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1 | Inleiding 
 
Voor u ligt het Verslag van Werkzaamheden over 2022 van BRAVE MINDS BV. We geven hiermee invulling aan 
onze wettelijke verplichting om jaarlijks verslag uit te brengen van onze werkzaamheden.  
 
Na de pas op de plaats om een stevig fundament te leggen, in verband met een exponentiële groei, gevolgd door 
een periode die gekenmerkt werd door corona, konden we in 2022 werken aan onze ambities van kwalitatieve en 
kwantitatieve groei. Een voorbeeld van het laatste is dat ons personeelsbestand wederom met 40% is uitgebreid, 
wat natuurlijk ook betekent dat onze studentenaantallen zijn gegroeid. 
 
Wat betreft de kwalitatieve groei, lag de focus op diverse bedrijfsprocessen, uitgevoerd door het examenbureau, 
projectmanagement en studentenadministratie. We zien ook dat onze evaluaties goed zijn opgezet en kritisch 
worden geanalyseerd, wat ons waardevolle informatie oplevert, die laat zien wat we al goed doen, en waar nog 
noodzaak of kansen voor verbetering liggen.  
 
We bouwen dan ook met vertrouwen verder aan onze ambities. 
 
Dit verslag wordt als publicatie verspreid via de website van Brave Minds en binnen onze organisatie.  
 
Het leveren van kwaliteit is in ons dagelijks werk ons doel en uitgangspunt.  
 
 
Namens de directie,  
 
Dhr. drs. G.J. van Kooten    Mvr. drs. D.C. van Voorthuijsen   
Directeur bedrijfsvoering    Directeur onderwijs
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2 | Brave Minds 

 
BRAVE MINDS is een erkende, niet-bekostigde onderwijsinstelling, onder nummer BRIN 30RC. Onze erkende mbo-
opleidingen worden uitgevoerd onder de merknamen MBOzaak en MHBO College Year. 
 
Met een vast kernteam van 15 docenten en medewerkers verzorgden wij in 2022 20 opleidingen aan ruim duizend 
studenten. We maken voor de uitvoering van ons onderwijs daarnaast gebruik van ongeveer 30 freelance docenten. 
We bieden het onderwijs aan op 4 locaties.  
 

2.1 | Missie 
 
Missie 
BRAVE MINDS werkt vanuit de volgende mission statement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Visie 

De mission statement krijgt vorm in onderstaande visie:  

BRAVE MINDS biedt innovatieve studieprogramma’s die erop gericht zijn om mensen tot bloei te laten komen.  
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Strategie 
Versneld onderwijs 
Door een strak georganiseerd en goed studieprogramma behalen studenten versneld een diploma. Ze weten vanaf 
de start van de opleiding exact wat nodig is voor het diploma. De opleidingen zijn opgedeeld in modules. 
Studenten hebben één vak per keer, dat wordt afgesloten met (praktijk)examens. Lesstof en examens stapelen niet 
op en het blijft het overzichtelijk. Voor studenten betekent kiezen voor een versnelde opleiding: goed plannen en 
organiseren. Daar helpen onze docenten en studiecoaches de studenten goed bij. Voor het succes is het belangrijk 
dat er proactief met de lesstof aan de slag wordt gegaan.  
 
Erkend leren 
Een erkend diploma wordt overal herkend en is daarom een fantastische stap in een loopbaan. Het laat zien dat 
kennis en vaardigheden worden beheerst en onderhouden. We noemen dat: de zaag scherp houden. En dat doen 
wij zelf ook. Dit wordt zichtbaar in onze erkenningen. Wij bieden enkel erkende CREBO-opleidingen aan, en zijn 
opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO-register).  
Daarnaast houden we niet van kleine lettertjes. We staan voor heldere, up-to-date opleidingen en voorwaarden. 
Zo zijn de prijzen all-in, dus inclusief boeken en lesmateriaal. Ook examens zijn inbegrepen. Studenten hoeven ook 
geen onverwachte kosten te verwachten voor bijvoorbeeld dossiervorming of arrangementskosten. All-in is ook 
echt all-in.  
 
Persoonlijk leren 
Een vlotte voortgang van de opleiding is belangrijk. Daarom hebben we korte lijnen met een studiecoach die 
studenten begeleidt tijdens de opleiding en stage. Elke klas en elke student heeft toegang tot een studiecoach. We 
werken daarom ook met vaste klassen en docenten. Tijdens de lessen en coachbijeenkomsten is er genoeg ruimte 
voor persoonlijke aandacht. Studenten blijven niet met vragen zitten en kunnen zich 100% focussen. Tijdens de 
coachbijeenkomsten, kijken we naar de voortgang en plannen we de afronding van de opleiding. Zo weten 
studenten altijd hoe ze ervoor staan, zowel voor de opleiding als de stage. 
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2.2 | Aanbod 
 
Onder de merknaam MBOzaak bood BRAVE MINDS het afgelopen jaar 20 opleidingen aan. Onder de merknaam 
MHBO College Year werden 3 opleidingen aangeboden. Alle opleidingen worden aangeboden in de derde leerweg 
(OVO). Onderstaande figuur geeft de verdeling van opleidingen weer, ingedeeld naar sector.  
 

 
 
Erkenningsaanvragen 

In 2022 zijn de volgende erkenningen aangevraagd en positief beoordeeld, veelal in verband met de herzieningen 
van kwalificatiedossiers. 

 
Erkenningen voor opleidingen voor cohorten per september 2022 

Crebo Naam opleiding Niveau Leerweg 

 Business & Management   

25723 Allround Assistant Business Services 3 OVO 

25726 Legal, Insurance & HR Services Specialist 4 OVO 

25727 Marketing & Communication Specialist 4 OVO 

25728 Office & Management Support Specialist  4 OVO 

 Transport & logistiek   

25776 Logistiek supervisor 4 OVO 

25777 Specialist transport en logistiek 4 OVO 

 Zorg & welzijn   

25779 Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 4 OVO 

25780 Begeleider maatschappelijke zorg 3 OVO 

 Business & management   

25807 Retailmanager 4 OVO 

  

Erkenningen voor opleidingen voor cohorten per september 2023 
Crebo Naam opleiding Niveau Leerweg 
 Business & management   

25877 Accountmanager 4 OVO 

25874 Commercieel medewerker 3 OVO 

25880 Ondernemer handel 4 OVO 

 Sport & bewegen   

25908 Sport- en bewegingsleider 4 OVO 

25909 Buurtsportcoach 4 OVO 

25910 Leefstijlcoach 4 OVO 

25911 Bewegingsagoog 4 OVO 

Opleidingen MBOzaak

HR, recht en support Onderwijs & pedagogiek Business & management

Zorg & welzijn Sport & veiligheid
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2.3 | Ontwikkelingen 
 
In het vorige Verslag van Werkzaamheden konden we terugblikken op 10 jaar Brave Minds. We concludeerden dat 

we grote stappen hadden gemaakt. Onderstaand figuur geeft onze ontwikkeling kernachtig weer. 
 
 

 
 
 
 
Na de fase ‘Fris en fruitig’ in 2021, kunnen we daar voor 2022 weer een jaar aan toevoegen: ‘Stevig en rond’.  
 
2022 – Stevig en rond 
Net zoals goede wijn, worden ook sommige bedrijfsprocessen beter met de jaren. Dat hebben wij het afgelopen 
jaar ondervonden. Onze kwaliteitszorgcyclus is nu meerdere keren doorlopen, is ‘rond’ en stevig neergezet, wat 
heeft gezorgd voor meer stabiliteit. Hetzelfde geldt voor het doorlopen en verbeteren van verschillende 
bedrijfsprocessen. Stevig en rond staat onder meer voor: 
 

• Versteviging van de studentenadministratie door meer inzet, het scheiden van taken en het in kaart 
brengen/verbeteren van diverse processtappen. Resultaat: processen als aanmeldingen en aanvragen zijn 
eenduidig en leveren geen vragen meer op. Dit verhoogt onder andere de passende plaatsing.  

• Versteviging van (de controle op) de planning en organisatie (roosters). Dit door een duidelijke 
taakverdeling tussen roostermakers per sector, die daardoor hun expertise ontwikkelen en vervolgens 
elkaar controleren. Resultaat: verder vooruit kunnen roosteren, studenten hebben meer inzicht in 
toekomstige vakken, deadlines en examens, en daarmee meer/accurate informatie over de voortgang.  

• Inrichten van een helpdesk als afdeling, voor vragen rondom technische ondersteuning/het systeem: 
zoals boekenlinks, roosters, inlogproblemen. Resultaat: stabiliteit bieden. Problemen van deze aard 
worden nu standaard binnen 48 uur opgelost.  

• Stabiele en transparante informatievoorziening: informatie is goed te vinden en is homogeen opgesteld. 
Resultaat: meer tevredenheid (ik kan het goed vinden) bij docenten en studenten.  

• Versteviging van de coach-cyclus, die is gestart in september 2021. De cyclus in nu bijna eenmaal volledig 
doorlopen en reeds meerdere malen gestart. Resultaat: coaches weten goed wat hun rol is en wat deze 
behelst. We zien dit terug in de gestegen studenttevredenheid qua studiebegeleiding (ik weet bij wie ik 
terecht kan). Eerste effecten lijken ook zichtbaar in de nominale onderwijstijd die vaker wordt gehaald 
(minder verlengingen). Het studiesucces van onze studenten blijft hoog. 

• Versteviging van het examenbureau (de controle van examendossiers): meer inzet en het aanscherpen van 
processen. Resultaat: de aanvraagprocedure diplomering kent duidelijke processtappen en levert geen 
vragen meer op bij studenten en studiecoaches.  

• Bij de aanpassing van crebo’s of OER-en: naast procedure aanvraag bijtijds opstarten, start nu ook de 
interne communicatie eerder en is deze inhoudelijker van aard. Resultaat: een verbeterde interne 
communicatie n.a.v. aanpassingen (wat verandert er, per wanneer). 
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We zien dat de medewerkers meer eigenaarschap kunnen nemen bij de begeleiding en bij vragen of problemen 
van studenten, omdat helder is wat de kaders zijn en hoe processen worden vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan 
boeken bestellen, communicatie over deadlines of roosters, de inhoud van de opleidingen en examens en het 
informeren over de mogelijkheid van vrijstellingen en aangepaste examinering.   
 
Speerpunten 2022 gerealiseerd 
De speerpunten zoals we die hadden geformuleerd in het Verslag van Werkzaamheden 2021 zijn grotendeels 
gerealiseerd en de positieve effecten ervan worden al zichtbaar. De speerpunten richtten zich kort samengevat op 
verbeteren van (onderdelen van) het onderwijs op basis van geplande en uitgevoerde interne audits (uitgevoerd 
door een extern bureau) bij twee opleidingen, het herinrichten van de examencommissie om de onafhankelijkheid 
te verbeteren, het optimaliseren van de kwaliteitszorg, verbeteren van de informatievoorziening, waaronder een 
duidelijke positionering van de studiecoaches. Aan het speerpunt dat in 2021 door interne omstandigheden en 
corona niet was uitgevoerd - de lesbezoeken t.b.v. de gewenste feedback en ondersteuning van de docenten – is 
in 2022 uitvoering gegeven.   
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3 | Onderwijs 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen en gerealiseerde kwaliteit over het onderwijs aan de hand van de 
door ons geformuleerde verantwoordingsdoelen en strategische doelen. Evaluaties onder docenten, studenten en 
leerbedrijven vormden de bronnen voor de evaluatie evenals de resultaten van de lesbezoeken die wij hebben laten 
uitvoeren vanaf april 2022. Onderwijsresultaten zijn geanalyseerd evenals klachten.  
 

3.1 | Onderwijsproces 
 
Onze doelen volgen het onderzoekskader van de inspectie zoals dat is uitgewerkt voor niet bekostigd onderwijs 
(bijlage 2 van het Onderzoekskader 2021, versie 2022). We geven hierna per standaard de belangrijkste bevindingen 
weer. 
 

3.1.1 Aanbod  
A1.1 Verantwoordingsdoelen (OP1 Onderzoekskader IvhO) 
Het aangeboden onderwijsprogramma bereidt de studenten voor op de beroepspraktijk, het vervolgonderwijs en de [democratische] 
samenleving. 
De opleiding biedt een onderwijsprogramma, welke is vastgelegd in de OER (onderwijs-en examenregeling) per opleiding, dat is 
toegespitst op de doelgroep en de beroepspraktijk waartoe de opleiding kwalificeert en diplomeert. Het programma is afgestemd 
op de onderwijs- en vormingsdoelen van het kwalificatiedossier, de daarbij passende keuzedelen, generieke onderdelen en 
eventuele wettelijke beroepsvereisten alsmede op de onderwijs- en vormingsdoelen van de opleiding zelf. Het programma kent 
een duidelijke opbouw en samenhang, waaronder met de toetsing en examinering, is passend bij de opleidingsduur en er zijn 
voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming.  
Het programma sluit aan bij de onderwijsbehoeften van studenten, onder meer doordat het mogelijkheden biedt voor maatwerk 
door o.a. het intake- en vrijstellingenbeleid (o.b.v. iemands achtergrond wordt een programma samengesteld). Het programma is 
voor studenten tijdig, en voor aanvang van de opleiding bekend, door informatie in de studiegids, de OER op de website en via de 
uitgebreide kick-off sessie bij de start van de opleiding. 
 
 

 

A1.2 Strategische doelen 

Het onderwijsprogramma wordt vergaand afgestemd op de doelgroep, en duidelijk opgebouwd, door de vertaling van onderwijs- 
en vormingsdoelen vanuit het kwalificatiedossier, in een modulair programma, waardoor lesstof en examens niet opstapelen voor 
studenten. Hierdoor zijn de onderwijsprogramma’s overzichtelijk.  
Door een directe, samenhangende, vertaling van diploma eisen, onderwijs- en vormingsdoelen, naar een onderwijsprogramma, 
worden studies versneld aangeboden. 
Het onderwijsprogramma biedt vele mogelijkheden tot maatwerk, waaronder meerdere instroommomenten, kunnen switchen van 
opleiding binnen mbo-colleges en een eventuele verlenging van de studieduur. Modules kunnen daarnaast, indien nodig, als 
thuisstudievariant worden aangeboden en studenten kunnen versneld diplomeren.  
De kick-offs zijn uitgebreide en motiverende bijeenkomsten, waarop het onderwijs en de examens van de gekozen opleiding 
uitgebreid worden toegelicht. De student krijgt o.a. inzicht in de werkwijze van de onderwijsinstelling, verwachtingen 
(instapniveau, studietijd, enz.) en toekomstige bijeenkomsten. 

 

 

 

 
Aanpassing onderwijsprogramma modules 
Per september 2021 werken wij met ingekochte examens voor het beroepsgerichte deel van de opleidingen, en met 
nieuwe, geconstrueerde examens voor de generieke vakken en de keuzedelen. Dat heeft ook gevolgen voor de 

inhoud van de modules. Docenten zijn hierin zo goed mogelijk meegenomen, maar zij vonden de informatie niet altijd 
tijdig en voldoende. De besluitvorming en invoering heeft ook snel plaatsgevonden; we wilden de nieuwe examens 

inzetten bij de cohorten die in september 2021 startten met een opleiding.  
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In 2022 is in evaluaties de vraag meegenomen of de lesstof nog goed aansluit op de examens. De tevredenheid 

van studenten over de aansluiting van het onderwijs op de examens is nog altijd hoog (bijna 90 procent). Docenten 
zijn op onderdelen kritischer. 15 van de 22 (68,2%) vindt de aansluiting goed, maar bijna een derde van de 

docenten dus ook niet. Tot slot zijn docenten in een aantal gevallen kritisch over het aantal lessen bij de modules: 
het aantal komt niet altijd overeen met wat er nodig is, zowel meer als minder lessen zou naar hun mening soms 

beter passen. In samenhang met het feit dat docenten de lesstof in de modules niet altijd even up-to-date vinden, 
ligt hier een kans om ons onderwijs nog verder te verbeteren.  

 
Vanaf september 2022 zijn er 5 opleidingen met een herzien kwalificatiedossier gestart. Als feedback gaven 

docenten eerder aan dat zij hier tijdiger en/of meer informatie wilden ontvangen. Daarom hebben we 
verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de docenten bij deze ontwikkeling te betrekken. Hierdoor is er 

vanaf de start voor docenten meer duidelijkheid over de opbouw van de opleiding. 
 

Uit studentenevaluaties bleek dat de huidige structuur van de mbo-vakken, ondanks goede resultaten, in hun 
beleving te weinig lesuren omvat. Het aanbod van mbo-vakken wordt daarom aangepast, zodat studenten die dat 

nodig hebben of graag willen, vaker gebruik kunnen maken van lessen in de generieke onderdelen.  
 

Lesmateriaal 
Met onze boekenleverancier Studers verloopt de communicatie en uitgifte van boeken niet geheel naar wens. Zo 

hadden hun landelijke problemen ook effect bij MBOzaak1. Wij hebben dit intern kunnen verhelpen. In 2023 
evalueren wij deze samenwerking. 

 
Informatievoorziening 
De tevredenheid over de informatievoorziening aan studenten, docenten en BPV-bedrijven is hoog. Gevraagd is 
zowel naar de inhoud als de tijdigheid van de informatievoorziening. We zien hier een verschil in beleving tussen de 
studenten en de BPV-bedrijven: studenten zien een verbeterkans in de tijdigheid, BPV-bedrijven in de duidelijkheid. 
We blijven beide monitoren, maar zijn voorlopig tevreden over de resultaten. 
 
Maatwerk: vrijstellingen en toelatingstoets 
Wij bieden studenten persoonlijk onderwijs. Daar past ook bij dat studenten na adequate informatievoorziening een 
passende opleiding kiezen. Studenten die bij ons binnenkomen weten over het algemeen precies welke opleiding zij 
willen volgen. Wij hanteren de wettelijke vooropleidingseisen en bieden de mogelijkheid voor een toelatingstoets 
voor studenten die daar niet aan voldoen. Afgelopen jaar waren er 375 studenten die de toelatingstoets hebben 
aangevraagd waarvan er vervolgens 119 studenten konden starten met de gewenste opleiding. Het aanvragen van 
vrijstellingen behoort ook tot de mogelijkheden om tot een zo passend mogelijk opleidingstraject te komen.  
 
 

  

 
1 https://nos.nl/op3/artikel/2447412-problemen-met-levering-studieboeken-voorbij-bedrijf-belooft-beterschap 
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3.1.2 Ontwikkeling en begeleiding 
 

A2.1 Verantwoordingsdoelen (OP2 Onderzoekskader IvhO) 
De opleiding zorgt voor een passende intake en plaatsing. De opleiding houdt de ontwikkeling en voortgang van studenten in de gaten en 
biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. 
Studenten worden voorafgaand aan de aanmelding zodanig voorgelicht dat zij in staat zijn een passende opleiding te kiezen. Zij 
worden begeleid door informatie in de studiegids en op de website, tijdens studieadvies gesprekken, open avonden en beurzen. 
Een passende plaatsing vindt plaats n.a.v. de gestelde toelatingseisen. De voortgangsbegeleiding is gestructureerd en zorgvuldig, 
en is afgestemd op de behoeften van de student en de vereiste competentieontwikkeling. De opleiding stelt de student in staat 
de opleiding op het vereiste niveau en binnen de geprogrammeerde tijd te behalen, zoals vastgesteld in de OER van de opleiding. 
Afwijkende prestaties van studenten worden geanalyseerd; door middel van studieloopbaangesprekken wordt het gesprek 
aangegaan met de student. Er is een ondersteuningsaanbod voor studenten met extra ondersteuningsbehoeften en de opleiding 
informeert studenten (en eventueel de ouders) volledig en tijdig over de mogelijkheden voor extra ondersteuning. Studenten 
kunnen gebruik maken van; een ondersteuningsaanbod t.b.v. dyscalculie en dyslexie, een aanbod van extra persoonlijke 
begeleiding, het volgen van extra lessen. Ook hebben zij toegang tot een vertrouwenspersoon. 

 
 
 

A2.2 Strategische doelen 

De voortgangsbegeleiding is vergaand gestructureerd en zorgvuldig, en is afgestemd op de behoeften van de student en de 
vereiste competentieontwikkeling, door de toewijzing van een persoonlijke coach, voor elke student, die de studenten en 
docenten bijstaat middels een periodieke check op resultaten. Om dit te ondersteunen zijn de (nog te behalen) resultaten continue 
inzichtelijk voor zowel studenten, docenten als coaches middels het geboden systeem. De opleiding en docenten evalueren, niet 
periodiek maar continue, de gestelde geprogrammeerde onderwijstijd en of studenten profiteren van het geboden onderwijs door 
middel van continue evaluaties per aangeboden module. 
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BRAVE MINDS hecht veel waarde aan transparante informatievoorziening aan onze studenten. We doen ons best 
de informatievoorziening goed te doseren en aan te laten sluiten op onze doelgroep. In de evaluaties gaan we na 
of de informatie ook bekend is, bijvoorbeeld als het gaat om de duur van het programma, de mogelijkheden voor 
herkansingen en de ruimte van meerdere diplomeringsmomenten per jaar en om langer over de studie te doen. De 
informatie blijkt net als in 2021 goed over te komen. Onderdeel daarvan is de ingevoerde cultuurcode en een 
(negatief) bindend studieadvies dat we kunnen geven als inzet en/of resultaten niet voldoen. Op die manier willen 
we bereiken dat de lessen de nodige effectiviteit hebben die we beogen en dat onze studenten succesvol zijn. 
Wanneer zaken niet duidelijk zijn, weet de student waar hij of zij terecht kan. De positie van de studiecoach is wat 
dat betreft in relatief korte tijd stevig geworden en werpt ook in de begeleiding zijn vruchten af.  
 
Gezien de verkorte opleidingen, is de coachcyclus met vaste coachmomenten voorafgaand, tijdens en aan het einde 
van de opleiding, nu meerdere malen gestart. In maart 2023 is deze voor de eerste keer volledig doorlopen. De 
activiteiten binnen de coachcyclus worden regelmatig geëvalueerd tijdens het werkoverleg met studiecoaches. Naar 
aanleiding daarvan zijn er een aantal zaken aangescherpt in 2022, nodig om de kwaliteit en het niveau van onze 
verkorte opleidingen te borgen. 

 

• Intake. De informatie die eerder via intake werd gedeeld, zaken als verplichte stage, stageduur, lesmateriaal, 

rooster, zelfstandig leren en timemanagement worden nu proactief gepusht na aanmelding van de student. 

• Bij de kick-off worden mogelijke en exacte afstudeermomenten, en daarvan afgeleide deadlines en planning 

studievoortgang, binnen de onderwijsovereenkomst proactief gecommuniceerd, mogelijk gemaakt door 
een langetermijnplanning examencommissie. Dit geeft een heel duidelijke stip aan de horizon, in lijn met 

onze Covey-principes die wij in het didactisch handvat hanteren. 

• Om de studievoortgang te bevorderen, hebben we ook het aantal herkansingen gemaximaliseerd (2 per 

vak) om no-show of uitstelgedrag te voorkomen. Andere reden om dit aan te passen was ook om het niveau 

en de gelijkwaardigheid van het diploma’s door de examencommissie te kunnen borgen. 

• De coachcyclus is september 2021 gestart. Studenten van cohorten september 2020 en februari 2021, die 

niet afstudeerden na afloop van het programma, maar nog vielen binnen een verlengde 
onderwijsovereenkomst, hebben eveneens een eigen coach toegewezen gekregen (een specifieke 

projectleider), zodat ook zij van een vast aanspreekpunt verzekerd zijn.  

• Dankzij de structuur van de coachcyclus en de inzet van de projectleider, hebben wij zogenaamde 

‘langstudeerders’ beter in kaart. Wij willen deze lijn daarom in 2023 voortzetten voor deze groep studenten, 

die daarmee extra ondersteund worden middels bijeenkomsten, planningen en/of timemanagement, ten 
behoeve van een succesvolle afronding van de studie. Doel hiervan is dat studenten binnen de maximale 

onderwijstijd proberen af te studeren, wederom in lijn met onze Covey-principes.  

• De voorwaarden voor het verlengen van een onderwijsovereenkomst zijn vanaf september 2022 

aangescherpt. Een student die moet voldoen aan voortgangsnormen om de onderwijsovereenkomst (met 

een maximaal duur) te mogen verlengen.  
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3.1.3 Pedagogisch - Didactisch handelen 
 

A3.1 Verantwoordingsdoelen (OP3 Onderzoekskader IvhO) 
Het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijsteam stelt studenten in staat om te leren zich te ontwikkelen. 
De didactische aanpak van het docententeam is passend voor het niveau van de opleiding, geborgd door middel van het 
toepassen van de didactische handleiding. Ook worden data van bijeenkomsten en deadlines daarom tijdig gecommuniceerd. 
Het team zorgt voor effectieve leersituaties; leerdoelen en gestructureerde leeractiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van 
de competenties. Hiertoe wordt het programma modulair vormgegeven. Het team realiseert een evenwichtige verbinding 
tussen het leren in de beroepspraktijk en het leren op de instelling, door middel van de gezette leerdoelen, stageopdrachten en 
examens. Docenten stemmen hun aanpak af op de behoeften van groepen en individuele studenten, zodat deze actief en 
betrokken zijn; o.a. mogelijk gemaakt door de kleine klassen waarin het onderwijs wordt verzorgd. Het team creëert een 
pedagogisch en didactisch passend en stimulerend leerklimaat, heeft positieve verwachtingen en geeft gerichte feedback. De 
cultuurcode, gebaseerd op de 7 eigenschappen van Covey biedt hierin handvatten en houvast voor studenten, docenten en 
overige medewerkers. 

 
 

A3.2 Strategische doelen 

De didactische handleiding voor bijeenkomsten wordt ingezet om de methodiek te bekrachtigen; aansluitend op het niveau en 
gericht op het creëren van effectieve leersituaties. De leeractiviteiten worden verder gestructureerd middels modulair 
onderwijs, waarvan voorafgaand een handleiding beschikbaar wordt gemaakt. Hierdoor worden leerdoelen en te ontwikkelen 
competenties expliciet gecommuniceerd aan betrokkenen. 

 

 
Studenten zijn net als vorig jaar tevreden over de kwaliteit van de lessen en de kennis en kunde van docenten; zij 
vinden dat docenten de lesstof efficiënt behandelen, goed kunnen uitleggen en een duidelijke relatie leggen tussen 
theorie en de praktijk. In 2021 waardeerden de studenten de docenten al met een ruimte 8. In 2022 is dit gestegen 
naar een 8,8. Onze norm ligt op een 8 en we zijn blij dat we dat ook weten te realiseren.  
 
Vorig jaar bleek in de evaluaties dat een (te) groot deel van de docenten niet werkte met de didactische handleiding 
of deze zelfs niet kende. Het didactisch handvat is in 2021 bijgesteld in lijn met de cultuurcode en aangescherpte 
randvoorwaarden. Nu past een ruime meerderheid het handvat toe (19 van 22, 86%).  
 
Het didactisch handvat is ook gebruikt als leidraad voor lesbezoeken. Van de bevindingen uit de lesbezoeken is een 
SWOT-analyse gemaakt. In samenhang met de evaluaties geeft dit een consistent beeld. Positief (strength) is het 
enthousiasme van zowel docenten als studenten, de praktijkvoorbeelden en werkvormen en de voorbereiding van 
de docenten. Opvallend is de lage opkomst van studenten in de bezochte lessen (in de periode na corona) en dat 
studenten weinig tot niet zijn voorbereid waren (weakness). Hoewel we studenten op het belang daarvan wijzen 
tijdens de aanmelding en middels informatievoorziening, moet dit in de praktijk nog zijn doorwerking krijgen. In 2023 
doen we meer en gevarieerder lesbezoeken, en bekijken we of - en zo ja, hoe - we op de aanwezigheid en 
voorbereiding moeten sturen.  
 
Docenten voelen zich bekwaam les te geven. Zij hebben in meerderheid ook het idee dat zij de studenten voldoende 
kennis en vaardigheden kunnen meegeven die zij kunnen gebruiken in de praktijk (20 van 22, 91%), maar gaven wel 
aan behoefte te hebben aan feedback op hun docentschap en leren van elkaar. Dit kwam ook al naar voren in de 
evaluaties van 2021. Daarvoor is ruimte op diverse bijeenkomsten in 2023, waarin ook de leerpunten uit de 
lesobservaties worden meegenomen. 
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3.1.4 Beroepspraktijkvorming 
 

A4.1 Verantwoordingsdoelen (OP7 Onderzoekskader IvhO) 
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkorming zijn doeltreffend. 
De student en het leerbedrijf ontvangen tijdig informatie over de inrichting van de beroepspraktijkvorming, middels een 
handleiding. De opleiding draagt zorg voor een geschikte praktijkplaats, en begeleidt de student bij de voorbereiding en keuze 
daarvan middels een correcte informatievoorziening (o.a. middels de studiegids, website, kick-off) en draagt zorg voor de 
totstandkoming van de praktijkovereenkomst, die studenten ontvangen van de onderwijsinstelling.  
Leerdoelen en leeractiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de competenties van de individuele student in de 
beroepspraktijk. Er is sprake van passende en gestructureerde leeractiviteiten op de werkplek. De inhoud en wijze waarop de BPV 
wordt afgerond zijn beschreven in de OER. 
De opleiding zorgt ervoor dat het leerbedrijf de student op de afgesproken wijze begeleidt. De opleiding volgt de voortgang van 
de student, stuurt zo nodig bij en werkt hiertoe samen met het leerbedrijf. De sturing en evaluatie hierop vindt plaatst tijdens het 
stagegesprek, tussen stagebegeleider, student en Studentlove. 
De opleiding beoordeelt deugdelijk of de student de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid.  
 
 

 

A4.2 Strategische doelen 

De opleiding organiseert intervisie bijeenkomsten voor BPV-begeleiders, zodat deze geholpen worden om de verbinding te maken 
tussen het leren en examineren in de beroepspraktijk, en het leren op de instelling, ten behoeve van gezette leerdoelen.  
 

 

 
Centrale instrumenten in de BPV zijn de competentiekaart en een instrument dat de ontwikkeling van de 
beroepshouding ondersteunt. Dit laatste is door ons ontwikkeld, passend bij de visie dat onze onderwijsprogramma’s 
tot doel hebben om mensen tot bloei te laten komen. Daarin worden de volgende vier aspecten onderscheiden.  
1. Vruchtbare bodem: uitdagende werkzaamheden en passende begeleiding.  
2. Groeien: jezelf ontwikkelen als professional.  
3. Snoeien: reflecteren en grenzen stellen.  
4. Bloeien: onafhankelijk functioneren in de praktijk. 
 
Zoals in het vorige Verslag van Werkzaamheden beschreven is de BPV in 2021 aangescherpt: voor studenten die in 
september 2021 startten is in de OER duidelijker vastgelegd wat de BPV inhoudt en hoe deze wordt beoordeeld. 
Het aantal contactmomenten tussen school en het leerbedrijf en de studenten is verhoogd en verloopt via de 
studiecoach van de student. Ten behoeve van de informatievoorziening aan de BPV-bedrijven is in de online 
omgeving een aparte portal ingericht waar stagebegeleiders en beoordelaars de benodigde informatie kunnen 
vinden.  
Uit evaluaties onder BPV-bedrijven en studenten blijkt dat de informatievoorziening goed is. Daarnaast worden de 
gegeven handvatten (o.a. de competentiekaart) als prettig ervaren. Ook vindt een merendeel de begeleiding vanuit 

school goed: de studiecoach als aanspreekpunt biedt veel duidelijkheid. Een kanttekening bij de resultaten is, dat 
de evaluaties over de BPV minder vaak zijn ingevuld dan de evaluaties over het onderwijs. 

 
Een verandering ten opzichte van 2021 is dat de examens met het ingekochte instrumentarium eveneens tijdens 

de BPV plaatsvinden. Hiertoe hebben wij de strategische doelstelling met betrekking tot intervisie aangescherpt 
ten opzichte van de BPV-begeleider. De overgang lijkt soepel te verlopen. Naar aanleiding van signalen van de 

examencommissie is de bestaande handleiding uitgebreid met uitgebreide instructie voor stagebegeleider als 
beoordelaar van examenopdrachten. In het eerste kwartaal van 2023 doen wij hier een check op middels een 

onderzoek bij BPV-bedrijven. We inventariseren in dit onderzoek daarnaast de intervisie-behoefte van BPV-
begeleiders.  

Een ander aandachtspunt in dit onderzoek is de omvang van de stage. De evaluaties laten een wisselend beeld zien 
vanuit de BPV-begeleiders die dit soms voldoende, en soms te weinig vinden. Doordat de examens (meer) in de 

praktijk plaats vinden, gaat een behoorlijk deel van de BPV-tijd ‘verloren’. Eén van de BPV-begeleiders gaf in de 
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evaluatie aan dat de uren voldoende waren om de opdrachten uit te voeren, maar niet om een dieper inzicht te 

krijgen in de wereld van – in dit geval – HR. Een belangrijk signaal waar we in het eerste kwartaal van 2023 verder 
onderzoek naar gaan doen. In het licht van de door de inspectie aangekondigde onderzoeken naar zorgopleidingen, 

nemen we de inhoud en duur van de BPV expliciet mee voor de opleidingen die wij aanbieden in de sector zorg en 
welzijn. Daarnaast richt dit onderzoek zich op de begeleiding van onze stagiairs door de praktijkbegeleiders. 

 

3.2 | Verkorte opleidingen 
 
BRAVE MINDS biedt de opleidingen aan in snelle programma’s. De zeven pijlers zoals in hoofdstuk 2 toegelicht 
vormen daarvoor de basis. We richten ons daarnaast op een wat oudere doelgroep. Studenten bij BRAVE MINDS 
hebben een gemiddelde leeftijd van ongeveer 30 jaar. Dat maakt ook dat hun motivatie en inzet groot zijn.  
 
Studeerbaarheid 
Het snelle programma is studeerbaar voor studenten. Dat blijkt ook uit onze onderwijsresultaten. Dat is ruim boven 

de benchmark die geldt voor OVO-onderwijs: benchmark is een slagingspercentage 11 procent voor opleidingen in 
de derde leerweg. 

 
3.3 | Klachten 
 
We hebben in 2022 drie klachten ontvangen over het onderwijs. Het betrof klachten over de lesdag, de stageplek 
en over een mogelijke verlenging van de onderwijsovereenkomst. De klachten zijn afgehandeld middels een 
passende reactie of oplossing gevonden.  
 
 

3.4 | Conclusie 
 

Wat gaat goed 
 

• Studenten zijn over het algemeen (zeer) positief. Uit de evaluaties komen behalve de tevredenheid ook 
verbeterpunten naar voren, waarop we vaak snel kunnen inspelen. Het systeem van continue evalueren, 
waarbij analyses snel beschikbaar komen, werkt goed en ondersteunt ons daar enorm bij.  

• Het lukt ons om veel studenten naar een diploma te begeleiden. 
• Studenten zijn tevreden over de kwaliteit van de docenten en de lessen. 
• Studenten zijn tevreden over de begeleiding van docenten. Met Moodle is voor studenten hun voortgang 

actueel en voortdurend inzichtelijk.  
• Studenten zijn tevreden over de begeleiding door de persoonlijke studiecoaches. 
• De nieuwe geïmplementeerde cultuurcode biedt structuur en houvast voor zowel het team als de 

studenten.  
• De lesbezoeken die worden uitgevoerd aan de hand van het didactisch handvat bieden goede inzichten in 

wat we moeten behouden en verbeteren in de leskwaliteit. 
 

 
 

      Wat willen we nog beter 
 

• We willen nog beter zicht op de kwaliteit van de BPV: omvang, inhoud en begeleiding door – en 
begeleidingsbehoefte van - het BPV-bedrijf. 

• Docenten ondersteunen in hun ontwikkeling, feedback en intervisiemogelijkheid organiseren. 
• Meer zicht op relevante inhoud en gepaste duur van modules, eveneens in relatie tot de  

voorbereiding en aanwezigheid van studenten. 
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4 | Veiligheid en schoolklimaat 
Het kwaliteitsgebied Veiligheid en schoolklimaat is per 1 augustus 2021, met de invoering van het herziene 
onderzoekskader, een nieuw gebied voor ons als niet-bekostigde instelling.  

 
Wat betreft de standaard Veiligheid (VS1) en Schoolklimaat (VS2) geldt dat wij een veilig leer- en werkklimaat voor 

onze studenten en medewerkers belangrijk vinden. Onder meer via de recent ingevoerde cultuurcode sturen wij 
daarop.  

 
Vragen over de veiligheidsbeleving van studenten hebben wij toegevoegd in de periodieke evaluaties. Zowel in 2021 

als in 2022 blijkt studenten met plezier naar school gaan en een prettige sfeer ervaren in de klas.  
 

Wij hanteren de Meldcode Huiselijk geweld. Deze is bekend onder onze medewerkers. Wij monitoren dat onder 
meer via de evaluaties onder docenten.  
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5 | Examinering 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen en gerealiseerde kwaliteit over de examinering aan de hand van 
de door ons geformuleerde verantwoordingsdoelen. Evaluaties onder docenten, studenten, en leerbedrijven 
vormden de bronnen voor de evaluatie, evenals het jaarverslag van de examencommissie over 2022. Er zijn enkele 
klachten binnengekomen bij de examencommissie, en die vormen onderdeel van het jaarverslag van de EC.  
 

5.1 | Beleid 
 
We hebben ons beleid ten aanzien van examinering in 2021 herzien. Tot en met augustus 2021 construeerden we 
veel examens zelf. De reden daarvoor was dat we de examinering op die manier beter konden laten aansluiten op 
ons modulaire onderwijs. Omdat we de kwaliteit van ons onderwijs én de examinering willen garanderen, hebben 
we daarom – mede op advies van de examencommissie – ervoor gekozen om het beroepsgerichte deel van de 
examinering voor alle opleidingen in te kopen (route 1). De examens voor de generieke vakken en de keuzedelen is 
eigen constructie gebleven (route 2). Studenten die gestart zijn op of na 1 september 2021 diplomeren op basis 
van de nieuwe examenplannen, de examenplannen met zelf-geconstrueerde examens faseerden in 2022 volledig 
uit.  
Voor enkele opleidingen besteden we de examinering uit. Dat geldt voor de opleidingen in de sector Veiligheid en 
voor de EHBO-certificaten. Voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid in de sector S&V geldt wettelijke 
verplichte uitbesteding van examinering.  
 

5.2 | Uitvoering 
 

5.2.1 Borging en afsluiting  
B1.1 Verantwoordingsdoelen (BA1 Onderzoekskader IvhO) 
De examencommissie borgt deugdelijke diplomering 
Het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie is voldoende gewaarborgd door het bevoegd gezag, 
zoals o.a. vastgesteld in handboek examinering. 
De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van een diploma, een certificaat of een mbo-verklaring middels controles van examendossiers, opgesteld vanuit de 
eisen kwalificatiedossier.  
De examencommissie bewaakt, monitort en analyseert de kwaliteit van de exameninstrumenten, van de afname en beoordeling 
en de examenprocessen die ten grondslag liggen aan de diplomering, en ziet in voorkomende gevallen toe op de realisatie van 
verbetermaatregelen. Werkzaamheden en besluitvorming door de examencommissie worden vastgelegd in de notulen en 
actielijsten van de examencommissievergaderingen. Waar relevant worden ook overwegingen die ten grondslag liggen aan 
besluiten daarin vastgelegd. 
De examencommissie borgt in alle fasen van de examinering de deskundigheid van de betrokken personen. Het beroepenveld 
is betrokken bij de examinering.  
De examencommissie bewaakt cyclisch haar eigen kwaliteit en stelt als onderdeel daarvan jaarlijks een verslag op over de 
examenkwaliteit per opleiding aan de hand van de examenstandaarden en over haar werkzaamheden.  
 
 

 

B1.2 Strategische doelen 

Geen 

 

 

 
De samenstelling van de examencommissie is in 2021 herzien. Om het onafhankelijk functioneren te borgen, maakt 
het bevoegd gezag per maart 2021 geen deel meer uit van de commissie. De nieuwe leden zijn benoemd op basis 
van hun deskundigheid en in de commissie als geheel is voldoende expertise aanwezig voor het uitvoeren van de 
wettelijke taken. We hebben daar als bestuur waar nodig in gefaciliteerd en ondersteund. Voor 2022 kunnen we 
stellen dat de examencommissie gedegen functioneert en haar onafhankelijke rol om de kwaliteit van de examinering 
en diplomering te waarborgen heeft gerealiseerd. 
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De examencommissie heeft een jaarverslag opgeleverd over de periode maart 2021 tot en met augustus 2022 en 
een jaarplan voor de periode maart 2022 tot en met augustus 2023. Daarmee is het gestelde doel gerealiseerd om 
het verslagjaar te verschuiven van een kalenderjaar naar een collegejaar, zodat een effectieve PDCA-cyclus wordt 
gerealiseerd en het jaarverslag van de examencommissie als input kan dienen voor het Verslag van Werkzaamheden. 
 
De examencommissie (EC) heeft haar doelen voor 2022 gerealiseerd. Dat betekent dat: 

1. De samenstelling van de EC voldoet aan de eisen. 
2. Er gewerkt is op basis van een concreet en volledig jaarplan, waardoor de EC haar wettelijke taken en 

verantwoordelijkheid, planmatig en cyclisch samenhangend, realiseert.  
3. De EC onafhankelijk en deskundig de examen- en diplomakwaliteit borgt en haar werkzaamheden op 

transparante wijze uitvoert. 
4. De EC een jaarverslag heeft opgeleverd aan het bevoegd gezag waarin zij zich verantwoord over haar 

werkzaamheden en over de kwaliteit van de examens aan de hand van de examenstandaarden. 
5. Dat alle examens die worden ingezet zijn vastgesteld, waardoor de dekking van de kwalificatie en de 

kwaliteit van de examens zijn geborgd. 
6. Bij iedere sector de voorgenomen borgingsactiviteiten zijn uitgevoerd zodat de EC zicht heeft op de afname 

en beoordeling en de deskundigheid van de beoordelaars.  
 
De examencommissie beoordeelt de examenstandaard Borging diplomering (BA1) als voldoende. In haar verslag 

onderbouwt ze dat als volgt: ‘De examencommissie is goed samengesteld en voert al haar wettelijke taken onafhankelijk 
en deskundig uit conform de landelijke kaders en richtlijnen. Examenplannen, instrumenten en processen zijn in beeld en 

we signaleren tijdig en zien toe op verbetermaatregelen. Er zijn geen blinde vlekken meer, risicovolle aspecten zijn in beeld 
en hierop zijn treffende acties ingezet en worden weloverwogen besluiten gemaakt in samenspraak met de directie. 

Daarmee borgen we deugdelijke diplomering.’ 
 
Het bevoegd gezag deelt deze conclusie van de examencommissie. De combinatie van ingekochte examens en een 
deskundige examencommissie geeft ons vertrouwen dat de kwaliteit van de examinering op orde en geborgd is, dan 
wel dat de risico’s in beeld zijn en we de juiste verbetermaatregelen kunnen treffen. 
 

5.2.2 Afsluiting 
B2.1 Verantwoordingsdoelen (BA2 Onderzoekskader IvhO) 
De opleiding onderbouwt dat de student voldaan heeft aan de voorwaarden voor het diploma, een certificaat of mbo-verklaring. 
De opbouw en inrichting van de afsluiting voldoen aan de eigen vastgestelde kwaliteitseisen voor een betrouwbare diplomering 
en certificering. Dit sluit aan op de visie op onderwijs. 
Het exameninstrumentarium dekt de eisen van de kwalificatie. Dit geldt ook voor de eisen van het keuzedeel of de keuzedelen 
van de opleiding van de betreffende deelnemer. De examenvormen zijn afgestemd op de exameninhoud. Het 
exameninstrumentarium heeft een passende taakcomplexiteit. Het instrumentarium maakt evenwichtige waardering mogelijk 
en doet recht aan de kerntaken, werkprocessen en overige vereisten uit het kwalificatiedossier en die van de keuzedelen. De 
cesuur ligt op het niveau waarop de deelnemer aan de eisen voldoet. Het beoordelingsvoorschrift maakt objectieve beoordeling 
mogelijk.  
De afnamecondities en beoordelingen zijn voor studenten gelijkwaardig, zoals vastgesteld in het handboek examinering. De 
condities doen recht aan de context van het toekomstig beroep; onderdelen van het examen vinden in de (reële) beroepspraktijk 
plaats, d.m.v. afname in de beroepspraktijk. De beoordeling levert betrouwbare uitkomsten, vindt deskundig plaats en is gericht 
op een passende balans in vereiste kennis, houding en vaardigheden. De inrichting van het examen, de planning van de 
examenperiodes, de beoordelingswijze en de procedure voor beroep en bezwaar zijn tijdig voor studenten beschikbaar en voor 
alle betrokkenen transparant en eenduidig. 
 
 

 

B2.2 Strategische doelen 

Geen 
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Het jaar 2022 was een overgangsfase van oude examenplannen naar nieuwe examenplannen, door ingezette 
ingekochte beroepsexamens, wat op meerdere plekken in de organisatie om aanpassing en flexibiliteit vraagt. De 
inhoud van het onderwijs is herzien, aansluitend bij de nieuwe examens, informatievoorziening over de nieuwe 
examens is nodig aan docenten en BPV-bedrijven, beoordelaars moeten worden getraind etc.  
 
Door de inkoop van examinering bleek ook controle op de afnamecondities nodig. Daarom zijn verschillende 
controleactiviteiten uitgevoerd en is hierop de informatievoorziening over examinering uitgebreid. We zijn blij dat 
dit niet heeft geleid tot een dip in de tevredenheid van studenten en docenten over de examinering. 
 
Studenten en docenten zijn op dit moment tevreden over de aansluiting onderwijs op examinering en over de 
informatievoorziening over examinering. Docenten geven echter wel aan dat zij het jammer vinden dat de theorie-
examens zijn komen te vervallen, omdat dit de studenten in de les motiveerde. We onderzoeken het aanstaande jaar 
hoe we die (functie van de) toetsing kunnen toepassen in het onderwijs. 
 
De examencommissie beoordeelt de standaard Afsluiting (BA2) in haar jaarverslag op dit moment nog als 

onvoldoende. Zij spreekt daarbij haar verwachting uit dat het voor de cohorten vanaf februari 2022 wel voldoende 
is op het moment dat zij diplomeren, gezien de implementatie van de nieuwe examenplannen dan wordt afgerond. 

Voor nu constateert de examencommissie dat de herstelacties die worden uitgevoerd naar aanleiding van 
tekortkomingen in het dossier, onder een te grote tijdsdruk plaatsvinden, in de opmaat naar een examencommissie 

vergadering. Bovendien constateert zij dat één van de leden binnen de EC niet objectief is in het nemen van de 
diplomabeslissing, gezien deze ook uitvoer zou kunnen geven aan de gevolgen (een eventueel slecht nieuws gesprek 

met een student) bij een negatieve beoordeling van een dossier.  
 

We begrijpen dit standpunt, en denken mét de examencommissie dat de juiste lijn is ingezet om te zorgen dat deze 
standaard op orde is voor cohorten vanaf februari 2022. Ook zien wij als belangrijk aandachtspunt dat leden van de 

examencommissie niet in de positie kunnen komen, dat zij zowel betrokken zijn bij het diplomabesluit alsmede een 
slecht nieuwgesprek moeten voeren. 

 
Wat de besluitvorming over diploma’s voor de examencommissie eenvoudiger zal maken, is de introductie van het 

examenportfolio in 2023. De student heeft hierdoor alle resultaten op één plek in plaats van per vak. Dit maakt het 
geheel, de controle en de steekproef, overzichtelijker voor de EC.   

 
De optimale implementatie van nieuwe examens blijft in 2023 een belangrijk aandachtspunt. Zoals ook in hoofdstuk 
2 aangegeven betreft dat specifiek de aansluiting van de modules op de examinering, maar ook de afname en 
beoordeling van examens op het leerbedrijf.  
Dat monitoren wij als bestuur via de evaluaties, en de examencommissie monitort dat vanuit haar borgende taak 
onder meer via geplande bijwoningen. De informatievoorziening voor de beoordelaars in de praktijk is vrijwel gereed; 
dat gebeurt via handreikingen en (instructie)video’s die via de online portal beschikbaar worden gemaakt.  
Intern zijn beoordelaars geïnformeerd en getraind door de examencommissie. 
 
 

5.3 | Klachten over examens 
 
We hebben in 2022 drie klachten ontvangen over de examinering. Het betrof klachten over de afname van de 
Nederlands examens schrijven en Engels lezen/luisteren CE. De klachten zijn gegrond verklaard en naar 
tevredenheid afgehandeld door de examencommissie. 
 
We hadden daarnaast 6 gevallen van onregelmatigheden. Dit betrof geluidsoverlast en storingen bij Facet. Deze 
gevallen zijn inhoudelijk opgelost door de examencommissie.  
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5.4 | Conclusie 
 

Wat gaat goed 
 

• De examencommissie zit stevig in het zadel; voorgenomen doelen worden gerealiseerd.  
• Aansluiting jaarverslag- en jaarplan van de examencommissie op de planning van de instellingsbrede 

kwaliteitszorgcyclus: jaarverslag en -plan is een bron voor het Verslag van Werkzaamheden, waardoor 
effectiviteit van de PDCA wordt vergroot. Bovendien sluit dit beter aan op het moment dat wijzigingen in 

wet- en regelgeving t.a.v. examinering en kwalificatiedossiers vaak per augustus ingaan. 
• Docenten en studenten zijn overwegend tevreden over de aansluiting van lessen op de 

examinering 
• Studenten worden voldoende geïnformeerd over inhoud, afname en beoordeling van 

examens. 
 

 
 

Wat willen we nog beter 
 

• Afronden implementatie van de nieuwe, ingekochte examens: voldoende op beide 
standaarden 

• Monitoren kwaliteit van de beoordelingen in de beroepspraktijk 
• Overzichtelijke examendossiers 
• Een objectieve examencommissie met een goede verbinding met de organisatie 
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6 | Kwaliteitszorg 
 
In 2020 implementeerden we een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Afgelopen jaren hebben we daarmee een 
aantal cycli kunnen doorlopen en kunnen we de mogelijkheden van het systeem steeds beter benutten. Het systeem 
biedt de verwachte voordelen van monitoren van kwaliteit en overzicht voor studenten en docenten. 
 
De PDCA-cyclus maken we rond: we hebben doelen gesteld om de basiskwaliteit te borgen en hebben onze 
eigenheid verwerkt in strategische doelen. Jaarlijks blikken we, onder meer ten behoeve van dit Verslag van 
werkzaamheden, terug op gerealiseerde kwaliteit, reeds ingezette verbeteracties en stellen we nieuwe doelen. 
 
We blijven het evaluatiesysteem aanscherpen, door bijvoorbeeld vragen toe te voegen of de vraagstelling te 

verbeteren, zodat we steeds betere informatie hebben en scherpere analyses kunnen maken. Dat levert zinvolle 
informatie op, waarop we goed kunnen acteren. De evaluaties, aangevuld met gerichte evaluatie-activiteiten en 

onderzoeken, zoals de lesbezoeken en het voorgenomen onderzoek naar specifieke onderdelen van de BPV, bieden 
ons voldoende inzicht in gerealiseerde kwaliteit. We blijven streven naar een hogere en meer representatieve 

respons op de studentevaluaties.  
 

6.2 | Onderhoud bekwaamheid van het personeel 
 
Wij monitoren de kwaliteit van onze docenten. Via studentevaluaties krijgen we zicht op hun tevredenheid over 
docenten. Via evaluaties onder docenten krijgen we ook van hen input over zowel hun eigen functioneren als de 
mate waarin zij zich gesteund en gefaciliteerd voelen door de organisatie, en ons als bevoegd gezag in het bijzonder.  
 
Naar aanleiding van de evaluaties in 2021, zijn in 2022 ook enkele acties ingezet. Zo hebben we het de 
docenteninformatie gids uitgebreid en gedigitaliseerd, het inwerkprogramma voor nieuwe ZZP-docenten uitbreid en 
is er de mogelijkheid om mee te lopen of te kijken met andere collega’s. De gesprekscyclus is ook meer 
gestructureerd met interne docenten, zodat er meer ruimte is voor persoonlijke feedback en intervisie. ZZP-
docenten gaven aan meer verbinding te willen met de school, waarna een bijeenkomst is georganiseerd.  
 
Dit kan nog steeds meer, blijkt ook uit de evaluaties. Sinds 2021 krijgen docenten elk kwartaal de resultaten van hun 
studentevaluaties doorgestuurd. In persoonlijke gesprekken met docenten worden deze resultaten besproken. Bij 
eventuele, heel negatieve evaluaties wordt direct met een docent gekeken wat de oorzaken (kunnen) zijn en wordt 
indien nodig gezocht naar oplossingen. Ook hebben de reeds langere tijd voorgenomen lesbezoeken nu doorgang 
kunnen vinden (zie ook hoofdstuk 3). 
 

6.3 | Betrokkenheid onafhankelijk deskundigen 
 
Structurele betrokkenheid van onafhankelijk deskundigen is een wettelijke eis. In onze kwaliteitszorg is dat als volgt 
verwerkt: wij vragen jaarlijks, risicogericht aan externen om aspecten van het onderwijs of de examinering te 
onderzoeken. We zorgen ervoor dat in een periode van drie jaar de belangrijkste onderdelen voor opleidingen aan 
bod komen: onderwijs, examinering en beroepspraktijkvorming. Ook betrekken we jaarlijks een externe in de fase 
van het schrijven van het Verslag van Werkzaamheden die de evaluatieresultaten bekijkt en feedback geeft op de 
onderbouwing van onze bevindingen en conclusies. 
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5.4 | Conclusie 
 

Wat gaat goed  
 

• Het nieuwe monitoringssysteem is volledig geïmplementeerd en werkt naar volle 
tevredenheid.  

• De PDCA-cyclus is rond en stevig. Het levert de juiste sturingsinformatie om gerealiseerde 
kwaliteit te kunnen monitoren. 

 
 
 

Wat willen we nog beter 
 

• Docenten ondersteunen in hun professionalisering 
• Hogere en meer representatieve respons  
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7 | Speerpunten voor 2023 
 
2021 stond in het teken van aanscherpen, verankeren en borgen: de basis op orde. We hebben gemerkt dat de 

sterke groei in combinatie met corona vroeg om een pas op de plaats. In 2022 ging het om bestendigen, de cyclus 
‘vol en rond’ maken: het verder implementeren van ingezette veranderingen en weer vooruitkijken.  

 
Check and balances 

In onderstaande tabel zijn onze speerpunten voor 2023 samengevat en is aangegeven in welke periode dit wordt 
uitgevoerd en gerealiseerd. Voor 2023 hebben wij als thema: check and balances. Het aanstaande jaar focussen wij 

op de ‘check’. Het checken van wat er staat: gaat het zoals wij willen, wat willen we aanpassen? Zijn rollen en taken 
in balans en/of controleert het elkaar? Zijn verantwoordelijkheden duidelijk en worden zij uitgevoerd zoals de 

bedoeling is? 
 
 

Onderwijsproces Wanneer 

 

• Check op de uitvoering BPV als onderdeel van de opleiding 

• Check op modules: lessen, theorie en omvang  

• Check op aansluiting onderwijs op examinering 
 
 

Q1 
Q1-Q4 

Q3 

  

Examinering Wanneer 

 

• Zorgvuldige afronding van de implementatie van de nieuwe, ingekochte examens 

• Check kwaliteit van de beoordelingen in de beroepspraktijk 

• Overzichtelijke diplomadossiers 

 

 
Q2 
Q1 
Q3 

 

  

Kwaliteitszorg & organisatie Wanneer 

 

• Professionalisering van docenten, feedback organiseren (uitvoering lesbezoeken en studiedagen) 

• Evaluatie structuur studiecoaches 

• Goede informatievoorziening en ondersteuning bij de transitie naar de nieuwe crebo’s 
 

Q3 
Q2 
Q3 

 

 
 


