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1. Voorwoord 

 
Katholieke Pabo Zwolle is een hoogwaardige, kleinschalige monosectorale hogeschool, die reeds vele jaren 
doelgericht en planmatig investeert in haar onderwijskwaliteit. De KPZ is de laatste vier jaar met een hoge 
studentenwaardering in de Keuzegids hbo (zowel voltijd als deeltijd) genoemd en de laatste drie jaar ook 
als beste kleine hogeschool van Nederland. Het Centrum voor Ontwikkeling biedt erkende post-hbo- en 
masteropleidingen aan, die eveneens kunnen rekenen op een hoge waardering van de deelnemers .  
Een resultaat waar we trots op zijn, dat getuigt van aanhoudend bewezen kwaliteit, maar ook een resultaat 
waar we dag in dag uit met ons hele team hard aan willen blijven werken.  
  
Wij zijn een topschool en dat willen we blijven ook. Het in 2011 vastgestelde strategisch beleidsplan: ‘Op 
weg naar 2020, vernieuwen op basis van traditie’ beschrijft onze uitdagingen en ambities, die meer 
kwalitatief dan kwantitatief van aard zijn. De KPZ is niet alleen uitzonderlijk in haar resultaten, maar ook in 
haar opvattingen over kwaliteit. Niet de controle en beheersing (het moeten), maar de eigen 
verantwoordelijkheid en het duurzaam ontwikkelen van onze organisatie (het willen) staan centraal. 
Kwaliteitssystemen en prestatieafspraken geven ons houvast en structuur en vormen de spreekwoordelijke 
‘stok achter de deur’ om systematisch aandacht aan kwaliteit te blijven besteden, meer niet. Wij huldigen 
de opvatting dat je kwaliteit kunt borgen in systemen en afspraken, maar moet verankeren in mensen.  
 
We vertrouwen op ons vakmanschap, onze teamgeest, de samenwerking met het veld en onze partners. De 
KPZ wil leraren met een ‘plus’ opleiden. Leraren met kennis van zaken (specialist in het vak) en hart voor 
onderwijs en zich ontwikkelende kinderen (pedagoog met passie). Leraren met een open onderzoekende 
blik naar de wereld (reflectief onderzoeker), die het onderwijs van morgen vorm kunnen geven 
(overtuigend innovator). 
 
In het voorliggende jaarverslag zijn de belangrijkste resultaten en activiteiten van 2012 samengevat. 
 
drs. J.W. Heijmans, voorzitter College van Bestuur 
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2. Missie en kernwaarden van de KPZ 

In 2012 is gewerkt met het strategisch beleidsplan 2011-2016, ‘Op weg naar 2020, vernieuwen op basis van 
tradities’, vastgesteld. De missie, kernwaarden, visie en ambities vormen de basis voor de strategische 
koers van de KPZ voor de periode 2012-2016, het vernieuwde curriculum en de accreditatie in 2015. De 
missie en kernwaarden zijn tot stand gekomen in dialoog met alle KPZ-medewerkers en getoetst bij het 
werkveld.  
De hernieuwde missie van Katholieke Pabo Zwolle luidt:  
 
Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open katholieke identiteit: 

 leidt de KPZ op tot het bachelorsdiploma leraar basisonderwijs;  

 verzorgt de KPZ hoogwaardige opleidingen, trainings-, advies- en begeleidings-activiteiten voor 

leraren, middenkader en schoolleiders in het primair onderwijs;  

 werkt de KPZ in waarde(n)volle verbindingen samen met medewerkers, scholen en andere partners, 

met als doel duurzame ontwikkeling van scholen en professionals die werken met 0 tot 14-jarigen;  

 draagt de KPZ met praktijkgericht onderzoek bij aan het verbeteren en innoveren van het onderwijs 

en het leraarsvak;  

 vervult de KPZ een gidsfunctie voor vernieuwende concepten; 

 is de KPZ een aantrekkelijke werkgever gericht op de ontwikkeling van haar medewerkers. 

Naast de missie zijn onze kernwaarden leidend . Vanuit een brede discussie zijn de kernwaarden 
‘persoonlijk’, ‘uitzonderlijk’, ‘ontwikkelend’ en ‘verbindend’ gekozen . Deze kernwaarden zijn leidend voor 
ons handelen, zowel binnen de opleiding als in samenwerking met het werkveld. 
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3. Goed Onderwijs, goed bestuur 

3.1. College van Bestuur 

Het college van Bestuur van de Katholieke Pabo Zwolle bestaat uit één persoon. Het is de opdracht van de 
voorzitter van het College van Bestuur om de huidige sterke positie van de zelfstandige KPZ als 
lerarenopleiding in samenspraak met het werkveld verder uit te bouwen en te verbreden tot een 
(regionaal) centrum voor opleiding, kennisontwikkeling en innovatie in het primair onderwijs. De opdracht 
van de voorzitter van het College van Bestuur heeft betrekking op de gebieden bestuurlijk, onderwijs, 
bedrijfsvoering, positionering en identiteit. De opdracht dient als richtlijn voor het te voeren beleid door de 
voorzitter van het College van Bestuur en het managementteam. Het managementteam bestaat uit drie 
opleidingsmanagers, een manager bedrijfsvoering en een manager Centrum voor Ontwikkeling.  
 

3.2. Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur 
en 
op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of 
rechtspersonen. 
De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn 
bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk 
functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van 
allen 
die bij de stichting betrokken zijn. 
De taken, bevoegdheden en profielkenmerken zijn vastgelegd in de statuten en het reglement. Het verslag 
van de raad van toezicht is te lezen in hoofdstuk 21.  
 

3.3. Medezeggenschapsraad 

In 2012 is een nieuw medezeggenschapsreglement vastgesteld, dat voldoet aan de wettelijke eisen 
hieromtrent. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. Het verslag 
van de medezeggenschapsraad is te lezen in hoofdstuk 22. 
 

3.4. Horizontale en verticale verantwoording 

De KPZ wil transparant zijn in haar ambities en doelstellingen en deze verantwoorden in het jaarverslag. 
Het jaarverslag voldoet aan de eisen van het ministerie, DUO, inspectie en de HBO-raad, de zogenaamde 
verticale verantwoording. Daarnaast is het jaarverslag een verantwoording naar bestuur, 
medezeggenschapsraad en medewerkers, de horizontale verantwoording.  
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4. Inrichting van het instituut en het onderwijs  

 

4.1. Grondslag 

Aan het leren op de KPZ ligt een gemeenschappelijke visie op leren, opleiden en identiteitsontwikkeling ten 
grondslag. Deze is verwoord in het ‘Opleidingskader KPZ’. De KPZ ziet zichzelf als een kleinschalige, mono-
sectorale leergemeenschapen en wil voorspelbaar en transparant zijn. Het beroepsbeeld van de KPZ wordt 
in de kern uitgedrukt in haar opvatting over professionele identiteit: 
Van een professionele identiteit is sprake indien de student aan het eind van zijn opleiding de te beheersen 
competenties kan aantonen in een gegeven situatie en die kan verbinden met zijn overtuigingen, 
persoonskenmerken en diepere drijfveren. 
 
Aan de ontwikkeling van een professional ligt de relatie tussen ‘ik’, ‘wij’ en de ‘relevante taak’, in een 
betekenisvolle context (relevant in relatie tot de professionele ontwikkeling en de context) ten grondslag.  
 

4.2. Beroepsgericht karakter 

Studenten werken aan de integratie en de verbinding tussen de vereiste competenties, het gedrag 
enerzijds en hun overtuigingen, zelfbeeld, persoonskenmerken en diepere drijfveren anderzijds. Gedurende 
de opleiding is er een opbouw in bewustwording en complexiteit. Dat gebeurt in verschillende contexten: 
de jaargroep klas, de leergroep op een opleidingsschool, de stageklas, de studie- of stageplek in het 
buitenland of buiten de eigen regio.  
Het curriculum heeft een sterk beroepsgericht karakter.  
In 2012 heeft het faseteam funderend het competentieprofiel voor de tweedejaars studenten 
aangescherpt (in 2011 het competentieprofiel voor eerstejaars). Het draagvlak voor dit nieuwe 
competentieprofiel is groot. Studenten in de hele funderende fase werken er inmiddels mee. Voortgezette 
scholing, bezinnings- en ontmoetingsdagen zijn gericht op één of meerdere lagen van het model van 
professionele identiteit. Een student in de voltijd opleiding besteedt per jaar ongeveer 900 uur aan het 
curriculum, stage, toetsing en begeleiding. Een student in de deeltijdopleiding besteedt per jaar ongeveer 
550 (vierjarige opleiding) tot 600 uur (tweejarige opleiding) aan verplichte activiteiten binnen een 
collegejaar.  
 

4.3. Inrichting opleiding 

Het huidige curriculum is verdeeld in twee fasen: de funderende en profilerende fase. De KPZ kent twee 
gelijkwaardige organiserende, ordenende principes: de doorgaande (horizontale) leerlijnen, waaronder de 
kennisbases binnen een discipline, onder verantwoordelijkheid van secties en de doorgaande (verticale) 
leerlijnen en samenhang binnen een semester, onder verantwoordelijkheid van een faseteam.                                                             
In de faseteams staat de samenhang tussen doelen, vakinhoudelijk kennis en kunde en praktijkleren 
centraal. De kwaliteit en doorontwikkeling van de vakken geschiedt in de secties. De opleiding is verdeeld in 
tien secties waarbinnen de vakinhoudelijke afstemming en ontwikkeling plaatsvindt. De secties en 
faseteams worden geleid door sectievoorzitters en de faseteams, die op hun beurt aangestuurd worden 
door een van de opleidingsmanagers.  
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5. Organisatiestructuur 

De organisatie van Katholieke Pabo Zwolle is een collectieve verantwoordelijkheid van de voorzitter College 
van Bestuur, managementteam (MT), de lector en het kernteam onderwijs. Het MT is verantwoordelijk 
voor de aansturing van de opleiding en Centrum voor Ontwikkeling. De aansturing van de lector is de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur. Naast de directe aansturing van het 
instituut is er een regiegroep kwaliteitsbeleid geformeerd. Het MT bestaat uit vijf leden en geeft leiding aan 
verschillende organisatieonderdelen. MT-leden Opleiding geven leiding aan de docenten verdeeld over de 
verschillende secties in de funderende en profilerende fase in de deeltijd- en voltijdopleiding. De MT-leden 
Centrum voor Ontwikkeling geven leiding aan de docenten/trainers binnen de post-hbo opleidingen, 
masters, training- en begeleidingstrajecten.  
 

5.1. Opleiding 

Het managementteam Opleiding bestaat uit drie leden. Het MT is verantwoordelijk voor de strategie, 
kwaliteit en resultaten van de opleiding. De strategie, beoogde kwaliteit en resultaten zijn vastgelegd in het 
opleidingskader. De MT leden zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de funderende- en profilerende 
fase in de voltijd- en deeltijdopleiding.  
 

5.2. Kernteam onderwijs  

Het kernteam onderwijs is belast met het ontwerp, verbetering, vernieuwing en de realisatie van de 
opleidingen. Het laat zich hierbij leiden door het opleidingskader. Het kernteam bestaat uit zeven leden 
aangevuld met drie MT-leden Opleiding en de lector. Het kernteam onderwijs wordt voorgezeten door het 
MT-lid dat verantwoordelijk is voor curriculumontwikkeling en accreditatie.  
 

5.3. Centrum voor Ontwikkeling 

In het Centrum voor Ontwikkeling vinden alle activiteiten plaats op het gebied van opleidingen (trainingen, 
begeleidingstrajecten, post-hbo en master opleidingen) en schoolontwikkeling voor leraren, middenkader 
en schoolleiders. De MT leden zijn verantwoordelijk voor de strategie, kwaliteit en resultaten van het 
centrum. De strategie, beoogde kwaliteit en resultaten zijn vastgelegd in het Ondernemingsplan KPZ 
Centrum voor Ontwikkeling 2012-2016.  
 

5.4. KPZ Onderzoekscentrum  

Het onderzoekscentrum wordt geleid door de lector met een voor vier jaar overeengekomen 
onderzoeksopdracht. De lector wordt ondersteund door meerdere kenniskringen. De lector werkt nauw 
samen met het lectorencollectief van het Interactum Onderzoekscentrum. Resultaten uit het 
Onderzoekscentrum en lectoraat worden geïmplementeerd in de Opleiding en in het Centrum voor 
Ontwikkeling. In het vierjarenplan KPZ Onderzoekscentrum is de positionering van het KPZ 
Onderzoekcentrum, het profiel van de lector en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader 
uitgewerkt. 
 

5.5. Regiegroep kwaliteitszorg 

De regiegroep kwaliteitszorg bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, controller, 
opleidingsmanager verantwoordelijk voor curriculumontwikkeling en accreditatie, manager bedrijfsvoering 
en Centrum voor Ontwikkeling. De regiegroep is verantwoordelijk voor een ‘kwaliteitsbewuste’ cultuur 
binnen de KPZ, het stimuleren van ontwikkeling en innovatie, het organiseren van het kwaliteitssysteem en 
het borgen van de voortgang.
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6. Ambities en doelstellingen 

Katholieke Pabo Zwolle is een sterke zelfstandige mono sectorale lerarenopleiding. De KPZ heeft in de 
afgelopen jaren een duidelijke positie verworven dankzij een duidelijke profilering. In de keuzegids voor 
Hoger Beroepsonderwijs is de KPZ in 2012 wederom door studenten gekozen tot beste lerarenopleiding en 
hbo instelling in Nederland. Dit geldt zowel voor de voltijd- als deeltijd opleiding. Het instituut zal zich met 
een duidelijk herkenbaar profiel blijven focussen op het opleiden van uitstekende basisschoolleraren. De 
ambitie is om structureel tot de vijf beste lerarenopleidingen van Nederland te blijven behoren.  Het leer- 
en leefklimaat van de KPZ wordt bepaald door de kernwaarden: persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en 
verbindend. Studenten, cursisten, medewerkers en andere betrokkenen worden gekend en erkend in hun 
eigenheid om vanuit hoge verwachtingen en ambities voortdurend te leren en in ontwikkeling te zijn om en 
als gemeenschap in open verbinding met de maatschappij bij te dragen aan betere ontwikkelingskansen 
van kinderen.  

Onze ambities zijn uitgewerkt in vier centrale thema’s:  

 de KPZ wil een hoogwaardige en innovatieve bachelor opleiding leraar basisonderwijs zijn met een 
herkenbaar eigen gezicht; 

 de KPZ wil vanuit haar emancipatorische traditie bijdragen aan betere ontwikkelingskansen voor 
kinderen. Daarom wil de KPZ een partner voor schoolbesturen zijn bij het (verder) professionaliseren 
van leraren, middenmanagement en schoolleiders en de schoolontwikkeling van haar scholen; 

 de KPZ doet onderzoek en genereert theoretisch onderbouwde en praktisch toepasbare kennis om 
zo bij te dragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van de beroepspraktijk;  

 de KPZ wil een aantrekkelijke en goede werkgever zijn door uitstekende voorzieningen en 
concurrerende arbeidsvoorwaarden waarin medewerkers zich uitgedaagd, gesteund en gefaciliteerd 
voelen om hun passie te leven en elkaar te inspireren tot ontwikkeling.  

Dit willen wij bereiken door een eigenzinnige visie, persoonlijke aandacht, uitzonderlijke resultaten in 
waarde(n)volle verbinding tussen studenten, werkveld en medewerkers. De focus van het instituut is 
gericht op de lerarenopleiding, praktijkgericht onderzoek en het realiseren van een 
onderwijskenniscentrum (voor de regio) op het gebied van leren en gerichte post-hbo en 
masteropleidingen, nascholingsprogramma´s en begeleidingstrajecten voor scholen en besturen. De KPZ 
streeft naar een continue uitwisseling van kennis en ervaringen met het werkveld door verschillende 
vormen van stage, werkplekleren en een op maat programma van nascholing, post-hbo en masters. 

De KPZ wil deze onderwijskundige ambities waarmaken met gemotiveerde en gedreven medewerkers. Dit 
vraagt om ruimte om jezelf te ontplooien en met plezier te kunnen werken binnen een leerrijke omgeving. 

Stevige ambities en doelstellingen kunnen alleen gerealiseerd worden met een solide financiering. De KPZ 
voert een gedegen financieel beleid. Als zelfstandige lerarenopleiding is het wenselijk voldoende financieel 
weerstandsvermogen te hebben om risico´s en fluctuaties op te vangen. Tevens moet er voldoende 
financiering zijn om het eigen gebouw doelmatig te onderhouden en in de toekomst aan te passen aan 
moderne onderwijskundige inzichten. Daarnaast zal er in de komende jaren bewust en gericht geïnvesteerd 
worden in het structureel verbeteren van de lerarenopleiding en de leer- en werkomgeving. De snelle 
ontwikkelingen op het gebied van ICT & nieuwe media maken continue investeringen in de infrastructuur 
noodzakelijk.  
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7. KPZ en haar levensbeschouwelijke identiteit 

De KPZ geeft op verschillende wijzen gestalte aan haar levensbeschouwelijke identiteit: 

 door de school te beleven als een gemeenschap, waarvan het geheel meer is dan de som der 
individuele delen; 

 door lief en leed met elkaar te delen, te vieren en te gedenken; 

 door te geloven in de oogst van menslievendheid en menswaardigheid; 

 door elk mensenkind te zien als een uniek schepsel; 

 door bewust te streven naar gemeenschapszin en gemeenschapsvorming via sociale, culturele en 
religieuze activiteiten en vieringen; 

 door als gemeenschap zich te bezinnen op de betekenis van Bijbelverhalen; 

 door de behoeften van ‘ik’ in overeenstemming te brengen met die van ‘ wij’ en deze in verband te 
brengen met een maatschappelijk relevante, zingevende opdracht; 

 door een actieve rol te spelen in de VKLO (Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen) en het IKO 
(Instituut van het Katholiek Onderwijs, van de Radbouduniversiteit Nijmegen); 

 door naar binnen en naar buiten de katholieke identiteit op een eigentijdse wijze in het hier en nu te 
construeren, spiegelend aan de bronnen van de christelijke traditie, maar niet daarin gevangen, en in 
het licht van academische theorievorming. 
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8. Onderwijskundige resultaten 

Eén van de pijlers van de kwaliteit van de KPZ is stabiliteit. Vanaf 2005 is sprake van een numerus fixus, 
waardoor het totale aantal studenten zich stabiliseert rond de 650. De toelating is gebaseerd op loting 
waarvoor de KPZ geen specifieke toelatingseisen hanteert. Voor de deeltijd is er geen sprake van een 
numerus fixus. Conform de WHW wordt sinds 2007 een bindend studieadvies gegeven op basis van een 
landelijke reken- en taaltoets.  
 

8.1 Instroom 

De instroom op 1 oktober 2012 was voor de voltijd 181 (inclusief instroom in hogere jaars). De 
inschrijvingen voor de deeltijd 4- en 2 jarig was hoger dan het afgelopen jaar, namelijk 58.  
 

Instroom 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Voltijd 148 162 158 186 165 182 181 
Deeltijd 65 54 48 56 68 28 58 
Totaal 213 216 206 242 233 210 239 

 

8.2 Aantal inschrijvingen 

Het totaal aantal studenten op 1 oktober 2012 was 668, waarvan 549 voltijd. 
 

Instroom 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Voltijd 520 528 496 507 522 540 549 
Deeltijd 170 141 135 135 141 111 119 
Totaal 690 669 631 642 663 651 668 

 

8.3 Aantal aanmeldingen Voltijd 

Het aantal aanmeldingen (peildatum 15 mei) is in 2012 is gestegen ten opzichte van 2011, van 222 naar 240 
studenten. In 2012 is de numerus fixus wederom gezet op 185, waarvan 179 studenten zijn geplaatst. 
Inclusief de studenten die geplaats zijn in een hoger jaar komt het percentage op : 75%  
 

Instroom 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Voltijd 201 185 182 214 245 222 240 
% 
instroom 73,6% 87,6% 86,8% 86,9% 67,3% 

83% 75% 

 

8.4 Vooropleiding instroom Voltijdstudenten in % 

De KPZ streeft naar heterogene groepen studenten met haar visie op leren vanuit diversiteit . Tot op heden 
is er geen sprake van specifieke werving of selectie van groepen studenten. In de afgelopen jaren is het 
aantal mbo-studenten sterk toegenomen en het aantal havo-studenten afgenomen. In het afgelopen jaar 
zagen we voor het eerst een daling van het aantal mbo-aanmeldingen. Het afgelopen jaar is ook het aantal 
vwo-studenten licht gedaald.  
 

Instroom 
in % 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Mbo 44 45 42 52 50 48 36 
Havo 45 46 50 43 42 48 59 
Vwo 9 6 5 4 7 4 5 
overig 2 3 3 1 1 0 0 
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8.5 Verdeling geslacht Voltijd in % 

In studiejaar 2012-2013 is 20% van alle instromers jongens.  
 

Instroom 
in % 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Jongens - - 15 14 15 24 20 
Meisjes - - 85 86 85 76 80 

 

8.6 Aantal uitvallers Voltijdopleiding 

Het aantal studenten dat uitvalt in het eerste jaar van de opleiding loopt in 2012 op.  
 

Uitvallers 
V 

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

> 4 jr 2 2 5 9 3 0 1 
> 3jr 2 2 3 2 2 8 3 
>2jr 2 6 3 2 3 5 8 
>1jr 17 13 12 11 9 14 15 
In 1

ste
 jr 16 23 42 51 24 47 50 

Totaal 39 46 65 75 41 74 77 

 

8.7 Aantal uitvallers Deeltijd opleiding 

Het aantal uitvallers in de deeltijd is in studiejaar 2011-2012 gedaald. Gezien het aantal ingeschreven 
studenten in dat jaar ligt dit in verhouding.  
 

Uitvallers 
V 

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

> 4 jr 2 3  3 2 2  
> 3jr 5 3  1 1 1 2 
>2jr 4 3 5 1 2 1 2 
>1jr 1 11 1 7 3 4 7 
In 1

ste
 jr 14 22 16 13 17 24 9 

Totaal 26 42 22 25 25 32 20 

 

8.8. Studiesucces 

Uitvalpercentage eerstejaars 

 

Jaar  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Aantal eerste 
jaars 

 143 128 150 138 169 140 182 

Uitval in %  11,2 18,8 28,7 34,8 14,2 27,9 27 
Aantal uitvallers  16 24 43 48 24 39 50 
Landelijk %  25,8 32,1 32,4 29,4 31,2 31,7  

 
Kiezen voor het vak van leraar basisonderwijs is een ‘wilsbesluit’. In ons opleidingsconcept staat de 
ontwikkeling van een rijke professionele identiteit voorop. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen 
van vakkennis, maar ook over de ontwikkeling van opvattingen over het ‘goede’, het ‘ware’ en het ‘schone’. 
Een leraar basisonderwijs is immers een rolmodel. Dat betekent dat wij eisen stellen aan de studiemotivatie 
van studenten en hechten aan de kernfuncties van de P-fase (oriëntatie, selectie en verwijzing). Wij 
selecteren in de P-fase ‘streng’ om studenten zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de geschiktheid 
voor het vak van leraar basisonderwijs.  
De uitval in het eerste jaar is derhalve hoog, het studierendement (n+1) evenwel ook. De uitval in het 
eerste jaar was in de periode 2003 t/m 2010 landelijk 28,2%. De KPZ scoort in deze periode gemiddeld 
21,7%. Dit ondanks het feit dat de KPZ een instroom van circa 50% mbo studenten heeft. Vanuit onze 
emancipatorische opdracht vragen we aandacht voor ‘maatschappelijk rendement’. Uitval is duur en leidt 
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tot verspilling van maatschappelijk talent. De KPZ wil uitdrukkelijk ook in de toekomst mbo’ers een opstap 
kunnen bieden naar hoger onderwijs. We blijven daarom systematisch investeren in het begeleiden van 
studie- en stagekeuzes en specifieke doelgroepen (mbo, mannelijke studenten). Door het relatief klein 
aantal studenten dient de KPZ rekening te houden met grotere fluctuaties. Daarnaast verwachten we dat 
door de invoering van de verplichte entreetoetsen Mens & Wereld (2012) en de uitvoering van 
voorgestelde maatregelen uit ‘Een Goede Basis, advies van de Commissie Kennisbasis Pabo’, dat de uitval 
tot 2015 zeker op het huidige niveau zal blijven en wellicht zelfs nog iets zal toenemen. Het voortgezet 
onderwijs is nu immers pas begonnen aan haar inhaalslag en het wetgevingstraject aanscherping 
vooropleidingseisen voor mbo-instroom zal pas op zijn vroegst vanaf het cohort 2014-2015 in werking 
treden.  
 

8.9 Aantal afgestudeerden 

Het aantal afgestudeerden in vier jaar ligt bij de voltijdopleiding de afgelopen 2 jaar op ongeveer 70%. Bij 
de deeltijd was dat afgelopen jaar 76% ten opzichte van gemiddeld 58% in de twee voorgaande jaren. 
 

Studiejaar 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Voltijd 88 102 119 106 111 90 95 
Deeltijd 48 49 35 36 41 35 30 
Totaal 136 151 154 142 152 125 125 

 

8.10 Aantal afgestudeerden 

Na gebleken geschiktheid voor het vak in de P-fase, staan het ‘persoonlijk’ karakter van de begeleiding, 

hoge docentkwaliteit en het uitstekende voorzieningenniveau al jarenlang garant voor een hoog 

rendement. Het bachelor rendement was van de studenten gestart in de periode 2003 t/m 2007 gemiddeld 

81,8% bij de KPZ, landelijk was dit 74,7%. Door het relatief klein aantal studenten dient de KPZ rekening te 

houden met grotere fluctuaties. De ambitie is om in 2016 het bachelor rendement tenminste te handhaven 

op 80%. De KPZ wil in ieder geval hoger scoren dan het landelijke gemiddelde (74,7%) Deze ondergrens zal 

ieder jaar opnieuw worden vastgesteld op basis van actuele landelijke cijfers. 

 
8.11 Percentage rendement 1 

 
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 Gem 

Aantal 
herinschrijvers 

116 143 127 104 107 119 

% diploma's 80,2 76,2 85,0 84,6 83,2 81,8 
Landelijk 77,0 75,3 74,1 72,2 74,7  

 
  

                                                           
1
 Bron: Prestatie-indicatoren 1cijfer HO 
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9. Studenttevredenheid 

De KPZ doet jaarlijks mee aan de Nationale Studentenenquête (NSE) en eenmaal per jaar vindt er een 
uitgebreid kwaliteitsonderzoek onder studenten en docenten plaats: het Integron-onderzoek. Dit 
onderzoek is kwantitatief en kwalitatief en directer gericht op de tevredenheid van studenten m.b.t. het 
curriculum. Daarnaast worden de studentenbeoordelingen die docenten krijgen, meegewogen bij het 
aanstellen van docenten in vaste dienst.  
 
In 2012 hebben 291 (45,9%) van de studenten deelgenomen aan het Nationale Studenten Enquête. De 
gemiddelde waardering van studenten was een 4,22 (1 is zeer ontevreden en 5 zeer tevreden). Met deze 
score wordt de KPZ in vergelijking met alle andere pabo´s in Nederland als beste beoordeeld. Opvallend 
hoog scoren ondersteunende diensten, informatievoorziening, studiefaciliteiten, studierooster en 
voorbereiding beroepsloopbaan. Op acht hoofdcategorieën van de 15 landelijke normen wordt boven onze 
eigen norm van 4 gescoord. Op zeven hoofdcategorieën wordt onder de norm gescoord, de studielast en 
de studentenhuisvesting scoren hierbij het laagste. Op de categorieën inhoud, wetenschappelijke 
vaardigheden, toetsing en beoordeling ligt de beoordeling net iets onder onze norm. De wetenschappelijke 
vaardigheden scoren ruim boven het landelijke gemiddelde, waarbij studenten voornamelijk tevreden zijn 
over het doen van zelfstandig praktijkgericht onderzoek  
Alle thema’s waar de KPZ rechtstreeks invloed op heeft zien wij graag beoordeeld met een ≥ 4.0. Wij leiden 
leraren met een plus op, dus gewoon goed is voor ons niet goed genoeg. Als ondergrens willen we dan ook 
significant, tenminste 0.3, hoger scoren dan het landelijk gemiddelde (nu 3.68). Op de thema’s 
‘voorbereiding beroepsloopbaan’, ‘docenten’ en ‘studiefaciliteiten’ ligt die ondergrens voor ons zelfs op 
4.0. Op de themascore ‘studielast’ scoren we steevast op of onder het landelijk gemiddelde. De lat ligt hoog 
bij de KPZ. Omdat onze hogeschool haar aanwas voor ongeveer 50% uit het mbo krijgt, is dit een 
verklaarbare score. In het kader van het handhaven van ons ambitieuze studieklimaat willen we hier niet 
teveel concessies aan doen.  
 
Uit dit onderzoek zijn onder andere de volgende verbeterpunten geformuleerd: spreiding van de studielast 
over het jaar, aansluiting ECTS en de daadwerkelijke studielast en betaalbare huisvesting. Andere 
verbeterpunten zijn het tijdig bekend maken van resultaten en beoordelingen, sportvoorzieningen en 
mogelijkheden voor het beïnvloeden van de eigen inhoudelijke opleiding, studietempo en specialisatie.  
 

thema NSE landelijk 
gemiddelde 2012 
(verschil met 2011) 

NSE 2012 
KPZ 

NSE 2011 
KPZ 

Verschil met 
2011 
KPZ  

Inhoud 3,51 (+0.03) 3.98 3.98 +0.00 

Algemene 
vaardigheden 

3.74 (+0.03) 4.20 4.14 +0.06 

Wetenschappelijke 
vaardigheden  

3.52 (+0.04) 3.89 3.85 +0.04 

Voorbereiding 
beroepsloopbaan 

3.53 (+0.01) 4.27 4.28 -0.01 

Docenten 3.55 (+0.02) 4.14 4.15 -0.01 

Informatievoorziening 3.30 (+0.02) 3.94 3.91 +0.03 

Studiefaciliteiten 3.40 (+0.03) 4.22 4.32 -0.10 

Informatiepunt 3.56 (+0.02) 4.32 4.36 -0.04 

Toetsing en 
beoordeling 

3.27 (+0.02) 3.65 3.81 -0.16 

Studierooster  3.21 (+0.03) 4.11 4.14 -0.03 

Studielast 3.30 (+0.02) 3.29 3.30 -0.01 

Studiebegeleiding 3.53 (+0.01) 4.22 4.15 +0.07 

Studieomgeving 3.75 (+0.05) 4.15 4.13 -0.02 

Huisvestiging 2.90 (-0.07) 3.37 3.24 +0.13 

Betrokkenheid 3.11 (+ 0.03) 3.86 3.84 +0.02 
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10. Afstuderen in de praktijk 

In de laatste fase van de opleiding laten studenten zien of zij start bekwaam zijn voor het beroep van 
leerkracht. De KPZ kent een aantal afstudeervarianten m.b.t. de praktische beroepsvoorbereiding:  

 de werkplekscholen; 

 de opleidingsscholen; 

 academische opleidingsscholen.  
 

De ontwikkeling en uitvoering van deze afstudeervarianten komt tot stand in samenwerking met de 
scholen en de schoolbesturen, vertegenwoordigd in de ‘Expertisegroep’. Het werkplekleren is al jarenlang 
een succesformule van de KPZ en haar werkveld.  
In december 2011 is de subsidie toegekend voor het vervolgtraject ‘Academische Opleidingsschool Catent/ 
KPZ’ (2012 - 2015/2016). Voor de trajecten ‘Academische Opleidingsschool MIJNPLEIN/KPZ’ en 
‘Academische Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle / KPZ‘ zijn in 2011 aanvragen ingediend voor 
accreditering en subsidietoekenning. Deze zijn in 2012 niet gehonoreerd. Eén van de voorwaarden voor de 
aanvraag was dat deze diende voort te komen uit de accreditatie voor de opleidingsscholen. Daar de KPZ 
met drie samenwerkingsverbanden dit proces had doorlopen, zijn er als consequentie drie aanvragen 
ingediend, waarvan er één is gehonoreerd (Catent/KPZ). De commissie ter beoordeling van de aanvragen 
gaf informeel te kennen dat het beter was geweest de aanvragen van KPZ/MIJNPLEIN en van KPZ/Educatief 
Partnerschap Zwolle e.o. te combineren gezien het (naar haar oordeel te gering) aantal aangewezen 
academische opleidingsscholen. Bovendien bevond het kwaliteitszorgsysteem van de beide 
laatstgenoemde trajecten zich nog te veel in de startfase. De commissie was (informeel, in het gesprek) 
zeer ingenomen met niveau van de onderzoeksvaardigheden van de KPZ-studenten en met dat van de 
prototypes van ontwerpgericht praktijkonderzoek.  
 

 
10.1 Werkplekscholen 

De reguliere werkplekscholen (WPO-scholen) zijn de facto opleidingsscholen conform de criteria van OCW: 
40 % van het curriculum wordt via deze opleidingsscholen verworven; er zijn dwingende afspraken gemaakt 
op welke wijze wélke competenties ín en via de praktijk verworven worden, ook afspraken over de 
pendelbeweging tussen theorie en praktijk én over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle 
betrokken partijen en actoren. 
De vierdejaarsstudent heeft de feitelijke, niet de juridische, verantwoordelijkheid voor een groep kinderen 
gedurende twee dagen per week. Dit werkplekleren is contractueel vastgelegd in een leerovereenkomst 
tussen de student, de basisschool en de KPZ. Uitgangspunt is de voortdurende wisselwerking tussen de 
theorie, de praktijk(ervaringen) en de persoonlijke, professionele ontwikkeling. De student wordt daarbij 
ondersteund door daartoe speciaal opgeleide basisschool- leerkrachten, KPZ-stagebegeleiders, 
vakdocenten en supervisoren. Alle werkplekstudenten doen een vorm van praktijkgericht onderzoek in het 
vierde jaar. In de jaren daarvoor wordt hiernaar toegewerkt (zie de onderzoekslijn). 
 

10.2 Opleidingsscholen 

Een aantal werkplekscholen is in de drie samenwerkingsverbanden aangewezen om het werkplekleren 
verder te ontwikkelen. In het spraakgebruik van de KPZ en haar partners zijn dat de (voorhoede-) 
opleidingsscholen. Specifiek aan deze opleidingsscholen is dat álle studenten, van álle leerjaren, begeleid 
worden door ‘opleiders in de school’. Samen met de student kijken zij verder dan het waarneembare 
gedrag en zoeken zij naar achterliggende mentale modellen, scripts, drijfveren en ontwikkelkansen. Op de 
werkvloer wordt de student in zijn performance begeleid en beoordeeld door de basisschoolmentor en de 
KPZ-rayondocent. De studenten van de verschillende leerjaren vormen samen een leergroep, waarvan het 
samen leren ten goede komt aan individuele en gezamenlijke doelen en aan de schoolgemeenschap als 
geheel. Het is de( op)gave van de ‘opleider in de school’ om alle stagiaires tot een team te smeden. De KPZ-
rayondocent is daarbij zijn ‘maatje’. De ‘opleiders in de school’ hebben in 2012 scholing gevolgd (op en 
door de KPZ). 
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10.3 Academische opleidingsscholen 

Tot slot kunnen studenten van de KPZ afstuderen aan de academische opleidingsscholen. Tijdens de stage 
doet de student een vorm van praktijkgericht onderzoek: ontwerpgericht onderzoek. De student levert 
hierbij een bijdrage aan de schoolontwikkeling van een specifieke academische opleidingsschool en werkt 
aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs als geheel. Wat betreft de nieuwe academische 
opleidingsscholen heeft dit laatste – in overleg met de betrokken scholen - betrekking op de domeinen 
rekenen, taal en vernieuwende onderwijsconcepten. Wat de academische opleidingsscholen ‘van het 
eerste uur’ betreft (Catent/KPZ), richt het object van onderzoek zich op een focus binnen de eigen 
schoolontwikkeling: zie daarvoor het ‘Handboek (Academische) Opleidingsschool Catent/KPZ’.  
 
Het lectoraat van de KPZ heeft hierbij een inhoudelijke voortrekkersrol op het gebied van praktijkgericht 
onderzoek. Beleid, doelen, inhoud en vormgeving van (academische) opleidingsscholen worden jaarlijks 
vastgesteld door de projectraad van KPZ/Catent en door de stuurgroep voor de samenwerkingsverbanden 
KPZ/MIJNPLEIN en KPZ/Educatief Partnerschap Zwolle e.o. 
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11. Internationalisering 

11.1 Doelstelling KPZ 

De ontwikkeling van studenten en medewerkers krijgt mede vorm door in andere situaties en culturen 
ervaring en inzichten op te doen. De KPZ hecht grote waarde aan het leren in andere contexten, zowel in de 
Nederlandse praktijk als internationaal. Studenten zijn vertrouwd met internationale- en interculturele 
competenties en werken hier aan in hun studie. Studenten kunnen in het derde jaar kiezen voor drie 
maanden stage of vijf maanden studie in het buitenland. Het uiteindelijke doel is om minimaal 50% van de 
studenten stage te laten lopen of een studie te laten volgen in het buitenland of in de Engelstalige 
International Minor. In 2010-2011 werd een percentage van 36 % en in 2011-2012 37% aan student 
mobiliteit gerealiseerd. Door het gezamenlijk met de Interactum-partners onderhouden van ‘loketten’ voor 
bepaalde gebieden zoals Suriname, Zuid-Afrika en de Nederlandse Caraïben hebben wij ook duurzame 
relaties met internationale universiteiten en hogescholen buiten Europa. 
 
Naast het organiseren en stimuleren van de internationale stages, docent- en staf mobiliteit is in 2012 
geïnvesteerd in nieuwe relaties als Dalarna hogeschool Zweden met een inkomende delegatie die 
gedeeltelijk heeft deelgenomen aan de Teacher in Europe conferentie 2012. 
 

11.2 Extended Charter 

Vanaf 2009 is de KPZ erkend door de Europese Commissie via het Erasmusagentschap in Brussel met de 
extended charter ‘Leven Lang Leren’. In het studiejaar 2013-2014 loopt dit programma af en het hoger 
onderwijs dient in 2013 voor 2014 een volledig nieuwe charter “Erasmus For ALL” aan te vragen. 
 

11.3 Internationale minor 

In 2012 is voor de vierde maal de Internationale Minor gegeven . Na een inhoudelijke evaluatie is het 
programma verder doorontwikkeld. Als voorbereiding zijn in het programma vernieuwende 
onderwijsconcepten, cultuureducatie en onderzoek verder uitgebreid. In februari 2011 zijn 19 buitenlandse 
studenten gestart samen met drie KPZ-studenten aan de minor, in februari 2012 zijn dit er 23 uit het 
buitenland en één KPZ-student. 
Positief op te merken valt dat onze Spaanse en Turkse partners onder de indruk zijn van het IM-programma 
met als gevolg dat de nominaties voor de IM snel vollopen tot het maximum in het ‘bilateraal contract’. En 
voortdurende toestroom van buitenlandse studenten IM ligt in de lijn van de verwachting, aandacht vraagt 
wel meer diversiteit van landen binnen de IM. 
 

11.4 Monitoring Internationalisering (MINT) 

In 2012 is het programma MINT niet gebruikt voor kwaliteitszorg internationalisering, wel is een evaluatie 
gehouden onder de IM-studenten en de outgoings naar de ondersteuning en de rol van het IO. 
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11.5 International mobiliteit: 

 
Het onderstaand overzicht laat zien welke mobiliteit gerealiseerd is. 

Student 
Soort Stage Landen uitgaand inkomend Landen 

Internationale stage 
binnen EU smp 

Turkije 1   

Internationale 
studie binnen EU 
sms 

België, Spanje, 
Oostenrijk 

4 22 Oostenrijk, 
België, Tsjechië, 
Spanje, Estland, 
Turkije 

Internationale stage 
buiten EU cilo 

Amerika, 
Australië, Aruba, 
Curaçao, Nepal, 
Suriname, 
Uganda, Zambia  

43   

Totaal aantal 
internationaal 

 48 22  

 
Docent/staf 

Soort Landen uitgaand inkomend Landen 

Staf mobiliteit stt  
(statement training 
assignment) 

Tsjechië, Zweden, 
Oostenrijk, 
Portugal, België 

10 5 België 

Teacher mobiliteit 
sta 
(statement 
teaching 
assignment) 

Oostenrijk, 
Portugal 

2 6 Polen, Tsjechië, 
Spanje, 
Oostenrijk 

Docent / staf mobiliteit buiten Europa 12 11  

Totaal aantal internationaal 60 33  

 
Het aantal studenten dat een internationale studie volgt aan een hogeschool of universiteit blijft achter bij 
onze ambitie om evenveel studenten in het buitenland op te leiden als de inkomende studenten voor de 
IM. Het afgelopen jaar hebben 22 internationale studenten deelgenomen aan Internationale Minor van de 
KPZ, ten opzichte van 4 studenten van de KPZ die in het buitenland studeerden. Voor de Internationale 
Minor ontvangt de KPZ geen bekostiging. Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum willen we meer 
prioriteit geven aan een meer gebalanceerd evenwicht studiemobiliteit in / out.  
 
De mobiliteit van stafmedewerkers en management laat een redelijk stabiel beeld zien, opmerkelijk is hier 
ook dat een stijgend aantal buitenlandse partners ons wil bezoeken voor verdere kennismaking of voor 
gastlessen. 
Inmiddels heeft de KPZ met 30 Hogescholen en Universiteiten in 14 verschillende landen overeenkomsten 
voor studie mogelijkheden en stageplaatsen.  
Een mijlpaal voor het IO en de samenwerking met Graz in 2012 is het geslaagde peer review met de 
opleiding voor speciaal onderwijs in Graz.  
 

11.6 Teacher in Europe student conference Zwolle (TIE) 

In maart 2012 heeft de KPZ (IO) samen met de GH in Zwolle de TIE georganiseerd en deels bekostigd door 
het Europees Platform. Vanuit beide lectoraten is de inhoud ‘normen en waarden in het onderwijs’ basis 
geweest voor de conferentie. Studenten (33) van verschillende hogescholen hebben deelgenomen en het 
eindproduct tot stand gebracht: een aanvraag voor een project t.b.v. basisscholen gefinancierd door het 
Comenius Programma. Een deel van de IM-studenten hebben hier succesvol aan meegewerkt. In 2013 
wordt dit project herhaald. 
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11.7 Scholing Engels 

In 2012 hebben drie medewerkers vervolgscholing gevolgd op het gebied van Engels in het kader van de 

professionalisering.  

Het vak Engels is in het curriculum van de KPZ meer operationeel geworden sinds het in dienst treden van 

een docent Engels (het ontwikkelen en invoeren van het curriculum van de kennisbasis), samen met het IO 

worden spelregels opgesteld voor het niveau van de uitgaande studenten.  

 

11.8 Conferenties 

In april 2012 heeft het IO samen met de Dalton specialisten van het CVO een miniconferentie 
Daltononderwijs georganiseerd voor buitenlandse partners. Speciale gasten waren de coördinatoren van de 
Ascham school in Sydney. Met deze partners is ook het beleid rondom stage besproken. 
 
In onderling overleg is een goed programma samengesteld en de KPZ heeft de bijeenkomsten gefaciliteerd. 
Het geheel staat in de lijn van het ‘leren’ organiseren van een internationale conferentie 
‘vernieuwingsonderwijs’ gepland schooljaar 2013-2014. In september 2012 is een bezoek gebracht aan de 
jaarlijkse EAIE conferentie in Dublin. Een groots opgezet evenement met inspirerende sprekers, daarnaast 
veel ruimte voor workshops en netwerkactiviteiten. Een bezoek aan Trinity-universiteit in Dublin leverde 
inzicht in hoe een partnerschap aan te gaan met opleidingen voor leerkracht basisschool (colleges). 
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12. Praktijkgericht onderzoek, lectoraat en KPZ Onderzoekscentrum 

Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plaats in het hoger onderwijs en daarmee ook op de KPZ. In het 
nieuwe logo vormt Onderzoek de verbinding tussen Opleiding en Ontwikkeling. Het onderzoek is 
ondergebracht in het KPZ Onderzoekscentrum, dat op 1 januari 2012 van start is gegaan. De taak van het 
Onderzoekscentrum is praktijkgericht onderzoek te verrichten op de gebieden taal, rekenen en wiskunde 
en vernieuwende (onderwijs)concepten. Het Onderzoekscentrum bestaat uit drie pijlers: het lectoraat 
reflectie en retorica, onderwijsonderzoek en onderzoek op maat en wordt geleid door de lector, dr. Ietje 
Pauw. Zij initieert samen met de kenniskring het onderwijsonderzoek en het onderzoek op maat. 
 
In 2012 is na vier jaar lectoraat de opdracht aan de lector vernieuwd. Na evaluatie is gebleken dat dit 
lectoraat nog voldoende potentie heeft voor een tweede termijn: het doen van wetenschappelijk 
praktijkgericht onderzoek naar mogelijkheden en methoden ter verheldering en versterking van de 
professionele identiteit van de (aanstaande) (basisschool)leraar door de verbetering van diens (retorische) 
taalvaardigheid en diens vermogen tot (zelf-)reflectie (Kader KPZ Onderzoekscentrum, 2012). De lector 
verdiept het onderzoek naar de drie lectoraatsprojecten reflectiedidactiek, pabotaal en verhalendidactiek 
in die zin dat er sprake is van: 

 longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van narratieve en retorische structuren in het 
reflectieverslag; 

 longitudinaal onderzoek naar pabotaal in relatie tot de kennisbases van de verschillende vakken; 

 longitudinaal onderzoek naar de kennis en toepassing van narratieve en retorische structuren in 
verhalen van basisschoolleerlingen. 

 
Het lectoraatsonderzoek wordt uitgebreid: 

 m.b.t. de reflectiedidactiek met een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen het schrijven van 
reflectieverslagen en de professionele identiteit en met de reflectiedidactiek voor het 3e en 4e jaar; 

 m.b.t. pabotaal met een longitudinaal onderzoek naar de relatie tussen de pabotaal en de algemene 
woordenschat van studenten; 

 m.b.t. de verhalendidactiek met een longitudinaal onderzoek naar de onderbouw van de basisschool 
en naar groep 8 van de basisschool en een onderzoek naar de verbreding van de narratieve 
benadering naar andere schoolvakken. 

 
Deze opdracht impliceert ook de meer algemene taken van een lectoraat: het betrekken van het werkveld 
bij dit onderzoek, het initiëren van curriculumvernieuwing op het gebied van reflectie en retorica, het 
scholen van docenten op deze gebieden en het dissemineren van de opgedane kennis via publicaties, 
workshops en nascholing. In het Kader KPZ Onderzoekscentrum (2012) zijn de doelen en objecten van 
waardering vastgesteld voor de komende jaren.  
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In de kwartaalverslagen legt de lector verantwoording aan de hand van de volgende domeinen:  
 

Domein 

1 Onderzoek en wetenschap 
1.1 Participatie onderzoeksprogramma’s 
1.2 Publicaties en presentaties 
1.3 Samenwerking 
2.Beroepspraktijk en maatschappij 
2.1 Ontwikkelingen in vakgebied 
2.2 Ontwikkeling van het leraarsberoep 
3. Onderwijs en scholing 
3.1 Verbetering curriculum 
3.2 Professionalisering medewerkers 
4. Randvoorwaarden 
4.1 Versterken onderzoeksfunctie binnen KPZ 2e en 3e geldstroom 
onderzoek 
4.3 Organisatorische randvoorwaarden en faciliteiten 

 
In april 2012 vond de VKO plaats: “De VKO is enthousiast over hetgeen ze bij de KPZ heeft aangetroffen. Ze 
was voorafgaand aan haar bezoek al onder de indruk op basis van de zelfevaluatie en de bijgevoegde 
documenten.”, zo luidt de eerste zin van de conclusie in het rapport (VKO, 2012). De transformatie van 
lectoraat naar onderzoekscentrum wordt door de VKO toegejuicht. De VKO heeft de kwaliteitszorg met 
betrekking tot het onderzoek van de hogeschool positief gevalideerd. 
Ter voorbereiding op de VKO is er een externe evaluatie in Interactumverband volgens de eisen van de VKO 
uitgevoerd (Stapert, 2012). Het oordeel van de externe evaluatiecommissie is positief. Er is veel waardering 
voor de kwaliteit en kwantiteit van de publicaties, als ook voor de impact op onderwijs en beroepspraktijk.  
De aanbevelingen van de commissies zijn verwerkt in het Kader KPZ Onderzoekscentrum (2012). Enkele 
aanbevelingen zijn inmiddels al geëffectueerd, zoals een publicatiebeleid en de verankering van contacten 
met externe organisaties en onderzoekers in de academische wereld.  
 
 

1. Onderzoek en wetenschap 
 
1.1 Participatie onderzoeksprogramma’s 
Reflectiedidactiek:  

 Dit jaar is voor het eerst gewerkt met het boek Ev’n prakkezer’n. Handleiding voor narratieve  
 reflectiedidactiek.  

 De richtlijnen voor een reflectief essay zijn ontwikkeld.  

 Van 47 studenten zijn drie verhalen en één compleet reflectieverslag verzameld en geanalyseerd aan  
 de hand van retorische en literaire criteria. 

 Een retorisch aspect, de opening van een verhaal, heeft speciale aandacht gekregen; een publicatie  
 hierover is in voorbereiding. 

Pabotaal:  

 De 47 reflectieverslagen zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van pabotaal.  

 Daarnaast is onderzoek gedaan naar de algemene woordenschat van alle voltijdstudenten.  

 In voorbereiding is een publicatie over de professionele taal van de lerarenopleider. 
Verhalendidactiek:  

 De verhalen van tien leerlingen van twee basisscholen zijn geanalyseerd. Een publicatie hierover is in  
 voorbereiding. 
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1.2 Samenwerking 
Nauwere samenwerking is gezocht met het Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit 
t.b.v. kennisdeling en consortiumvorming (Raak-publiek subsidieaanvraag). Ook de Universiteit Twente en 
de Stichting Taalvorming participeren hierin. 
Daarnaast is samenwerking gezocht met andere taallectoren. In 2012 zijn er twee bijeenkomsten geweest 
waarbij negen taallectoren aanwezig waren. Het doel is uitwisselen van de netwerken, afstemmen van 
onderzoeksprogramma’s en consortia te vormen bij subsidie-aanvragen.  
 
In 2011 is tijdens de Canada-reis georganiseerd door Stichting De Brink contact gelegd met dr. Mary Kooy, 
professor aan het Department of Curriculum, Teaching, and Learning van OISE. Dat contact heeft 
geresulteerd in een gezamenlijk proposal voor de ISATT conferentie in 2013 in Gent. 
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2. Beroepspraktijk en maatschappij 
 
2.1 Ontwikkelingen in het vakgebied 
Het boek Ev’n prakkezer’n. Handleiding voor narratieve reflectie is in 2011 eigen beheer uitgegeven. Er zijn 
besprekingen gevoerd met diverse uitgevers om het boek bij een officiële uitgever uit te geven. 
Voor docenten Nederlands van middelbare scholen, hbo’s en universitaire lerarenopleidingen is de 
reflectiedidactiek onder de aandacht gebracht tijdens een bijeenkomst van het Platform Taalgericht 
Vakonderwijs en de SLO. 
De uitkomsten van de verhalendidactiek zijn gepresenteerd op een Implementatieconferentie van de 
Taalunie. 
 
2.2 Ontwikkeling van het leraarsberoep 
De kennismaking met de narratieve reflectiedidactiek vormt een onderdeel van diverse post-hbo 
opleidingen van de KPZ (Schoolleiderscursus I en II). De lector heeft twee keer een masterclass gegeven 
over het narratieve reflectieverslag aan afgestudeerde journalisten van Windesheim. Daarnaast zijn 
presentaties gegeven op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en op de Katholieke Hogeschool 
Brugge en Oostende.  
De lector heeft geparticipeerd in het Teacher in Europe ’congres’, dat georganiseerd is door de KPZ en de 
Gereformeerde Hogeschool met een lezing met als titel: What’s the moral of your story? 
 
Het tweede jaar van de opleiding tot onderzoekscoördinator is ontwikkeld. Een nieuwe groep academische 
scholen volgt het eerste jaar van de opleiding. In Veerkracht wordt in elk nummer verslag gedaan van het 
onderzoek binnen één van de lectoraatsprojecten. Ook op het jaarlijkse Velon-congres is het lectoraat 
aanwezig met een workshop. Als bestuurslid van de Velon is de lector nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen van de lerarenopleider. De lector van de KPZ is samen met de verantwoordelijken voor de 
kwaliteit van het onderzoek van de hogescholen Windesheim, Fontys, Hogeschool Utrecht, Gereformeerde 
Hogeschool twee keer per jaar betrokken bij de benchmarking van de onderzoeksverslagen van de pabo, de 
tweedegraads lerarenopleiding en de professionele master. 
 
 
3. Onderwijs en scholing 
 
3.1 Verbetering curriculum 
In 2012 is er een begin gemaakt met de invoering van de bachelorthesis voor vierdejaarsstudenten. Bij deze 
wijziging in het curriculum zijn ongeveer 130 voltijd- en 15 deeltijdstudenten van de vierjarige 
deeltijdopleiding betrokken. Het type onderzoek is ontwerpgericht onderzoek, de onderwerpen hebben 
betrekking op één van de drie domeinen: taal, rekenen of pedagogiek. Afhankelijk van het onderwerp 
wordt een deskundige docent gekoppeld aan de student als begeleider. Er zijn drie Neerlandici, één docent 
rekenen en wiskunde en zeven pedagogen betrokken bij de begeleiding. Het beoordelingsformat is in 
gezamenlijk overleg tot stand gekomen en besproken in het kernteam. Onder leiding van de lector zijn de 
begeleiders geschoold en zijn hoorcolleges ontwikkeld voor zowel de voltijd als de deeltijd.  
De leerlijn onderzoek is aangepast op basis van de evaluaties en geactualiseerd. In het eerste jaar wordt 
één onderzoeksopdracht uitgevoerd, i.p.v. twee. Voor het derde jaar is de opdracht voor het 
leervragendossier aangepast en wordt nu meer gezien als een vooroefening op de bachelorthesis en past 
daarmee ook beter in de onderzoekslijn. 
 
M.b.t. de reflectielijn wordt de ingezette lijn in het eerste en tweede jaar gehandhaafd. 
Eerstejaarsstudenten hebben zeer positief geoordeeld over de reflectiemodule met een gemiddelde van 
een 7.5. In het derde jaar is het reflectieve essay ingevoerd, waarbij studenten weer aan de hand van een 
verhaal over een gebeurtenis in de stage zichzelf vragen stellen die ze aan de hand van opiniërende en/of 
wetenschappelijke vakliteratuur beantwoorden.  
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3.2 Professionalisering medewerkers 
Tijdens ADV-vergaderingen zijn docenten geïnformeerd over de ontwikkeling m.b.t. de narratieve 
reflectiedidactiek, het narratieve reflectie-essay, de onderzoekslijn en de bachelorthesis.  
Zes reflectiedocenten zijn geschoold t.b.v. de lessen reflectiedidactiek; zes intervisiebegeleiders hebben 
enige scholing gehad t.b.v. begeleiding van het reflectieve essay. 
De leden van de kenniskring hebben geparticipeerd in de ontwikkeling van de bachelorthesis en in de 
scholing van de begeleiders van de bachelorthesis. 
 
 
4. Randvoorwaarden 
 
4.1 Versterking van de onderzoeksfunctie 
Na een zorgvuldige voorbereiding is eind 2012 ook de grote kenniskring tot stand gekomen. Dr. Pascal 
Wilhelm van de UT en dr. Mienke Droop van de Radboud Universiteit zullen als onderzoekers participeren. 
Gijs Nolet, teamleider van sbo De Boemerang uit Apeldoorn is namens het werkveld voorgedragen. De 
nieuwe leden zullen in elk geval voor twee jaar zitting nemen in de grote kenniskring die twee keer per jaar 
samenkomt. 
Sinds september 2012 is de PhD-student, Universiteit Braga, Portugal, begeleid door de lector. Helaas is de 
begeleiding eind november stopgezet vanwege het niet na kunnen komen van de financiële afspraken. 
Incidenteel vinden er nog wel gesprekken plaats. 
 
4.2 2e en 3e geldstroom onderzoek 
In 2012 zijn twee vooraanvragen voor Raak-subsidies ingediend bij Raak-Pro en Raak-publiek. De Raak-
publiek vooraanvraag heeft niet geleid tot een definitieve aanvraag, er zijn afspraken gemaakt om deze 
aanvraag opnieuw in 2013 in te dienen. De Raak-Pro is uitgewerkt in een officiële aanvraag, maar deze is 
niet gehonoreerd. 
Wel is een subsidie van € 10.000,-- van Kennisnet toegekend aan het Centrum voor Ontwikkeling voor het 
uitzetten van een pilot op basisscholen om ervaring op te doen met het gebruik van het ict-programma 
Snappet op tablets in de basisschool, waarbij het Onderzoekscentrum systematisch gegevens zal 
verzamelen. 
 
4.3 Organisatorische randvoorwaarden en faciliteiten 
De personele bezetting van het lectoraat was in 2012 niet optimaal, omdat twee van de vier 
kenniskringleden met zwangerschapsverlof waren. Een lid heeft dit aangevuld met ouderschapsverlof, 
waardoor ze een half jaar afwezig was. De geringe bezetting vertaalt zich ook in een geringer aantal 
publicaties. Met ingang van 1 september 2012 heeft Michelle Gemmink de plaats ingenomen van Ellen 
Schrijver, die na haar zwangerschapsverlof te kennen heeft gegeven te willen stoppen met het lectoraat. 
 
In 2012 is er een regiegroep onderzoek geformeerd. In deze groep participeren Jan Heijmans (vz. CvB), 
Joost Kieft (MT Opleiding), Anne Looijenga (MT CvO) en de lector. Het doel is om samenhang te creëren, 
zodat ook in de opleiding en in het Centrum voor Ontwikkeling dezelfde reflectiesystematiek en visie op 
onderzoek wordt gehanteerd en om nieuwe ontwikkelingen te initiëren.  
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13. Kwaliteitszorg 

Allereerst heeft de voorzitter van het CvB kwaliteitszorg in portefeuille. Hij heeft maandelijks op het gebied 
van kwaliteit afstemming met de regiegroep kwaliteit. De taak van de regiegroep kwaliteit is om 
kwaliteitszorg binnen de hogeschool te coördineren en uit te voeren. De regiegroep kwaliteitszorg bestaat 
uit de voorzitter van het College van Bestuur, controller, MT-lid met als verantwoordelijkheid de 
profilerende fase, curriculumontwikkeling en accreditatie, manager bedrijfsvoering en Centrum voor 
Ontwikkeling. 
 
Het managementteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en het Centrum voor 
Ontwikkeling . De Lector is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het KPZ Onderzoekscentrum. Bij de 
uitvoering van de systematiek van het kwaliteitssysteem zijn verschillende functionarissen betrokken.  
In 2012 heeft de regiegroep het visiedocument ‘Kwaliteitsbeleid binnen de Katholieke Pabo Zwolle’ verder 
uitgewerkt. Binnen de KPZ zijn we het er in ieder geval over eens dat kwaliteit allesomvattend is en te 
maken heeft met:  

 alle processen binnen onze organisatie;  

 opvattingen en verwachtingen van mensen (kwaliteitsbewustzijn); 

 waardering binnen en buiten onze organisatie op basis van een (impliciete) norm.  

Kwaliteitsuitspraken zijn sociale constructen, die voortdurend (opnieuw) geconstrueerd en bevraagd 
moeten worden. Deze dialoog draagt de ontwikkeling van onze organisatie. Aan de ene kant moeten we de 
goede dingen doen, de kwaliteit leveren die maatschappelijk van ons verwacht wordt. We hebben het dan 
over:  

 de HET kwaliteit: vereiste kwaliteit conform wet- en regelgeving (accreditatie);  

 de ZIJ kwaliteit: verwachte kwaliteit door studenten, scholen en klanten (waardering en 

tevredenheid).  

Aan de andere kant willen we de dingen ook goed doen, onze stempel drukken en de kwaliteit leveren die 
wij noodzakelijk vinden voor het onderwijs van morgen. Opnieuw hebben we het dan over twee 
kwaliteitsniveaus:  

 de WIJ kwaliteit: kwaliteit(en) waarmee KPZ zich onderscheidt (onze opvattingen en normen);  

 de IK kwaliteit: kwaliteit die iedere medewerker wil leveren (mijn bekwaamheid).  

 

Niet de controle en beheersing (het moeten), maar de eigen verantwoordelijkheid en het duurzaam 
ontwikkelen van onze organisatie (het willen) staan centraal. 
 
In 2012 is een start gemaakt met een nieuw kwaliteitssysteem in SharePoint.  
 

13.1 Onderzoeksvragen in 2012 

Naast het structureel uitvoeren van kwaliteitsonderzoek en het borgen van de kwaliteit zijn er diverse 
kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd in 2012. Zo is bijvoorbeeld in 2012 vervolg onderzoek gedaan naar 
Deeltijdopleiding, waarbij specifiek gekeken is naar de tweejarige opleiding. De resultaten van het 
onderzoek zijn gebruik om het profiel van de deeltijd student te beschrijving, de deeltijd-docent en de 
hernieuwde inrichting van het curriculum van de deeltijdopleidingen. Inmiddels is in 2012 (studiejaar 2012-
2013) het vernieuwd curriculum voor het eerste jaar van de tweejarige opleiding gestart.  
 
De resultaten van de NSE en het Integron onderzoek zijn in de studentgeleding van de MR en met 
klassenvertegenwoordigers besproken. De resultaten zijn ook kenbaar gemaakt op de KPZ-portal door 
middel van een korte PowerPoint presentatie. Naast de bovenstaande onderzoeken heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden van de internationale minor en een exitpoll onder de geslaagde studenten van de KPZ. 
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14. Samenwerkingsverbanden 

14.1 Interactum 

Interactum is een samenwerkingsverband van vijf monosectorale pabo´s. Het samenwerkingsverband 
bestaat uit De Kempel Helmond, De Marnix Academie Utrecht, IPABO Amsterdam, Iselinge Hogeschool 
Doetinchem en de KPZ . De scholen werken samen op de terreinen: ontwikkeling van het curriculum -zowel 
de ontwikkeling als implementatie van de kennisbasis als specialisaties, kwaliteitszorg, ICT en 
internationalisering. De samenwerking krijgt vorm op vier verschillende terreinen. Ten eerste bestuurlijk. 
Hierbij wordt een gezamenlijke inhoudelijke agenda bepaald en onderhoudt men contacten met relevante 
landelijke netwerken.  
Ten tweede de managementgroep. Dit platform geeft sturing aan de verschillende onderwijsinhoudelijke 
projecten. Ten derde het onderzoekcentrum, waarin getracht wordt de verschillende initiatieven op het 
gebied van onderzoek en lectoraten beter te verbinden. En tot slot op het gebied van diverse 
onderwijsondersteunende beleidsterreinen als kwaliteitszorg, ICT, P&O, financieel beleid en 
bedrijfsvoering.  
Daarnaast ontwikkelen en onderhouden verschillende vertegenwoordigers van Interactum een gezamenlijk 
internationaal netwerk. Ook onderhoudt Interactum-Nederland intensieve contacten met haar Vlaamse 
zusterorganisatie. De samenwerking en uitwisseling met de Katholieke Hogeschool Brugge–Oostende mag 
intensief genoemd worden. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met dit instituut is in 2012 
afgesloten. . 
 

14.2 Magistrum 

De KPZ is partner in Magistrum, instituut gericht op de ontwikkeling en professionalisering van 
middenmanagement en schoolleiders in het basisonderwijs.  
 
Binnen Magistrum hebben zich in 2012 een aantal veranderingen voorgedaan. Magistrum Centraal is 
opgeheven. Dat houdt in dat er afscheid is genomen van de directeur en de administratieve ondersteuning 
in Amersfoort. Er is een nieuw bestuur aangesteld. Door de uittreding van Hogeschool Windesheim als 
aanbieder van Magistrumopleidingen, is de positie van de KPZ als enige aanbieder van 
Magistrumopleidingen in de regio verstevigd.  
 
Binnen Magistrum is in 2012 gewerkt aan het herijken en actualiseren van de inhoud van de opleidingen. 
Dit heeft geleid tot de nieuwe opleidingen schoolleider basisbekwaam en schoolleider vakbekwaam. 
Tevens hebben de Master Leadership in Education en de opleiding Directeur Integraal Kindcentrum een 
duidelijkere plek gekregen in het Magistrummodel. 
 
Vanaf 2012-2013 neemt de KPZ ook deel aan de opleidingen in de regio Utrecht. Bestuurlijk participeert de 
voorzitter van het CvB van de KPZ in het Magistrumbestuur als voorzitter. Voor de KPZ is de manager 
Centrum voor Ontwikkeling vertegenwoordiger in het management van Magistrum. 
 

14.3 Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO) 

De KPZ maakt deel uit van de VKLO. Deze vereniging behartigt de identiteitsontwikkeling en de belangen 
van de katholieke lerarenopleidingen in Nederland en onderhoudt nauwe banden met katholieke besturen 
en koepelorganisaties. De VKLO ontwikkelt een eigen kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing . Een 
docente van de KPZ participeert in dit ontwerpteam. De voorzitter van het CvB maakt als penningmeester 
deel uit van het dagelijks bestuur van de VKLO.  
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14.5 Gemeente en onderwijsinstellingen Zwolle  

In 2011 heeft de samenwerking met andere onderwijsinstellingen in Zwolle en de gemeente een extra 
impuls gekregen. Inmiddels is er een structurele samenwerking ontstaan onder de noemer van de Zwolse8, 
een samenwerkingsverband van de vier hogescholen en vier mbo instellingen in samenwerking met de 
gemeente Zwolle. De werkagenda van de Zwolse8 is gericht op de volgende thema’s:  

 bruisende studentenstad; 

 goed en goedkoop wonen voor studenten en starters; 

 ondernemendheid, innovatie en creativiteit.  
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15. Expertisegroep 

De KPZ ziet zichzelf als opleidings- en onderwijscentrum dat in nauwe verbinding met het werkveld werkt 
aan het verbeteren van de lerarenopleiding en nascholingsprogramma´s. Vanouds heeft de KPZ een sterke 
uitwisseling en verbinding met schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio. Dit zijn ook de besturen 
waar veel van de studenten stage lopen en waar uiteindelijk ook een deel van de studenten aan het werk 
gaat als leerkracht. Het doel van de expertisegroep is om samen trajecten op te zetten of daarvoor 
initiatieven te nemen voor de opleiding en begeleiding van aankomende en zittende leerkrachten, 
individueel en in teamverband. Een ander doel is om in gezamenlijkheid in te spelen op nieuwe 
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. 
 
De expertisegroep bestaat uit besturen uit de regio: 

 Aves, Basisonderwijs Noordoostpolder 

 Catent, Katholiek-Christelijk onderwijs Zwolle  

 Leerplein055, Openbaar onderwijs Apeldoorn 

 OOZ en regio, Openbaar Onderwijs Zwolle 

 St. Proo, Openbaar onderwijs Noord-Veluwe 

 Quo Vadis, Rooms Katholieke basisschool Deventer 

 Mijnplein, katholiek, protestants-christelijk en bijzonder neutraal onderwijs Salland 

 SKOFV, Katholiek onderwijs Flevoland-Veluwe 

 de Stichting OPKOP, openbaar onderwijs Steenwijkerland/Zwartewaterland 
 
In 2012 zijn de eerste oriënterende gesprekken met de Bisschop Möllerstichting in Sneek gevoerd over 
toetreding tot de expertisegroep.  
Namens de KPZ zitten de voorzitter van het College van Bestuur, de opleidingsmanager, met als portefeuille 
de relatie met het werkvelden de manager Centrum voor Ontwikkeling bij het overleg met de 
expertisegroep.  
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16. Medewerkersbeleid 

De kern van het medewerkersbeleid bestaat uit een sterke verbinding met de kernwaarden gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen tussen studenten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen de 
leiding en medewerkers. Van medewerkers mag worden verwacht dat zij in een open werksfeer en dialoog 
optimaal presteren. Dit is alleen mogelijk als er voldoende (professionele) ruimte is voor 
verantwoordelijkheid en ontwikkeling; zelfstandig, binnen een team en binnen het gehele instituut.  
 
De uitstekende kwaliteit van onze opleiding wordt voor het grootste deel bepaald door onze docenten. Het 
is in onze ogen niet alleen het opleidingsniveau wat bepalend is, maar vooral ook hun 
studentbetrokkenheid, inhoudelijk deskundigheid en pedagogisch didactische kwaliteiten. Daarnaast zijn 
onze docenten sterk beroeps- en praktijkgericht. Meer dan 80% was zelf werkzaam in het primair 
onderwijs.  
 
De KPZ heeft ook een maatschappelijke opdracht om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de 
verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. Het ‘Kader KPZ Onderzoekscentrum’ legitimeert en 
positioneert het praktijkgericht onderzoek binnen onze hogeschool. Ten aanzien van de verbetering van de 
docentkwaliteit worden daarin de volgende maatregelen beschreven2: 

 scholing voor docenten in reflectie- (funderende fase) en onderzoeksvaardigheid (profilerende fase);  

 verplichte academische masterbevoegdheid voor alle docenten, die onderzoek begeleiden in de  
profilerende fase; 

 formatieve uitbreiding van het aantal kenniskringleden dat participeert in onderzoek;  

 actief promotiebeleid.  
 
Er zijn 46 docenten in dienst bij de KPZ. Acht docenten werken uitsluitend in het Centrum voor 
Ontwikkeling. Van de 40 opleidingsdocenten is momenteel 70% in het bezit van een master kwalificatie3. In 
haar wervingsbeleid stelt KPZ sinds 2010 aan nieuwe docenten de ‘master’ eis. Het 
professionaliseringsbeleid van de KPZ geeft zittende docenten de gelegenheid het master niveau te 
behalen. Dit moet ertoe leiden dat in 2016 80% en in 2020 90% van onze docenten een master niveau 
heeft.  
 

16.1 Samenstelling 

Door de numerus fixus kunnen we sterke fluctuaties in het medewerkersbestand voorkomen. In 2012 was 
de verhouding tussen docerend en niet docerend personeel 66/34%. In 2012 zijn 3 medewerkers uit dienst 
getreden en 7 nieuwe medewerkers in dienst getreden, waarvan 5 docenten, 1 begeleider en 1 niet 
docerende.  
 

In aantal 31 dec 2011 31 dec 2012 

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal 
Mannen 17 9 26 18 10 28 
Vrouwen 26 17 43 30 15 45 
Totaal 43 24 69 48 25 73 

 

In fte 31 dec 2011 31 dec 2012 

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal 
Mannen 13.95 9 22,95 14,52 10 24,52 
Vrouwen 20.85 13,75 34,60 21,54 12,05 33,59 
Totaal 34,80 22,75 57,55 36,06 22,05 58,11 

  

                                                           
2
 zie paragraaf 7.3.2. en 7.4.1. uit ‘Kader KPZ Onderzoekscentrum’. 

3
 3 docenten hebben hun Phd en 24 docenten hebben een master. 
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16.2 Leeftijdsopbouw  

De gemiddelde leeftijd van al het personeel op de KPZ is 46,16 jaar. De KPZ heeft een evenwichtige 

samenstelling van het personeelsbestand.  

 

 

16.3 Dienstjaren bij de KPZ 

Medewerkers bij de KPZ zijn loyaal aan de werkgever. Veel docenten en onderwijsondersteunend 
personeel werken al jaren met hart en ziel voor de hogeschool. Toch is de grootste groep medewerkers 
minder dan 10 jaar verbonden aan het instituut.  
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16.4 Ziekteverzuim 

Het gemiddelde ziekteverzuim ligt onder het landelijke gemiddelde. In 2012 is het verzuim wel gedaald 
naar 2,81%. Het ziekteverzuim concentreerde zich in het vierde kwartaal van 2012. Het beleid van de KPZ is 
er op gericht het verzuim onder de drie procent te houden. 
 

 
 
 
16.4. Functiebouwwerk 
De KPZ kent een platte en flexibele organisatiestructuur. Naast de functies van voorzitter College van 
Bestuur, management lid en lector kennen wij de functie van hogeschooldocent. De hogeschool docenten 
zijn werkzaam binnen twee van de drie werkvelden van de hogeschool: opleiding, onderzoekscentrum of 
Centrum voor Ontwikkeling..  
De keuze om docenten zich te laten verbinden aan twee van drie disciplines geeft een duidelijke verbinding 
tussen opleiden, onderzoek en ontwikkeling. Hierbij streeft de KPZ naar een natuurlijke verbinding door 
gezamenlijk te leren en te ontwikkelen.  
Docenten verbonden aan het KPZ Onderzoekcentrum kunnen verschillende rollen bekleden: onderzoeker, 
lid van een kenniskring, begeleider van studenten of als opleider voor de begeleiders op de scholen en 
onderzoekscoördinatoren.  
 
 
16.5. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Jaarlijks worden met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd door de verantwoordelijke 
leidinggevenden. In de gesprekken staan ontwikkeling van de medewerker als mens en als professional 
centraal, daarnaast staan de onderlinge samenwerking binnen het team, het instituut en de relatie tussen 
medewerker en leidinggevende op de agenda. In de gesprekken is tevens aandacht voor de thema´s: 
professionele ontwikkeling, perspectief en ruimte, werkdruk, arbeidsomstandigheden en voorwaarden. 
Uiteraard is er altijd een evaluatie van de jaartaak, de lessentaak, algemene taken, 
deskundigheidsbevordering en aanvullende taken.  
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17. Centrum voor Ontwikkeling, nascholing, post-hbo en masters 

De KPZ ziet voor zichzelf een belangrijke functie binnen het werkveld om opleidingen, cursussen, trainingen 
en begeleidingstrajecten uit te voeren. Dit om studenten, leerkrachten, middenmanagement en 
schoolleiders te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als in de 
persoonlijke ontwikkeling. De dienstverlening richt zich op verschillende doelgroepen binnen het werkveld. 
Naast de opleidingsprogramma’s is gestart met maatwerk opleidingen op het gebied van taal, rekenen & 
wiskunde en vernieuwende onderwijsconcepten.  

17.1 Nascholing, post-hbo, masters en begeleiding 

De activiteiten rondom nascholing, post-hbo, masters en begeleidingstrajecten worden aangestuurd door 
de managers Centrum voor Ontwikkeling. De omvang van het Centrum voor Ontwikkeling is bijna 6 fte. Het 
management en de docenten krijgen ondersteuning van de twee managementondersteuners. Als flexibele 
inzet wordt veel gebruik gemaakt van freelancers, ongeveer 2,5 fte per jaar. 
 

17.2 Doorontwikkeling aanbod 

In 2012 is het nascholingsaanbod aangepast. Ook is de gehele website aangepast met alle opleidingen, 
trainingen en begeleidingstrajecten. Verder is in 2012 gestart met de eerste eigen post-hbo-opleiding 
´Coach van Onderwijsvernieuwing´. Daarnaast is de Leergang Bewegingsonderwijs zeer goed bezet geweest 
in 2012. De leergang kent nu vaste evaluatiemomenten, die jaarlijks ingediend worden bij het Centrum 
Post-Initiële opleidingen Nederland om de registratie te kunnen continueren. In 2012 is gestart met de 
registratie van drie nieuwe opleidingen, namelijk; de NOVO-opleiding, opleiding Kunst en Cultuur 
Coördinator en Digi-coach. 
 

17.3 Doorontwikkeling masters 

Vanuit Interactum en Magistrum worden twee Masters aangeboden, namelijk de Master Leren en 

Innoveren en de Master Educational Leadership. De KPZ kiest voorlopig de lijn om zelfstandig geen masters 

te ontwikkelen en uit te zetten, maar deze zoveel mogelijk in samenwerking met andere partners in-

company voor onze partner schoolbesturen uit te voeren. 

 

17.4. Ontwikkeling bij besturen 

Toch is te constateren dat de investeringen in professionalisering door schoolbesturen minder prioriteit 
heeft. Minder leerlingen en beperkte financiële mogelijkheden beperken besturen om stevig in te zetten op 
professionalisering. In 2011 is de KPZ gestart met de voorbereiding van het project 4SlagLeren². Dit project 
gaat uit van een combinatie tussen professionalisering van leraren in het werkveld en vervanging van deze 
uren door startende leerkrachten afgestudeerd bij de KPZ. Dit project zal starten in september 2013. 
 
 

17.5. KPZ Wenke Daltonconsultants 

In 2011 is het aanbod en het klantenbestand van KPZ Wenke Daltonconsultants verder uitgebreid. De 
diverse docenten van de KPZ in intensieve samenwerking met de kring van ongeveer 8 freelancedocenten 
en trainers actief geweest om de naam en de kwaliteit verder landelijk uit te bouwen . Deze activiteiten zijn 
beschreven in de nascholingsbrochure KPZ Wenke Dalton en gepubliceerd op de aangepaste website. 
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18. Ondersteunende processen 

18.1 Inrichting ondersteunende teams 

In 2012 is er gewerkt, volgens de in 2011 opgestelde indeling van de ondersteunende teams: 
1. facilitaire zaken 
2. financiën/personeel/kwaliteitszorg  
3. ICT & media 
4. managementondersteuning Centrum voor Ontwikkeling 
5. managementondersteuning onderwijs 
6. studentservices 
 
Per team is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste processen en werkzaamheden. In 2013 zal 
verder gewerkt worden aan het verder optimaliseren van deze kritische processen.  
 

18.2 ICT & media 

Door een verbeterde personele inrichting van team ICT en Media in 2011, wordt het beheer van het 
serverpark nu volledig door de KPZ zelf gedaan. Het contract voor extern beheer door Insign.IT is 
ontbonden. De KPZ heeft nu de beschikking over een servicedeskmedewerker, functioneel beheerder en 
een systeem- netwerkbeheerder. 
 
In februari is het draadloos netwerk vervangen. De vervanging van het draadloos netwerk was een 
noodzakelijke randvoorwaarde voor de implementatie van het laptopproject in het kader van de uitvoering 
van de beleidsnotitie ‘Leraar 2020’. De KPZ beschikt nu over een hoogwaardig draadloos netwerk. 
 
In juni2012 is het laptopproject geïmplemteerd. . Iedere (rayon) docent beschikt over een hoogwaardige 
laptop ter ondersteuning van de specifieke werkzaamheden. Er was keuzevrijheid voor het type laptop 
(groot of klein) met bijbehorende accessoires. Door de inzet van laptops zijn de docenten mobieler 
geworden en kunnen zij hun werkzaamheden nu ook buiten de KPZ voortzetten, bijvoorbeeld voor het 
maken van verslagen tijdens stagebezoeken. Naast de aanschaf van laptops zijn ook de wekstations van de 
ondersteunende teams vervangen. Deze afgeschreven systemen zijn gebruikt om het aantal werkstations in 
de studieruimtes uit te breiden.. 
 
In juni 2012 is ook Alluris geïmplementeerd, , het nieuwe studenten informatie systeem en de opvolger van 
B&E. De implementatie is goed verlopen. Twee uitdagingen waren de compensatieregeling en studenten 
die later in de opleiding instromen. De studentenadministratie heeft nog tot het einde van het kalenderjaar 
nodig gehad om de resultaten van deze studenten administratief te verwerken. 
 
In september is de Surfnet verbinding opgeleverd. De KPZ beschikt nu over een hoogwaardige glasvezel 
internet verbinding. Het is nu mogelijk om gebruik te maken van nieuwe informatiebronnen (uitgevers en 
onderzoeksdatabanken) en diensten (Eduram , Surfconext).  
 
In oktober zijn de eerste generatie digiborden door de firma Heutink vervangen. De vaklokalen, 
nascholingslokalen en vergaderruimte 1.94 beschikken nu over een state of the art digiboard opstelling met 
veel aansluitmogelijkheden en gebruiksgemak. Aansluitend heeft ICT samen met Heutink gewerkt aan de 
implementatie van Klas.nu en het leerlingvolgsysteem Parnassys. Studenten en docenten hebben nu de 
beschikking over actuele digitale leermiddelen die in het primair onderwijs in de regio gebruikt worden. 
 
In december is, in het kader van verbetering in communicatie, narrow-casting geïmplementeerd. De KPZ 
heeft nu de mogelijkheid om via verschillende informatieschermen op een mediarijke wijze te 
communiceren naar verschillende doelgroepen. 
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18.3 Mediatheek 

De mediatheek maakt met haar automatiseringssysteem deel uit van het netwerk van de Overijsselse 
Bibliotheek Dienst. Via dit netwerk kan er o.a. ook gratis materiaal uit andere bibliotheken aangevraagd 
worden. 
 
In november konden nieuwe studenten een les bijwonen met uitleg over het gebruik van de mediatheek. 
Deeltijdsstudenten kwamen bijna allemaal naar deze les. Bij de voltijd lag de belangstelling veel lager. 
Ongeveer een derde deel van het aantal VT-studenten heeft deze les bijgewoond. 
 
 
Uitleningen: 
 

 Techniek 
(camera’s, 
laptops, 
koptelefoons, 
etc.) 

 
Verschil 
t.o.v. jaar 
ervoor 

Media  
(boeken, 
spellen, 
posters, dvd’s, 
etc.) 

 
Verschil 
t.o.v. 
jaar 
ervoor 

Totaal  
Verschil 
t.o.v. jaar 
ervoor 

2010 6.003  34.015  40.018  
2011 2.753 -54% 32.459 -4,6% 35.212 -12% 
2012 4.121 +49,7% 31.572 -2,7% 35.693 +1,3% 

 
Van eind juni tot half september is i.v.m. de bouw van het Kennislandschap de collectie niet toegankelijk 
geweest. Studenten mochten vooraf aan deze periode wel een onbeperkt aantal materialen lenen. In 
hoeverre de uitleencijfers hierdoor beïnvloed zijn, is niet na te gaan . 
 
Collectieomvang: 
 

 Collectieomvang 
op 31 december 

Toegevoegde 
materialen 

Afgeschreven 
materialen 

2010 24.585 1456 1287 
2011 23.704 1316 2197 
2012 22.712  946 1938 

 
De totale collectie is met 992 exemplaren afgenomen. 
2012 stond vooral in het teken van bouw, inrichting en verhuizing van de mediatheek. In september is het 
nieuwe Kennislandschap in gebruik genomen. De mediatheekcollectie is nu verdeeld over zeven 
schatkamers (taal, rekenen, wereldoriëntatie, kunst, GLB, beweging en generiek). De functie van de 
studentenbalie in combinatie met de mediatheekbalie heeft meer vorm, inhoud en een centrale plaats in 
de hogeschool gekregen. 
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19. Huisvesting 

Het gebouw van de KPZ is goed onderhouden en heeft een authentiek karakter. De inrichting van het 
gebouw ademt een open sfeer en herbergt een krachtige leer- werkomgeving. Het gebouw uit 1952 is na 
de laatste uitbreiding in 2012 een eigentijdse, kleinschalige hogeschool. De KPZ beschikt nu over vijftien 
algemene theorielokalen, zeven specifieke lokalen, twee collegezalen, tweeëntwintig 
medewerkerskantoren, drie grote studieruimten, vijftien kleinere studieruimten, vier vergaderruimten, een 
mediatheek, aula en gymzaal. De huisvesting wordt met ongeveer 70 medewerkers, ruim 650 studenten en 
circa 1200 deelnemers aan scholingsactiviteiten goed benut.  
 
Het groot onderhoud van de school is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplanning. Op basis van deze 
planning wordt de voorziening vastgesteld voor de jaarlijkse financiering. In 2012 waren de kosten voor de 
huisvesting lager dan in 2011. Deze daling is voornamelijk ontstaan door lagere energielasten.  

19.1 Klimaatbeheersing en energielasten 

Het authentieke gebouw van de KPZ heeft een uitstekende uitstraling, toch is de klimaatbeheersing en 
energiebeheer lastig door de verschillende uitbreidingen van het gebouw. In 2011 heeft er een onderzoek 
plaats gevonden om de klimaat- en energiebeheersing verder te optimaliseren. In 2012 zijn de cv-
installaties vervangen en is er zonwering aan de oudbouw geplaatst. Een onderzoek naar de mogelijkheden 
van zonne-energie is voorzien in 2013 

19.2 Voorbereidingen aanpassingen in het gebouw 

In 2012 is er een gedeelte van de binnentuin bebouwd. Hierdoor hebben het kennislandschap en het 
leerplein meer ruimte gekregen, zijn alle studentservices op de begane grond terecht gekomen en hebben 
alle docentruimtes en kantoren een plek op de eerste verdieping gekregen. . In 2013 zal er nog een kleine 
interne verbouwing plaatsvinden waarbij nieuwe kantoorruimtes worden gerealiseerd i.v.m. het 
optimaliseren van het werkklimaat.  
In de nabije toekomst is het verder gewenst om nog aanpassingen te doen aan de aula, entree en 
medewerkerskamer. Met deze investeringen is in de meerjarenbegroting rekening gehouden.  
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20. Middelen en financieel beleid 

20.1. Risicomanagement en financieel beleid 
De strategie van de KPZ is te typeren als analyzer. Wij zullen als school de ontwikkelingen volgen, maar 
gezien onze omvang willen wij niet voortdurend innoveren en vernieuwen. Dit past ook bij onze filosofie 
van ‘Vernieuwen op basis van traditie’. Toch is er wel een essentiële koerswijziging. De afgelopen jaren is 
de typering van ‘defender’ gevoerd. Deze strategie is niet meer passend bij  externe en interne 
ontwikkelingen en het huidige onzekere tijdsgewricht. Zowel inhoudelijk onderwijskundig, als op het gebied 
van personeelsontwikkeling, ICT en faciliteiten in het gebouw is het noodzakelijk te blijven vernieuwen en 
gericht te investeren.  
Dit geldt ook voor het Centrum voor ontwikkeling met investeringen in personeelsomvang en -
ontwikkeling, ontwikkeling van post-hbo-opleidingen, masters en maatwerkprogramma’s. De te voeren 
‘analizer’ strategie is risiconeutraal en zal een gemiddeld weerstandsvermogen vragen.  

20.2 Bekostiging 

De bekostiging in 2012 is gebaseerd op: 

 aantal studenten dat is ingeschreven bij geaccrediteerde bachelor opleiding; 

 aantal bachelor graden dat aan studenten is verleend, en; 

 een instelling specifieke onderwijsopslag. 
 
Hierbij tellen alleen studenten mee die binnen de nominale studieduur studeren en nog geen graad hebben 
behaald. Hiermee wil de overheid haar financiële verantwoordelijkheid voor het volgend van hoger 
onderwijs nader afbakenen. De rijksbijdrage 2012 is gebaseerd op het aantal ingeschreven studenten per 1 
oktober 2010 en het aantal afgestudeerden van het studiejaar 2009-2010.  
 
In totaal waren er op 1 oktober 2010 663 studenten ingeschreven. Hiervan werden 607 studenten 
bekostigd. 56 studenten werden niet bekostigd met de volgende redenen:  

 4 extraneus; 

 2 geen opleiding van eerste inschrijving; 

 16 bachelor graad behaald in zorg en/of onderwijs; 

 34 toegestane aantal bekostigde jaren verbruikt. 
 
Van de afgestudeerde studenten werden van de 152 afgestudeerden, 6 studenten niet bekostigd met als 
reden dat al eerder een bachelorgraad behaald is in zorg en of onderwijs.  
 

20.3 Financieel resultaat en analyse 2012 

In 2012 is het eindresultaat behaald van € 215.252- negatief ten opzichte van een negatieve begroting van 
€ 247.019. Het behaalde negatieve resultaat is te verklaren door:   

 Stijging van de salariskosten i.v.m. een uitbreiding op het aantal fte’s.  

 Uitkering medewerkers naar aanleiding van de nieuwe CAO  

 Investeringen in het kwaliteitsprogramma  

 Lagere financiële baten als gevolg van lage rente en lagere liquiditeiten 
 

20.3.1 Baten 

De rijksbijdrage in 2012 was hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door een herberekening van het 
ministerie door onder andere de opheffing van de langstudeerdersmaatregel. Het totale budget is opnieuw 
verdeeld.  
 
De totale opbrengst van baten i.o.v. derden (centrum voor ontwikkeling) is € 257.365 lager t.o.v. de 
begroting.  
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Dit is ontstaan doordat er andere activiteiten plaats vinden als voorgaande jaren. Er wordt nu veelal 
gewerkt met grotere offertes voor meerdere jaren. In 2012 is voor een bedrag van € 234.786 aan offertes 
gesloten die in 2013 tot opbrengsten zullen leiden.  
 
De overige baten zijn gestegen t.o.v. de begroting 2012. Dit wordt veroorzaakt door o.a. de vrijval het 
Waarborgfonds hbo, € 52.260. Een groot deel van de overige baten bestaan uit subsidietrajecten:  
 

  
Werken aan Kwaliteit 8.550,00 
Academische school 45.430,50 
Opleiden in school 70.522,33 
Totaal 124.502,83 

 
 

Baten 2012 
Realis
atie 

2012 
Begrot
ing 

2011 
Realis
atie 

2011 
Begrot
ing 

2010 
Realis
atie 

2010 
Begrot
ing 

2009 
Realis
atie 

2009 
Begrot
ing 

1.1. Rijksbijdrage 4.462.
841 

4.428.
239 

4.397.
739 

4.399.
048 

4.480.
191 

4.291.
644 

4.368.
693 

4.077.
823 

1.2. Overige bijdragen - - - -     
1.3. College en 
cursusgelden 

1.012.
272 

989.74
2 

970.21
2 

984.37
2 

934.24
6 

935.33
5 

881.98
8 

894.95
0 

1.4. Baten werk derden 717.63
5 

975.00
0 

742.13
4 

730.00
0 

710.30
5 

720.00
0 

870.67
0 

742.00
0 

1.5. Overige baten 320.28
1 

179.50
0 

373.87
9 

316.50
0 

337.92
9 

337.50
0 

324.75
6 

243.00
0 

Totaal baten 6.513.
030 

6.572.
481 

6.483.
964 

6.429.
920 

6.462.
671 

6.284.
479 

6.446.
107 

5.957.
773 

 

20.3.2 Lasten 

De totale post personele lasten is gestegen met € 110.000 t.o.v. de realisatie in 2011. Eind 2012 is het 
akkoord gegeven op de nieuwe cao. De kosten voor de uitkering zijn meegenomen in het jaar 2012, welke 
een voorwaarde was voor het akkoord. Verder is de stijging ontstaan door o.a.de betalingen van WW 
vergoedingen aan medewerkers waarvan het contract niet is verlengd. De kosten van de overige personele 
lasten zijn gestegen door inhuur van externe medewerkers voor begeleiding in de stage.  
 
De overige instellingslasten zijn gedaald met € 151.476 t.o.v. de realisatie in 2011. Dit wordt veroorzaakt de 
daling van de energielasten i.v.m. de vervanging van de ketels en de daadwerkelijke investeringen in het 
kwaliteitsprogramma (€ 107.000 lager als begroot). Op het gebied van ICT zijn er meer kosten gemaakt wat 
werd veroorzaakt door de implementatie van nieuwe software waarbij de oude software nog actief 
gehouden moest worden. T.o.v. 2011 is op het gebied van ICT € 132.671 minder uitgegeven.  
 

Lasten 2012 
Realisatie 

2011 
Begroting 

2011 
Realisatie 

2011 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Begroting 

2009 
Realisatie 

2009 
Begroting 

4.1. Personele lasten 4.635.
803 

4.663.
500 

 
4.522.
395  

4.351.
000  

4.282.
824 

4.182.
540 

3.956.
260 

3.813.
500 

4.2. Afschrijvingen 578.16
7 

580.00
0 

 
489.50
5  

552.00
0  

558.49
0 

545.00
0 

595.05
6 

500.00
0 

4.3. Huisvestingslasten 384.56
2 

372.50
0 

 
405.94
8  

342.00
0  

320.64
0 

299.00
0 

283.00
7 

296.00
0 

4.4. Overige 
instellingslasten 

1.209.
351 

1.303.
500 

 
1.360.
827  

1.234.
500  

1.464.
522 

1.392.
500 

1.481.
739 

1.448.
000 

Totaal lasten 6.807.
881 

6.919.
500 

6.778.
673  

 
6.479.
500  

6.626.
473 

6.419.
040 

6.316.
060 

6.057.
500 
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20.3.3 Exploitatieresultaat 

Het resultaat voor financiële baten en lasten is € 294.851 negatief. In 2011 zijn de eerste acties gezet op de 
stijging van de energielasten en externe inhuur van personeel, welke zichtbaar zijn in 2012. De verwachting 
is dat dit verder zal dalen in 2013. Het eindresultaat is € 215.252 negatief. Dit resultaat moet verdeeld 
worden over de reserves. Hiervan zal €, 17.422 ten lasten gaan van de reserve innovatieprojecten i.v.m. het 
project Kijken naar Kinderen en € 26.825 ten laste van de reserve kwaliteit i.v.m. de kosten voor de 
accreditatie en kwaliteit. Het overige deel, € 171.004,zal ten lasten gaan van de algemene reserve.  

Resultaat 2012 
Realisatie 

2012 
Begroting 

2011 
Realisatie 

2011 
Begroting 

2010 
Realisatie 

2010 
Begroting 

2009 
Realisatie 

2009 
Begroting 

Saldo baten en lasten 294.85
1- 

347.01
9- 

294.70
9- 

49.580
- 

163.80
2- 

134.56
1- 

130.04
5 

99.727
- 

Financiële baten en 
lasten 

79.601 100.00
0 

103.96
8 

100.00
0 

133.19
3 

175.00
0 

153.90
1 

200.00
0 

Resultaat deelneming   145.64
1 

     

Netto resultaat 215.25
2- 

247.01
9- 

45.102
- 

50.420 30.611
- 

40.439 283.94
6 

100.27
3 

20.4 Balanspositie 

De algemene reserve bestaat grotendeels uit middelen die uit publieke activiteiten zijn verkregen, waarbij 
een gedeelte van de reserve een private herkomst heeft. In 2010 heeft er een herverdeling van de reserves 
plaatsgevonden, waarbij de volgende verdeling is aangebracht:      
  

 algemene reserve: egalisatiereserve en weerstandscapaciteit;  

 gebouwen;        

 innovatieprojecten;      

 promotietrajecten: promoveren medewerkers;  

 kwaliteit en kwaliteitsverbetering. 
 

Balanspositie 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 

Vaste Activa     
1.1. Immateriële vaste activa 167.227 141.487 226.939 300.000 
1.2. Materiële vaste activa 7.097.951 6.090.181 6.313.726 6.290.785 
1.3. Financiële vaste activa  889.766 1.907.813 3.063.957 

Totaal vaste activa 7.265.179 7.121.434 8.448.478 9.654.743 

     
Vlottende activa     
1.4. Voorraden - -   
1.5. Vorderingen 504.017 421.424 412.312 433.634 
1.6. Effecten - -  1.601.945 
1.7. Liquide middelen 3.690.508 4.157.623 3.001.653 862.834 

Totaal vlottende activa 4.194.525 4.579.047 3.413.965 2.898.413 

     
Totaal activa 11.459.704 11.700.480 11.862.443 12.553.155 

 

Balanspositie 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 

Eigen vermogen     
1.1. Eigen vermogen 9.820.987 10.036.238 10.081.340 10.111.951 
1.2. Voorzieningen 230.931 442.459 457.749 430.406 
1.3. Langlopende schulden 49.580 49.580 49.580 49.580 
1.4. Kortlopende schulden 1.358.213 1.172.198 1.273.772 1.961.221 

Totaal vaste activa 11.459.704 11.700.480 11.862.443 12.553.155 

 
Er is gekozen om de huidige voorzieningen in stand te houden. De voorziening ‘groot onderhoud’ loopt tot 
2016. In 2012 heeft de onttrekking aan deze voorziening betrekking op divers schilderwerk, vernieuwing 
van de vloerbedekking en de vervanging van de CV installatie.  
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20.5 Kengetallen 2006-2012 

De solvabiliteit (Eigen Vermogen / Balanstotaal * 100%) van de KPZ ligt op 85,70. Dit houdt in dat de KPZ in 
staat is haar financiële verplichting na te komen.  
 
Quick ratio (Vorderingen + Liquide Middelen / Kortlopende Schulden), is t.o.v. van 2011 gedaald.  
Dit wordt veroorzaakt door de daling van liquide middelen i.v.m. de gerealiseerde nieuwbouw.  
 
De rentabiliteit (Resultaat / Omzet * 100%) is in 2012 negatief, dat wordt veroorzaakt door het negatieve 
resultaat in 2012.  
 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Quick Ratio 3,09 3,91 2,68 1,48 2,14 2,46 9,88 
Solvabiliteit 85,70 85,78 84,98 80,55 86,29 82,74 87,58 
Rentabiliteit -3,30 -0,70 -0,47 4,40 -3,99 5,61 9,87 

 

20.6 Treasury-beleid en verslag 

De KPZ conformeert zich aan de richtlijnen voor beleggen en belenen. De toetsing vindt plaats door de 
auditcommissie van de Raad van Toezicht. In 2011 is het treasury-beleid geëvalueerd en is er een nieuw 
treasury statuut opgesteld i.o. met een financiële instelling en de accountant. 
 
In 2011 heeft er een risico-inventarisatie plaats gevonden en aan de hand hiervan is het risicomanagement 
opgesteld. Op basis van dit onderzoek en het strategisch beleidsplan is vastgesteld wat de bufferfunctie 
dient te zijn en wat noodzakelijk is aan financiering en investeringen.  
 
Ieder jaar worden beide documenten gereviewd en indien nodig aangepast.  

 
20.7 Profileringsfonds 
 
In 2012 is er € 130 onttrokken aan het profileringsfonds, waarbij er ondersteuning is gegeven aan een 
student voor deelname aan verplichte activiteiten binnen het curriculum.   
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21. Verslag Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht ziet als onafhankelijk orgaan toe op de adequate besturing van de Hogeschool 
Katholieke Pabo Zwolle door het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad zijn 
vastgelegd in statuten en het bestuursreglement. De Raad is samengesteld conform een profielschets die 
de vereiste complementaire ervaring en deskundigheden waarborgt. De samenstelling is ook zodanig dat 
de leden ten opzichte van elkaar en jegens het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen 
oordelen.  
 

2.1. Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012 

 P.M.M. Verleg, voorzitter 

 P.T.M. Eijkholt  

 mw. drs. A. Kil-Albertsen 

 drs. R.C.D. Berndsen  

 Mw. R.B.J. Roetgerink 
 
In het kalenderjaar 2012 heeft de Raad zes keer regulier overleg gehad met het College van Bestuur. 
Voorafgaand aan dit regulier overleg vindt een besloten vergadering plaats van de Raad van Toezicht. 
Conform de Branchecode Governance HBO heeft de Raad een drietal commissies ingesteld, die de 
besluitvorming van de Raad voorbereiden te weten: de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de 
Identiteitscommissie. De samenstelling van de commissies per 31-12-2012 is: 

 de Remuneratiecommissie: P. Verleg( voorzitter) en Mw. E. Roetgerink; 

 de Auditcommissie: P. Eijkholt (voorzitter) en R. Berndsen; 

 de Identiteitscommissie: Mw. E. Roetgerink (voorzitter), Mw. A.Kil- Albersen. 
 

2.2. Werkwijze Raad van Toezicht 

De Raad vergadert aan de hand van de bestuurlijke documenten die aangereikt worden voor het College 
van Bestuur. Richtinggevend hierbij voor de lange termijn is het document “Op weg naar 2020” waarin de 
missie, visie, de kernwaarden en strategisch beleid zijn opgenomen. Daarnaast zijn per bijeenkomst van de 
Raad documenten beschikbaar die de Raad in staat stellen haar taken als toezichthouder en adviseur uit te 
voeren (begroting, meerjarenbegroting, risico-analyses / financieel weerstandvermogen, jaarrekening, 
strategisch beleid, huisvesting, personeelsbeleid en kwaliteitszorg). Bovendien is de Raad actief in de 
oordeelsvorming over de kwaliteit van het primaire proces en de inrichting en functioneren van de interne 
organisatie. De inhoudelijke informatie van stakeholders uit en rond de organisatie is een vast punt op de 
agenda van de Raad.  
 
De voorbereiding van de agenda voor de Raad gebeurt in samenspraak tussen de Voorzitter Raad van 
Toezicht en de Voorzitter College van Bestuur. De agenda voor het besloten gedeelte van de Raad wordt 
samengesteld door de Voorzitter in overleg met de leden van de Raad.  
 
De Raad van Toezicht neemt overigens deel aan formele (mini-conferenties, werkbezoeken) en informele 
bijeenkomsten (jubilea, aanvang studiejaar, uitje medewerkers) van de hogeschool. 
 
In het kalenderjaar 2012 zijn Begroting (2013) en Jaarrekening(2012) goedgekeurd door de Raad. 
De Raad heeft in 2012 formeel en informeel overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad. 
 
De Raad heeft in 2012 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd buiten de reguliere bijeenkomsten. Het 
doel hiervan was respectievelijk het verder professionaliseren van de werkwijze van de Raad in relatie tot 
‘good governance’ en een bezinning op de strategische positie en ambitie van de hogeschool als autonome 
instelling. Beide bijeenkomsten zijn begeleid door externe deskundigen. 
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2.3. Verslag Remuneratiecommissie 2012  

De commissie heeft in 2012 drie keer vergaderd met de Voorzitter College van Bestuur. Eén van de taken 
van de commissie is het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek met de Voorzitter College 
van Bestuur. Uitgangspunt hierbij is de overeengekomen ‘Opdracht Voorzitter College van Bestuur’, waarin 
de taakstelling en ambities verwoord zijn. Het bezoldigingsbeleid van de Voorzitter College van Bestuur is 
hierbij onderwerp van gesprek als ook de vaststelling van de vergoedingsregeling voor de Raad van 
Toezicht. In 2012 heeft de Remuneratiecommissie aan de Raad geadviseerd de honorering van de 
Voorzitter College van Bestuur conform de overeengekomen arbeidsvoorwaarden in het contract aan te 
passen. De Raad heeft dit voorstel overgenomen. De vergoedingsregeling voor de Raad van Toezicht is 
ongewijzigd. De Jaarrekening 2012 biedt inzicht in beide besluiten. 
 

De commissie heeft het verzoek van de Voorzitter College van Bestuur omtrent verdere professionalisering 
in een positief advies voorgelegd aan de Raad. De Raad heeft hiermee ingestemd. 
 
De Remuneratiecommissie heeft inzage gehad in de (betaalde)nevenactiviteiten van de Voorzitter College 
van Bestuur en vastgesteld dat deze activiteiten conform de gemaakte afspraken hebben plaats gevonden. 
 

2.4. Verslag Auditcommissie 2012 

De commissie heeft drie keer vergaderd, steeds in aanwezigheid van de Voorzitter College van Bestuur, de 
Manager Bedrijfsvoering Anne Looijenga en de Controller Annemie van der Haven. In de commissie is 
aandacht besteed aan de resultaatontwikkeling zoals gerapporteerd in de tussentijdse bestuurs-
rapportages, de jaarrekening en het jaarverslag, de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2017 met 
de onderliggende beleidsvoornemens. De prestaties van de afzonderlijke organisatieonderdelen kwamen 
aan bod, evenals de risicobeoordeling daaromtrenten de kwaliteit van de interne beheersing. Ook werd 
inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de personeelsformatie en de inzet van flexibele arbeidskrachten. De 
declaraties van de Voorzitter College van Bestuur zijn in de commissie besproken. 
 
De commissie heeft vastgesteld dat aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt met betrekking tot het in control 
zijn. Voor zover vereist zijn verslagen en rapportages met advies van de auditcommissie voorgelegd ter 
goedkeuring aan de Raad van Toezicht. 
 
De externe accountant heeft het accountantsverslag en de managementletter 2011 in de commissie 
toegelicht. 
 
De Auditcommissie is betrokken in de financiële afwegingen en besluitvorming omtrent de verbouwing van 
de accommodatie die in 2012 heeft plaats gevonden. 
 

2.5. Verslag Identiteitscommissie 2012 

De levensbeschouwelijke identiteit en de wijze waarop de instelling hier gestalte aan geeft is 
hoofdonderwerp van gesprek. In een overleg met de Voorzitter College van Bestuur en de heer H. Swart 
(opleidingsmanager verantwoordelijk voor aandachtsveld identiteit ) heeft de commissie de 
visitatieresultaten van de VKLO besproken aan de hand van de voorhanden zijnde documenten 
(zelfevaluatierapport en het verslag ‘Collegiale visitatie van het godsdienstig/levensbeschouwelijk 
onderwijs in brede en smalle zin/26 oktober 2009/januari 2010. De bespreking heeft geleid tot de 
schriftelijke bestuurlijke reactie op de visitatie, zoals vastgesteld in het MT (mei 2011). 
 

Namens de Raad van Toezicht / P.M.M. Verleg, voorzitter 
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22. Verslag Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 8 leden waarvan de helft studenten. Onderwerpen die het personeelsgedeelte van de 
KPZ betroffen werden alleen met de MR personeelsgeleding besproken. De overige vergaderingen vinden 
gezamenlijk plaats.  
 
De studentengeleding heeft het contact met de achterban geformaliseerd in 4 jaarlijkse bijeenkomsten. 
Hiervoor werden de klassevertegenwoordigers van alle voltijd en deeltijd groepen uitgenodigd. De leiding 
en agendering van deze bijeenkomsten berustte bij de MR studentgeleding. Terugkoppeling naar de gehele 
MR vond plaats in de reguliere vergaderingen. Naar het CvB is schriftelijk teruggekoppeld. Deelnemers aan 
dit overleg hebben ook geparticipeerd in een zogeheten ‘klankbordgroep’. Zo hebben ze feedback gegeven 
op de plannen rond verbouwing en inrichting van het kennislandschap en de veranderingen van het 
curriculum. 
 
Voor de MR is het belangrijk dat de organisatie transparant is in handelen en het nemen van besluiten. Dit 
verhoogt draagvlak en betrokkenheid. Naar ons inzien belangrijke voorwaarden voor welslagen van nieuwe 
ontwikkelingen en een positieve arbeidssatisfactie. Het afgelopen jaar was communicatie diverse malen 
een gesprekspunt met het CvB. De resultaten hiervan zijn terug te zien in de verbeterde communicatie over 
de diverse veranderingen. 
Ook heeft het binnen de MR een denkproces opgang gebracht over de positie van de MR in de 
veranderende organisatie. De MR ziet ruimte om naast haar controlerende taken, in de toekomst meer 
participerend te functioneren. Dit betekent dat in de praktijk de MR vroeger geïnformeerd zal worden over 
nieuwe ontwikkelingen waardoor meer ruimte ontstaat om vanuit haar rol adviserend te participeren. 
Concreet is dit proces al gestart rond de ontwikkeling van het nieuwe curriculum voor de deeltijd opleiding 
en de opleidingsprofielen.  
 
Dit jaar heeft de MR ingestemd met een nieuw MR regelement. Het oude reglement sloot niet meer aan bij 
de nieuwe bestuursstructuur van de KPZ. Niet formeel vastgelegd in het regelement maar wel het noemen 
waard is de beslissing om jaarlijks een positie in de MR verkiesbaar te maken. Zodoende wordt continuïteit 
behouden maar is er tevens ruimte voor vernieuwing. De verdeling van functies binnen de MR worden 
jaarlijks bepaald. 
 
De MR heeft ook een controlerende taak. In dit kader is instemming gegeven aan de volgende stukken: 
 

 jaarverslag 2011; 

 begroting 2013; 

 financieel jaarverslag 2011; 

 wijziging onderwijs examenreglement 2012-2013; 

 
Bij de wijziging van het examenreglement heeft de MR geadviseerd om alert te zijn op de beoordelingen 
van de WPO. In sommige gevallen is deze vanuit “Nederlandse bescheidenheid” standaard lager dan de 
hoogst mogelijke beoordeling. Dit zou consequenties kunnen hebben voor studenten die voor een cum 
laude in aanmerking komen.  
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt genoemd onder bijlage A 
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23. Accountantsverklaring  
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Bijlage A: Samenstelling RvT en MR 

Samenstelling Raad van Toezicht op 31-12-2012 
 
Voorzitter   Hr. P. Verleg 
Leden   Hr. R. Berndsen 

Hr. P. Eijkholt 
Mevr. A. Kil 

   Mevr. E. Roetgerink 
 
Samenstelling medezeggenschapsraad op 31-12-2012 
 
Voorzitter  Dick Vermeer 
Leden   Jacqueline van Dalfsen 
   Marijke Holwerda  
   Harrie Poulssen 
   Marrit Meursing (student) 
   Marjolein Knol (student) 
   Nelissa Memelink (student) 
   Rob Sieljes (student) 
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Bijlage B: Financiële kengetallen 

 Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2010 Jaarrekening 2011 Jaarrekening 2012 

 €  t.o.v. 
studenten 

% van 
totaal 

€  t.o.v. 
studenten 

% van 
totaal 

€  t.o.v. 
studenten 

% van 
totaal 

€  t.o.v. 
studenten 

% van 
totaal 

Opbrengsten                  

Rijksbijdrage 4.368.693 6.805 68 4.480.191 6.757 69 4.397.739 6.797 68 4.462.841 6.681 69 
Collegegelden 881.988 1.374 14 934.246 1.409 14 970.212 1.500 15 1.012.272 1.515 16 
Baten i.o.v. 
derden 

870.670 1.356 14 710.305 1.071 11 742.134 1.147 11 717.635 1.074 11 

Overige baten 324.756 506 5 337.929 510 5 373.879 578 6 320.281 479 5 

Totaal 6.446.107 10.041 100 6.462.671 9.748 100 6.483.964 10.022 100 6.513.029 9.750 100 
             
Lasten             

Personeelslasten 3.956.260 6.162 63 4.282.824 6.460 65 4.522.395 6.990 67 4.635.803 6.940 68 
Afschrijvingen 595.056 927 9 558.490 842 8 489.505 757 7 578.167 866 8 
Huisvesting 283.007 441 4 320.640 484 5 405.948 627 6 384.562 576 6 

Overig 1.481.739 2.308 23 1.464.522 2.209 22 1.360.827 2.103 20 1.209.351 1.810 18 
Totaal 6.316.060 9.838 100 6.626.473 9.995 100 6.778.675 10.477 100 6.807.883 10.191 100 
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