

Soms zijn de lndlcâlorên oîvoldo€nde oparationoel of blijven ze 13 vaag,

Bv. tij 6-1: hoe zal man h€l leeÍ€fldsfiì6nl van de sludsnt rnelerì. om ña le gasn of h€Ì

lñdêÍdgad \¡ergroot? Hoe zal men Êantonen dàl er êgn causael verband iô mel de voot- en

nabeapreklngan?

Bi¡ 6.3; h€t wErftveld'ie meer bereld', Hoe melefl?

Bij 0.3 'het oplettlngsleam ervaail €eil mindere wer*druk' lloe wordt "crvaren' gemeten?

Globael ganomen wotd€n dik$/i¡ls algenrerkte docúmenlên älå lndlcator g€stÉld, mååf tvordt er in de

tridiratorËn niet o{ tÈ $/einig gefoË ¡sl op het (ontwikkelings}proces of op de v€rdsre praktiikrÊÊúltâtên

na de acll€s.

Sommiç indiratorên yrâgen nog wat vsrfijning. Enkelê sug0estlês:

2.1: 'communrcat'¡e met en input van sbgementoren"i deze stag€menloren moeten dan ook

bekend ¡Un met de wcn$rn ên dË varì¡r€chüngen van de opleHlry.

4.3: 'dè opþrd¡ng bsEÊkl hgt,,ßd(vêld Guucturêel en syslemati€ch in hâåÍ welklng't dÊ acti€g

u,Ërdên âmblt¡êus gsfoÍnulssrd, maar da indlcator bliJft eeder bæcheiden- llet toevo€gën

vân eên lndicatordh ooi< dê'orv8r€n bebokkønheid"gârândsetl lfkt noodzakeliik.

4"4'commun¡cåtic ven oÞjectievÊ ouÞuEi€geyen6': esn indi:ator m b.L de terugil(oppâling aqn
gtudenten en lectffên ontbrs€kt (wel aanrvezjg b¡¡ 4.5, zlj het eerdet vaag)-

4,7 ên 4,9: z¡ê opmerk¡ng bii øitedum 2
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Critodurn ¡¡: T¡ldrpad

De opte¡d¡ng plaêlst de raorûÉfÐ.átfies ô/tnân 6ón rsallsl/scå t$dqped van nat<imum drle Jøatr' Het
uitgezotte bîdspÈd ts p6a$ênd bl dê rcorzþ¡a acülÉs (n¡êt tÊ /ËIftg, ttþl ta kort),

Oorde€l: wldoerde / Êfiv€lde€fi{tê

Motivering:

Het tldoâd bl dË veîEchilenda actiee is passend en realisÙsch,

Gezlen het aanlal voorEonomen Ðcties, zal een nælc¡¿erwogan p'rbritering noodzekelljk zijn.

Elndoordeol: Hst her.tdplü lp afdorndr

Hcl hêrstelplsn /¡ foe¡p¡ßand o¡l haâlbaa¡.

oordeel: afdoende / a¡e+cfdeoade

Moüv'erlng:

Mçl anechtnehing van de hi€rboven geformuleerde suggffitìes en bedenkingao, Êlulten dê ¡n het

hérstslplan geformuleerde acfieg voldoende aên bl¡ de aant€vgl¡ngen vân het vbil€llerapporl,

De ooncrete aanpak. de crlte.la voor de loe'tsirq nan do verbeteringen árl hêt voor¿ìone tijdepad ¿in

held€r en pa+send geforrnuleêrË, Dê commlssiÊ suorgsr€€rt (zoak vemeld bt| crttêllum 3) esn
wredærplè aandsçht vûor de operÊüonålltell en dê mÐetbsarheid van de indlcaloren.

De commisgie vrs4t, voor dÊ ulL$/€rkhg van dil h€r8telplan en voor de to€komsl van d€ oplåitir¡g,

Þlljraando aandacht rreor communlcãlle mêl en feedback van Bn aan studêrden, leclorso en lv€rkveld.

Dh ¿al cruclaal ziln voor hel overbrugpen van de culluurveEch¡ll€n €n voor het vÊrhogen vân hêl

welbevinden van het hala team,

NåaÍ'l r¡oolzllter: L$c Vân R¡et

DâluÍ¡:22 mêl ã)15

Handtek€nlngl


