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Voorwoord      

2015 was het jaar na de succesvolle accreditatie van de bacheloropleidingen. Met een ‘goed’ als 

eindresultaat en de kwalificatie ‘excellent’ personeel kunnen we trots zijn op het bereikte in de 

afgelopen jaren. De afronding van de accreditatie betekent ook meteen een opmaat naar nieuw 

strategisch beleid voor de volgende periode. 2015 kan men dan ook een transitiejaar noemen waarin 

enerzijds de laatste eindjes van de aflopende periode werden afgerond, anderzijds werd er ook al 

voorgesorteerd op de nieuwe koers. Temeer daar er in deze periode ook veel nieuwe collega’s zijn 

aangesteld en de nodige veranderingen zijn doorgevoerd, was 2015 letterlijk een jaar van ‘verbouwen’ 

terwijl de hogeschool gewoon open was. 

De KPZ is een bijzonder instituut, met een lange historie en een emancipatorische opdracht. De KPZ is 

niet alleen uitzonderlijk vanwege haar onderwijskwaliteit, de persoonlijke aandacht voor studenten en 

de sterke verbinding en samenwerking met het werkveld, maar ook vanwege haar innovatieve 

inspanningen en ondernemendheid. 

Toekomstig basisonderwijs vraagt authentieke persoonlijkheden, die in denken en doen een 

inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich ontwikkelende kinderen. In de opleiding speelt het begrip 

‘de ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’ dan ook een belangrijke rol. De KPZ leidt 

leraren met een plus op. 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 2015 zijn we gestart met de voorbereidingen voor #KPZNEXT, het strategisch beleid 2016-2021. Een 

brede en inspirerende dialoog waarin grote groepen stakeholders de gewenste richting van de KPZ 

mede bepalen en beïnvloeden. Op 1 september 2016 starten we met de uitvoering van dit bijgestelde 

strategische beleid. 

De KPZ is niet alleen uitzonderlijk in haar resultaten, maar ook in haar opvattingen over kwaliteit. 

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. Daarom vertrouwen we op ons vakmanschap, onze teamgeest, de 

samenwerking met het veld en onze partners. 

In het voorliggende jaarverslag zijn de belangrijkste activiteiten en resultaten over 2015 beschreven. 

Juni 2016 

drs. J.W. Heijmans, voorzitter College van Bestuur 
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1. Missie, identiteit en kernwaarden van de KPZ 

In 2015 is gewerkt vanuit het strategisch beleidsplan 2011-2016 Op weg naar 2020, vernieuwen op 

basis van tradities. De missie, identiteit, kernwaarden, visie en ambities vormen de basis voor de 

strategische koers van de KPZ. De missie van Katholieke Pabo Zwolle is vervat in zes aandachtspunten. 

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 begeleidingsactiviteiten 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 onderwijsconcepten; 

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

Katholieke Pabo Zwolle is een gemeenschap met een open katholieke identiteit. We hebben een open 

blik naar de steeds veranderende samenleving en andere zienswijzen. Identiteitsontwikkeling zien we 

als een dynamisch en interactief proces. Het is aan de student of cursist om eigen antwoorden te 

vinden. Daarbij worden levensvragen niet uit de weg gegaan. Naast de missie en identiteit 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. 

1. De KPZ kiest er bewust voor om een kleinschalig instituut te zijn, waardoor er persoonlijke 

aandacht voor iedereen is. Vanuit de liefde voor het vak scheppen medewerkers de veilige en 

vertrouwde sfeer, die nodig is voor betekenisvol samen leren en leven. 

2. De KPZ is uitzonderlijk, niet alleen in de kwaliteit die zij levert, maar ook in de eigenzinnige 

keuzes die zij maakt en de professionaliteit die zij laat zien. In iedere fase van hun loopbaan of 

ontwikkeling kunnen mensen groeien. De KPZ gelooft in haar uitgangspunten, staat kritisch in 

ontwikkelingen en durft stelling te nemen. 

3. De KPZ wil de natuurlijke nieuwsgierigheid van een kind behouden en studenten en zichzelf 

steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. Door met een open, 

nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de grenzen te kijken, verlegt de 

KPZ haar horizon en ontstaat er meer begrip voor anderen. 

4. Vanuit haar open katholieke identiteit treedt de KPZ de wereld tegemoet. De KPZ zoekt de 

ontmoeting, benut diversiteit en gaat de samenwerking aan. Zo vormt zij een professionele 

leer- werkgemeenschap waarin men waarde(n)volle verbindingen ervaart.   
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2. Goed Onderwijs, goed bestuur 

2.1 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 Katholieke Pabo Zwolle en de met haar 

verbonden instellingen en rechtspersonen. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur de 

maatschappelijke functie van de stichting meeneemt bij zijn beleidsvorming en uitvoering van zijn 

bestuurstaken in een zorgvuldige en evenwichtige afweging 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 19.  

2.2 College van Bestuur en managementteam 

 

Het College van Bestuur van Katholieke Pabo Zwolle bestaat uit één persoon. Het is de opdracht van 

deze voorzitter van het College van Bestuur om de huidige sterke positie van de zelfstandige KPZ, 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 is vervat in de begrippen bestuur, onderwijs, bedrijfsvoering, 

positionering en identiteit. De opdracht dient als richtlijn voor het te voeren beleid door de voorzitter 

van het College van Bestuur samen met het managementteam. Het managementteam (MT) bestaat 

uit twee directeuren, directeur Opleidingen en directeur Dienstverlening, drie opleidingsmanagers, de 

lector en de coördinator werkplekleren.  

2.3 KPZ Kenniscentrum  

Het Kenniscentrum wordt geleid door de coördinator, tevens lector. Het Kenniscentrum doet 

onderzoek naar de schoolvakken en heeft een regionale functie. De lector heeft een 

lectoraatsopdracht en wordt ondersteund door een kenniskring.. Resultaten uit het Kenniscentrum en 

het lectoraat worden geïmplementeerd in de opleidingen, vinden hun weg in ontwikkelingen binnen 

de stagescholen en Opleiden in de School en in het Centrum voor Ontwikkeling. In het vierjarenplan 

KPZ Kenniscentrum is de positionering van het KPZ Kenniscentrum, het profiel van de lector en taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. 

2.4. Regiegroep kwaliteit 

De regiegroep kwaliteit bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, de controller, 

beleidsmedewerker HRM/kwaliteitsbeleid, directeuren Opleidingen en Dienstverlening en een docent. 

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.  

2.5 Medezeggenschapsraad 

 

In 2012 is het medezeggenschapsreglement, dat voldoet aan de wettelijk eisen, opnieuw vastgesteld. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. In hoofdstuk 20 is het 

verslag van de medezeggenschapsraad te lezen. 
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3. Inrichting van het instituut en het onderwijs  

3.1 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 zelfstandige 

en kleinschalige leergemeenschap en wil voorspelbaar zijn. Het beroepsbeeld van de KPZ wordt in de 

kern uitgedrukt in haar opvatting over professionele identiteit.  

3.2 Beroepsgericht karakter 

 

De door de KPZ gehanteerde curricula zijn actueel, voldoen aan het hbo-niveau en worden in 

samenspraak met de beroepspraktijk vastgesteld. Studenten moeten aan hoge eisen voldoen, willen 

zij in staat zijn om de verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen om zelfstandig beredeneerde 

beslissingen te nemen in de complexe en onvoorspelbare beroepspraktijk. In het beleidsplan 2012-

2016 heeft de KPZ als ambitie geformuleerd om de stap van pabo naar hogeschool te maken waarbij 

meer aandacht is voor de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden. Deze stap valt samen met 

de invoering van de landelijke kennisbases, de NLQF-niveaus, de invoering van de reflectie- & 

onderzoekslijn en de eisen vanuit Erasmus-plus op het terrein van internationalisering.  

Reflectie en onderzoek zijn bij uitstek middelen om de cognitieve vaardigheden van studenten te 

ontwikkelen. Het doen van praktijkgericht onderzoek door studenten leidt niet alleen tot versterking 

van de professionele identiteit van de student, maar is tevens een manier om de kwaliteit van het 

onderwijs aan leerlingen te verhogen. De student leert de juiste interventies voor zijn leerlingen te 

kiezen, te verantwoorden en te monitoren. In het vierde jaar schrijft de student zijn bachelor-thesis 

waarvoor hij ontwerpgericht onderzoek uitvoert. Op academische opleidingsscholen wordt het 

onderzoek gekoppeld aan de schoolontwikkeling en ervaart de student de meerwaarde van het 

collectief leren in een team. Om recht te doen aan de veelzijdigheid van het beroep onderscheiden we 

naast de thesis nog drie andere afstudeerwerken: het stageportfolio waarin het functioneren in de 

praktijk van het beroep beschreven staat (met de verantwoording van het competentieprofiel en het 

narratief essay), de profilering (met de innovatieve aanpak en een artikel) en het construeren van 

onderwijs op maat. De student moet bij al deze onderdelen laten zien dat hij in staat is zijn keuze voor 

bepaalde interventies te beredeneren op basis van actuele vak- en/of wetenschappelijke literatuur. 

Veel aandacht is er voor het dissemineren van de onderzoeksresultaten door studenten onderling, 

door presentaties aan het schoolteam en tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie waarop studenten 

van academische opleidingsscholen en MLI-studenten samen met teamleden hun onderzoek 

presenteren.  

  



 10 

3.3 Afstuderen in de praktijk 
 

In de laatste fase van de opleiding laten studenten zien of zij start-bekwaam zijn voor het beroep van 

leraar. De KPZ kent een aantal afstudeervarianten voor de praktische beroepsvoorbereiding, namelijk; 

werkplekscholen, opleidingsscholen of academische opleidingsscholen.  

In 2015 zijn de drie Opleidingsscholen positief geaccrediteerd door de NVAO. De opleidingsscholen 

maken deel uit van de samenwerkingsverbanden Catent-KPZ, mijnplein-KPZ en het Educatief 

Partnerschap Zwolle e.o. De academische opleidingsscholen zijn verbonden aan het 

samenwerkingsverband Catent-KPZ. Binnen mijnplein-KPZ en het Educatief Partnerschap is een aantal 

scholen zich aan het voorbereiden op de certificering van de academische opleidingsscholen. In totaal 

bestaan de samenwerkingsverbanden uit 139 opleidingsscholen, waarvan 21 academische 

opleidingsscholen.  

Opleidingsschool Academische 
opleidingsschool 

Opleidingsschool WerkPlekOpleidingsschool 

Catent-KPZ 8 8 16 

mijnplein-KPZ 2 10 10 

Educatief Partnerschap 11 11 63 

Totaal 21 29 89 

 

3.4 Opleidingsscholen algemeen 

Voor alle opleidingsscholen geldt, dat conform de criteria van OCW 40% van het curriculum wordt 

verworven via deze opleidingsscholen; er zijn afspraken gemaakt op welke wijze wélke competenties 

ín en via de praktijk verworven worden én over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle 

betrokken partijen. De vierdejaarsstudent heeft de feitelijke, niet de juridische, verantwoordelijkheid 

voor een groep kinderen gedurende twee dagen per week. De student wordt daarbij ondersteund door 

daartoe speciaal opgeleide basisschoolleraren, KPZ-stagebegeleiders, vakdocenten en supervisoren. 

Het is de ambitie van de KPZ het aantal opleidingsscholen en academische opleidingsscholen te laten 

toenemen, ten nadele van het aantal werkplek-opleidingsscholen. 

3.5 Opleidingsscholen 

Specifiek aan deze opleidingsscholen is dat álle studenten, van álle leerjaren, begeleid worden door 

‘opleiders in de school’ in een stageleergroep. Op de werkvloer wordt de student begeleid en 

beoordeeld door de basisschoolmentor en de KPZ-rayondocent. De opleiders in de school worden 

toegerust voor hun taak via een opleidingstraject en jaarlijkse contactdagen. 

3.6 Academische opleidingsscholen 

De student levert een bijdrage aan de schoolontwikkeling van een specifieke academische 

opleidingsschool en werkt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs als geheel. Dit gebeurt o.a. 

door praktijkgericht ontwerponderzoek dat de student in samenwerking met de opgeleide 

onderzoekscoördinator uitvoert op teamniveau. 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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3.7 Accreditatie Opleidingsscholen 2015 

3.7.1 Opleidingsscholen mijnplein-KPZ, Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ en Catent-KPZ 

In november 2015 hebben de Opleidingsscholen mijnplein-KPZ, Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-

KPZ en Catent-KPZ het definitieve besluit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

ontvangen ten aanzien van het positieve oordeel van de accreditatie van de NVAO en de verlening van 

de subsidie Opleiden in de School tot 2021. 

Het panel van de NVAO heeft gezien dat de samenwerkingsverbanden adequaat invulling geven aan 

het concept ‘Opleidingsschool’. Er is een consistente opleidingsvisie en intensieve samenwerking op 

alle niveaus (school, bestuur en de samenwerkingsverbanden), waardoor er en goede verbinding is 

tussen theorie en praktijk. De samenwerking wordt als belangrijke garantie gezien voor de 

ontwikkeling van de student, van de individuele professional en van de school. De student krijgt de 

kans als teamlid ervaring op te doen. Het gezamenlijk opleiden vindt plaats in de leerlijn Praktijk. In de 

eerste drie studiejaren worden studenten door de pabo gematcht, met geografische afstand als 

belangrijk criterium. Het panel adviseert ook andere, meer inhoudelijke criteria te gebruiken voor de 

matching van studenten en stagescholen. Tijdens hun stage worden de studenten opgenomen in het 

team van de school en werken ze in stageleergroepen gezamenlijk aan onderzoeksopdrachten. Mede 

doordat er studenten uit verschillende studiejaren en ook uit het mbo (onderwijsassistent) aan 

deelnemen, vindt het panel de stageleergroepen een krachtig instrument. Ze vormen een goede 

leeromgeving die de ontwikkeling van de studenten stimuleert. De begeleiding vanuit de 

lerarenopleiding en de opleidingsscholen is goed op elkaar afgestemd. 

De studenten worden begeleid en opgeleid door deskundige mentoren, schoolopleiders (opleiders in 

de school, ois’ers en begeleiders op afstand, boa’s) en instituutsopleiders. De rayondocenten van de 

KPZ vormen de verbindende schakel tussen opleiding en school. Het panel adviseert de KPZ om eigen 

terminologie en afkortingen te vermijden en aan te sluiten bij de landelijke termen instituutsopleider 

en schoolopleider. Alle schoolopleiders en coördinatoren volgen een driejarig opleidingsprogramma, 

de mentoren krijgen jaarlijks van de KPZ een training en de rayon docenten zijn geschoold op het 

terrein van begeleiding en onderzoek. Deze trainingen worden goed gewaardeerd. De schoolopleiders 

worden gefaciliteerd in extra uren maar dit is niet altijd voldoende voor alle taken. Het panel zag dat 

er bereidheid is om veel inzet te plegen, maar vraagt zich af of dit op termijn houdbaar is. Bij de 

doorontwikkeling van het partnerschap verdient dit aandacht. De verdeling van 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de toetsing is duidelijk. De stagementor verzorgt de dagelijkse 

begeleiding, de opleider in de school (ois’er) begeleidt de stageleergroepen. De rayondocent legt 

eenmaal per blok een lesbezoek af en heeft de formele rol van examinator, aangewezen door de 

examencommissie. Hij verzorgt de stagebeoordeling, mede op basis van een advies van de 

stagementor. Het panel is op basis van de bevindingen positief over de kwaliteit van de 

opleidingsscholen mijnplein-KPZ, Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ en Catent-KPZ. De 

Opleidingsscholen hebben zich ontwikkeld tot een krachtige leeromgeving waarin opleiden en 

onderwijsontwikkeling goed samengaan. Het panel komt volmondig tot het oordeel voldoende. 
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3.7.2 Academische Kop Catent-KPZ 

Catent-KPZ heeft een gezamenlijke visie op de academische opleidingsschool. Er wordt ontwerp- en 

praktijkgericht gewerkt aan verbetering waar zowel de student als school van profiteren. De verbinding 

met het lectoraat zorgt voor een goede steunstructuur en continuïteit. Er is sprake van lange leerlijnen: 

onderzoeksprogramma’s zijn meerjarig en worden begeleid door universitair opgeleide docenten. De 

eindverantwoordelijkheid ligt bij het lectoraat waar gepromoveerde docenten en promovendi aan 

verbonden zijn. Studenten van verschillende studiejaren stappen in op een project en doen op hun 

eigen niveau mee. Doordat bij de presentatie aan het eind van het jaar de nieuwe studenten al 

aanwezig zijn, is er een goede overdracht. Er vindt een zorgvuldig werving- en selectie plaats voor de 

stageplaatsen op de academische opleidingsscholen waardoor de best mogelijke match tussen de 

student en school gemaakt kan worden. 

De leraren die het onderzoek van een student begeleiden, hebben daarvoor een opleiding gevolgd en 

worden begeleid door de lector van de KPZ. De facilitering is goed en gericht op kwaliteitsverbetering. 

De kennisdeling binnen Catent-KPZ is intensief. De uitkomsten van onderzoek worden gedeeld met 

betrokkenen op alle niveaus. Er is een jaarlijkse afsluiting van het onderzoek jaar in juni waarbij het 

accent op kennisdeling ligt. Catent-KPZ deelt de kennis ook met andere opleidingsscholen en vervult 

graag een voorbeeldrol. 

Het panel is positief over de kwaliteit van de opleidingsschool en d academische kop van de 

academische opleidingsschool Catent-KPZ. Catent-KPZ heeft zich ontwikkeld tot een krachtige 

leeromgeving waarin opleiden, schoolontwikkeling en onderzoek goed samengaan. Er is sprake van 

een duurzame en enthousiaste relatie. 
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4. Onderwijskundige resultaten 

4.1 Instroom nieuwe studenten 

De instroom van nieuwe studenten op 1 oktober 2015 was voor de voltijd 154. Een daling van 13,5% 

ten opzichte van het studiejaar 2014/2015. Landelijk was deze daling 33,3%. Het aantal inschrijvingen 

voor de 2- en 4-jarige deeltijd op 1 oktober was 54. Dit betreft een daling van 5,3% t.o.v. schooljaar 

2014-2015. 

Instroom 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Voltijd 186 165 182 181 181 178 154 

Deeltijd 56 68 28 58 61 57 54 

Totaal 242 233 210 239 242 235 208 

4.2 Aantal inschrijvingen 

Het totaal aantal ingeschreven studenten op 1 oktober 2015 was 662 waarvan 526 voltijd studenten, 

dit is en daling ten opzichte van 1 oktober 2014 van 33 studenten. Het aantal deeltijdstudenten was 

136 ten opzichte 143 in 2014/2015. 

Instroom 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Voltijd 507 522 540 549 536 559 526 

Deeltijd 135 141 111 119 131 143 136 

Totaal 642 663 651 668 667 702 662 

4.3 Aantal aanmeldingen voltijd 
 

Het aantal aanmeldingen is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014, van 229 studenten naar 198 

studenten. De daling is veroorzaakt door de invoering van bijzonder toelatingseisen voor de vakken 

geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. In 2015 zijn 154 studenten ingeschreven, waarvan 

152 in het eerste jaar en 2 in andere jaren. Inclusief de studenten die geplaatst zijn in een hoger jaar 

komt het percentage uit op 77,7 procent van het totaal aantal aanmeldingen. Dit percentage is gelijk 

aan 2014/2015. 

Instroom 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Voltijd 182 214 245 222 240 210 229 198 

% instroom 86,8% 86,9% 67,3% 83% 75% 86% 77,3% 77,7% 

4.4 Vooropleiding instroom voltijdstudenten in procenten 

De KPZ streeft naar heterogene groepen studenten met haar visie op leren vanuit diversiteit. 

Vergeleken met vorig jaren daalt de instroom van mbo studenten, als gevolg van de bijzondere 

toelatingseisen, en stijgt de instroom van havo-studenten. Verder is er een kleine stijging van het 

aantal instromende vwo studenten. Vwo studenten zijn vrijgesteld van de bijzondere 

toelatingstoetsen.   

Instroom in % 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

mbo 42 52 50 48 36 34 38 26 

havo 50 43 42 48 59 62 57 66 

vwo 5 4 7 4 5 4 5 7 

overig 3 1 1 0 0 0 0 1 
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4.5 Verdeling geslacht in de voltijd in procenten 

In het studiejaar 2015/2016 is 23 procent van alle instromers jongens, een kleine daling t.o.v. vorig 

jaar. In 2013 is het project Paboys van start gegaan om de opleiding aantrekkelijker te maken voor 

jongens en meer mannelijke studenten te behouden binnen de opleiding, bijvoorbeeld met lezingen 

en doe-activiteiten, speciaal georganiseerd om de mannelijke studenten elkaar te laten ontmoeten. 

Daarnaast is de KPZ actief verbonden aan het project Veel Meer Meester. Na een aantal jaren stijging 

is de instroom van het aantal jongens in 2015 gedaald van 26 naar 23. 

Instroom in % 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Jongens 15 14 15 24 20 23 26 23 

Meisjes 85 86 85 76 80 77 74 77 

 

4.6 Aantal uitvallers voltijdopleiding 

Het uitval percentage in het eerste jaar van de opleiding is in 2014/2015 behoorlijk gestegen ten 

opzichte van de afgelopen jaren. Daar tegenover staat dat de uitval in de overige jaren is gedaald. In 

de prestatieafspraken hebben we reeds melding gemaakt van deze verwachte meerjarentrend1 en 

ondernomen maatregelen. Vanaf september 2015 ontvangt het managementteam maandelijks een 

overzicht met uitvalgegevens en de redenen van studie uitval. In 2015/2016 heeft dit direct effect op 

het uitvalpercentage. 

Uitvallers VT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

> 4 jr 9 3 0 1 1 0 3 

> 3jr 2 2 8 3 5 9 2 

>2jr 2 3 5 8 1 11 4 

>1jr 11 9 14 15 17 19 14 

In 1ste jr 51 24 47 50 56 48 69 

Totaal 75 41 74 77 80 87 92 

4.7 Aantal uitvallers deeltijdopleiding 

Het aantal uitvallers in de deeltijdopleidingen is in het studiejaar 2014/2015 toegenomen. Gezien het 

aantal ingeschreven studenten in dat jaar ligt dit in verhouding met de afgelopen jaren. 

Uitvallers DT 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

> 4 jr 3 2 2  2 1 1 

> 3jr 1 1 1 2 2  2 

>2jr 1 2 1 2 2 2 5 

>1jr 7 3 4 7 3 8 7 

In 1ste jr 13 17 24 9 17 21 22 

Totaal 25 25 32 20 26 32 37 

  

                                                           
1 KPZ (2012). Gewijzigd voorstel prestatieafspraken KPZ. Pag. 15 
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4.8 Studiesucces 
 

Het uitvalpercentage van de eerstejaarsstudenten was in 2014 38,6%.  

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal 
eerstejaars 

150 138 169 140 182 181 177 176 

Uitval in % 28,7 34,8 14,2 27,9 27 31 27,1 38,6 

Aantal uitvallers 43 48 24 39 50 56 48 68 

4.9 Aantal afgestudeerden 

Het aantal afgestudeerde studenten in de voltijd- en deeltijdopleiding is in 2014/2015 aanzienlijk 

gestegen ten opzichte van 2013/2014. Dit wordt met name veroorzaakt door het hoge aantal 

studenten die in 13/14 doorgestroomd zijn naar voltijd-5 en de toetsen voor Taal en Rekenen hebben 

behaald.  

Studiejaar 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

voltijd 119 106 111 90 95 120 80 93 

deeltijd 35 36 41 35 30 23 19 24 

Totaal 154 142 152 125 125 143 99 117 

 

Het aantal 5de jaar studenten is in de laatste drie jaar behoorlijk gestegen. Dit is voornamelijk 

veroorzaakt door de toetsen voor Taal en Rekenen, een verzwaring van de bachelor-thesis en het 

afstudeerprogramma. 

Bekostigingsjaar 2014 2015 2016 

Inschrijvingen 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Voltijd 5 7 21 30 

4.10 Aantal afgestudeerden 

Wanneer in de P-fase blijkt dat de student geschikt is voor het leraarschap in al zijn facetten, staan 

vervolgens het persoonlijk karakter van de begeleiding, hoge docentkwaliteit en het uitstekende 

voorzieningenniveau al jarenlang garant voor een hoog rendement. Het bachelor-rendement van de 

studenten, gestart in de periode 2004 t/m 2009, kende een gemiddelde van 81,87% bij de KPZ. 

Landelijk was dit 72,36%. Door het relatief kleine 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 (72,36%). Deze ondergrens 

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

4.11 Percentage rendement 2 

 
Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gem 
Aantal herinschrijvers 143 127 104 107 90 145 119 
% diploma's 76,2 85,0 84,6 83,2 82,2 80,0 81,87 

 

  

                                                           
2 Bron: Prestatie-indicatoren 1cijfer HO 
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5. Ontwikkelingen binnen de bachelor opleiding leraar basisonderwijs 

5.1 Accreditatie en oordeel panel van de NVAO 

 
In april 2015 heeft de NVAO haar definitieve oordeel uitgesproken over de accreditatie van de 

bacheloropleidingen leraar basisonderwijs van de KPZ.  

 

De KPZ heeft als missie geformuleerd dat ze leraren primair onderwijs wil opleiden die specialisten zijn 

in het vak, pedagogen met passie, reflectieve onderzoekers en overtuigende innovators. Dit komt naar 

het oordeel van het panel duidelijk tot uiting in het onderwijsconcept van de KPZ dat bestaat uit de 

domeinen 'Oog voor het kind', 'Vakkennis' en 'Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen'. De beoogde 

eindkwalificaties zijn gebaseerd op nationale en internationale eisen. Het panel waardeert de 

uitgebreide mogelijkheden die studenten aangeboden krijgen om zich te specialiseren. Bij het 

formuleren van de doelstellingen heeft de opleiding de blik bewust naar buiten gericht en rekening 

gehouden met de behoeften van het werkveld en met internationale ontwikkelingen. 

 

De oriëntatie van het onderwijsprogramma maakt duidelijk dat het om een beroepsopleiding op hbo-

niveau gaat. De aandacht voor onderzoek vaardigheden is in balans met de beroepsvaardigheden, wat 

tot uitdrukking komt in de mix aan afstudeerwerkstukken. Er is goede aandacht voor de kennisbases, 

ook in de profilerende fase, en voor de pendel tussen theorie en praktijk. Heldere leerlijnen zorgen 

voor samenhang in het programma' De opbouw van funderende fase naar profilerende fase werkt 

goed. Studenten hebben ruime mogelijkheden om in de tweede helft van de opleiding een eigen 

profiel te kiezen. Er is veel aandacht voor internationalisering. Er is een nauwe relatie tussen het leren 

op de KPZ en in de schoolpraktijk. Dit komt doordat de ontwikkeling van de narratieve professionele 

identiteit een rode draad vormt en doordat de rayondocent en de verbindende schakel vormen tussen 

theorie en praktijk. Het didactisch concept laat een duidelijke lijn zien naar een toenemende zelfsturing 

en zelfstandigheid van de studenten. Ze worden daarbij¡ goed begeleid. Voor talentvolle studenten is 

het mogelijk de pre-master van de open Universiteit (OU) te volgen. Er is sprake van een intensief 

programma met vooral in het begin veel contacttijd. Het curriculum is logisch opgebouwd, wat 

bijdraagt aan de studeerbaarheid. De toets druk zet de studeerbaarheid onder druk, maar de opleiding 

heeft hier aandacht voor en zoekt actief naar een oplossing. De vertraging in de profilerende fase 

wordt aangepakt.  

 

Er is sprake van een continu ontwikkelingsproces op basis van een vaste cyclus van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. De opleiding zorgt door het aanstellingsbeleid bewust voor een goede 

diversiteit in het docententeam. De docenten zijn tevreden over het personeelsbeleid en het 

management stelt zich toegankelijk op. Het panel stelt met waardering vast dat de KPZ een zeer 

gemotiveerd en deskundig docentencorps heeft dat in staat is de verschillende rollen op voorbeeldige 

wijze te vervullen. De docenten hebben oog voor actuele ontwikkelingen, zijn internationaal 

georiënteerd en responsief. De docenten lieten zien dat ze zelf het narratieve proces gebruiken om als 

individu en als team een veilige sfeer te creëren en daardoor sterker te worden in hun rollen. Hiermee 

geven ze het goede voorbeeld aan de studenten. Nieuw personeelsleden zorgen voor dynamiek in de 

teams. De opleiding zorgt eveneens voor een goede kwaliteit van degenen die als externen bij de 

opleiding betrokken zijn: mentoren, schoolopleiders en externe rayondocenten. De hogeschool 

bewaakt dat de hoeveelheid werk in verhouding blijft staan tot de beschikbare formatie. Ondanks de 

werkdruk blijft er tijd en motivatie over voor scholing en innovatie.  
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De KPZ beschikt over een deels nieuw gebouw met een goede infrastructuur. De vaklokalen zijn goed 

ingericht, de ICT-voorzieningen zijn modern, de bibliotheek heeft een rijk aanbod aan methoden en 

vakliteratuur. De studiebegeleiding is laagdrempelig en oplossingsgericht. De persoonlijke 

betrokkenheid bij de studenten is groot. De KPZ heeft een visie op kwaliteitsbeleid geformuleerd en 

een sluitende kwaliteitszorgcyclus georganiseerd. Jaarlijks worden doelen en mijlpalen geformuleerd 

die vervolgens worden geëvalueerd. De KPZ gebruikt de uitkomsten van de evaluaties als basis voor 

verbetermaatregelen en is een lerende en verbeterende organisatie. De lijnen zijn kort. De informele 

structuren zijn een goede aanvulling op de formele afspraken en werken in de praktijk naar 

tevredenheid. De studenten en medewerkers worden actief betrokken bij de kwaliteitszorg. De 

betrokkenheid van het werkveld is goed georganiseerd. De relaties met de alumni zijn niet 

geformaliseerd maar voldoende hecht. 

 

Het systeem van toetsing biedt voldoende variatie. De toetsing is enigszins overbelast, wat door de 

examencommissie is erkend. De opleiding heeft de toets deskundigheid bij de docenten ontwikkeld en 

de verantwoordelijkheid voor de toetsen decentraal, bij de secties en de faseteams belegd. Het panel 

gaat ervan uit dat excellente docenten die met toets deskundigheid zijn uitgerust, goede toetsen 

kunnen maken, en heeft dat tijdens het bezoek ook kunnen vaststellen. Bij een dergelijke decentrale 

aanpak is echter wel een punt van aandacht dat er kwaliteitsverschillen kunnen optreden. Dit vergt 

een proactieve opstelling van de examencommissie. Het panel heeft tijdens het bezoek niet kunnen 

constateren dat de examencommissie zich zo positioneert. Het panel adviseert de examencommissie 

haar rol te versterken. De beoordelingscriteria van alle toetsen zijn helder en dienen daardoor zowel 

voor de studenten als voor de begeleidende en beoordelende docenten als richtlijn. Concluderend 

stelt het panel vast dat het toets beleid, de toetsinstrumenten en de beoordeling goed zijn en dat de 

enigszins terughoudende opstelling van de examencommissie geen reden is om het goede oordeel 

naar beneden bij te stellen. Op basis van de steekproef van eindwerkstukken die het panel heeft 

bestudeerd kan worden vastgesteld dat de afgestudeerden het beoogde eindniveau realiseren. De 

diversiteit van de eindproducten is interessant en ze geven een goed beeld van het gerealiseerde 

niveau. Het werkveld is enthousiast over de kwaliteit van de afgestudeerden en op basis van het 

gesprek met de alumni kan het panel dat volmondig beamen. Het zijn stevige professionals geworden 

die kritisch naar zichzelf en hun omgeving kunnen kijken. Het panel beoordeelt de toetsing en 

gerealiseerde eindkwalificaties als goed.  

5.2 Aanvraag bijzonder kenmerk 'Ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit' 

De KPZ vraagt een bijzonder kenmerk 'Ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit' aan. 

Een apart document beschrijft de KPZ wat ze hieronder verstaat en onderbouwt ze hoe dit tot uiting 

komt in doelstellingen, programma en eindniveau. De KPZ betoogt dat de professionele identiteit 

betrekking heeft op persoonlijke opvattingen en waarden in relatie tot het beroep en de 

beroepsuitoefening en dat deze zich ontwikkelen door reflectie op basis van verhalen. Het panel stelt 

vast dat de KPZ erin is geslaagd reflectie een integraal onderdeel te maken van de professionele 

identiteit van haar afgestudeerden. Het is verankerd in de doelstellingen en het programma, de 

docenten hanteren de aanpak systematisch en fungeren als rolmodel en de afgestudeerden laten het 

zien. Reflectie is door de gekozen werkwijze meer geworden dan een vaardigheid en is doorgetrokken 

naar het niveau van houding en overtuiging. Het panel stelt vast dat de KPZ voldoet aan de twee NVAO-

criteria: het bijzondere kenmerk is onderscheidend voor de KPZ en de KPZ heeft het bijzondere 

kenmerk goed weten te operationaliseren. 



 18 

5.3 Voorbereiding aanvraag Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie 

Op basis van duidelijke signalen die Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) van het regionale beroepenveld heeft 

gekregen, concluderen wij dat er behoefte is aan een Associate degree Pedagogisch Professional Kind 

en Educatie. De ontwikkeling van Integrale Kind Centra met een ‘doorgaande ontwikkelingslijn’ als 

centraal concept is de dominante trend in het onderwijs en kinderopvang. Uit het Werkveld- en 

instroomonderzoek in 2015 blijkt dat de regio relatief ver is met ontwikkeling van Integraal Kind Centra 

en verschillende (organisatie) vormen van innovatief onderwijs en integratie van onderwijs, 

kinderopvang met steeds meer verbindingen naar de branches welzijn en jeugdzorg. In deze context 

zien wij dat niet de individuele medewerker, maar het belang van een interdisciplinair professioneel 

team centraal komt te staan. Dit impliceert functiedifferentiatie binnen deze interdisciplinair 

opererende teams, waarbij de Pedagogisch Professional Kind en Educatie een belangrijke rol en functie 

heeft in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, verbindingen legt en de samenwerking 

stimuleert tussen de diverse professionals en initiatieven neemt met het oog op de ontwikkeling van 

individuele- en groepen kinderen.  

In 2015 is de KPZ in samenwerking met ROC Landstede, hogeschool Viaa gestart met de voorbereiding 

en aanvraag van deze twee jarige hbo-opleiding. De opleiding is gericht op de verdieping van kennis, 

inzichten en handelen en gericht op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen van 0 tot en met 14 

jaar. Hierbij komen diverse thema’s aan bod, zoals het observeren van de ontwikkeling van kinderen, 

methodes en werkvormen om de ontwikkeling te stimuleren, spelend leren, taalontwikkeling, 

geletterdheid, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, 

ouderbetrokkenheid en het kind in de keten. Afgestudeerden kunnen werkzaam zijn binnen 

samenwerkende, geïntegreerde of zelfstandige organisaties in het onderwijs, kinderopvang, welzijn en 

jeugdzorg. Ook biedt de opleiding doorstroommogelijkheden naar de bacheloropleiding leraar 

basisonderwijs van de KPZ en de bacheloropleiding Social Work van de Hogeschool Viaa middels een 

aansluitend schakelprogramma. De opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie biedt hiermee 

nieuwe perspectieven voor de professionele ontwikkeling van Mbo-4-afgestudeerden.  

De Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie maakt onderdeel uit van de bacheloropleiding leraar 

basisonderwijs van de KPZ. De opleiding is primair gericht op huidige en toekomstige beroepen en 

rollen in het werkveld en een directe doorstroming naar de arbeidsmarkt. De doorstroming naar de 

bacheloropleidingen leraar basisonderwijs en Social Work is van secundair belang. De ambitie om met 

deze Associate degree te starten, valt mede binnen de context en visie van de KPZ, hogeschool Viaa en 

ROC Landstede om gezamenlijk een ‘Campus Kind Beroepen’ te ontwikkelen. De opleiding en het 

programma zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met een omvangrijke groep 

van werkgevers en andere vertegenwoordigers uit het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg 

in samenwerking met een enthousiast team van docenten van KPZ, hogeschool Viaa en ROC Landstede. 

De positieve reacties en bijdragen van het werkveld, docenten en toekomstige studenten bevestigen 

onze overtuiging dat deze nieuwe opleiding met een eigenstandig profiel aansluit bij zowel de 

regionale- als landelijke ontwikkelingen. 

Inmiddels is de opleiding in 2016 toegekend door het ministerie en goedgekeurd door de NVAO. In 

september 2016 zal de opleiding starten in samenwerking met ROC Landstede en de hogeschool VIAA. 
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5.4 Meer mannen voor de klas 

 

Veel Meer Meester 

Veel Meer Meester is een landelijk project waar bijna alle pabo’s van Nederland aan deelnemen. In 

oktober 2015 heeft de KPZ samen met de pabo’s van Windesheim en hogeschool Viaa activiteiten 

verzorgd op en rondom het station Zwolle. De activiteiten waren er op gericht om meer aandacht te 

krijgen voor mannen in het onderwijs. Ruim 30 belangstellenden hebben zich aangesloten bij de 

activiteiten in Zwolle en zij zijn aansluitend meegegaan met de Veel Meer Meester trein die reed van 

Leeuwarden naar Eindhoven. De boodschap en de activiteiten hebben veel media aandacht gekregen.  

Paboys 

In 2015 heeft de Paboyscommissie diverse activiteiten georganiseerd voor de mannelijke studenten 

en de mannelijke medewerkers van de KPZ. De Paboyscommissie heeft voorafgaand aan de activiteiten 

een interesse onderzoek gehouden onder de mannelijke studenten. Populair zijn met name sportieve 

activiteiten en activiteiten die gericht zijn op kennis in relatie met de studie. Zo is er in samenwerking 

met Proefjes.nl een middag georganiseerd rondom Wetenschap & Technologie met als doel de eigen 

kennis en vaardigheden te verhogen. Deze middag werd hoog gewaardeerd. Een andere activiteit die 

veel deelnemers heeft getrokken was het tafeltennistoernooi in de aula. Leden van de Paboys-

commissie hebben naast het organiseren van activiteiten ook een rol in de voorlichting aan aspirant-

studenten. Zo gaan zij mee naar beurzen en informatiebijeenkomsten op vo- en mbo-scholen en 

verzorgen zij rondleidingen tijdens de open avonden van de KPZ. De Paboyscommissie wordt 

bijgestaan door twee mannelijke hogeschooldocenten. 

5.5 Verantwoording Project Wetenschap en Technologie  

De KPZ heeft op verschillende terreinen mooie resultaten behaald op het gebied van Wetenschap en 

Techniek. Het curriculum is versterkt, er is meer samenhang gekomen tussen vakken en er is meer 

focus gekomen op onderzoekend- en ontwerpend leren. Het project verschaft ruimte om met 

docenten uit verschillende disciplines te onderzoeken hoe eenieder denkt vanuit zijn eigen vragen en 

waarnemingen. Dat leverde verrassende inzichten op zoals bij de samenwerking tussen taal en 

wereldoriëntatie. Het leverde meer samenwerking binnen het onderwijs en binnen de toetsing op. De 

samenwerking met organisaties buiten de KPZ heeft daar een bijdrage aan geleverd. Samen weet je 

meer en kun je meer. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat je kritisch kijkt naar je opbrengsten 

en trots kunt zijn als je resultaten goed zijn. De versterkte samenhang in het onderwijs en de 

samenwerking met organisaties heeft een directe en indirecte effecten gehad voor studenten. 

Studenten zijn ook meer gaan leren buiten de opleiding door bezoeken aan conferenties en stages bij 

organisaties. De Marnix academie inspireerde ons om de Wetenschap en technologie matinées te gaan 

opzetten in 2016-2017. De Kempel en Iselinge inspireerden ons bij het opzetten van het Kinder Science 

Café: dat gaan we dan ook doen. De Ipabo verbindt praktijk aan onderzoek: ook daar hebben we van 

geleerd en dat passen we nu toe in de samenwerkingsverbanden die we hebben. Van Thomas Moore 

leerden we dat we dicht bij de ontwikkelingen van de basisscholen moeten blijven. Van alle partners 

leerden we dat je als hogeschool bij dit soort projecten dicht bij je kernwaarden moet blijven om te 

kunnen excelleren. De KPZ heeft grote stappen gemaakt in de versterking van de doelen zoals die in 

het leerplankader van de SLO zijn beschreven. In de nulmeting van OCW, Wetenschap en Technologie 

op de pabo’s (Van Casteren, 2013) staat beschreven dat de KPZ-technieklessen geeft in de funderende 

fase en net bezig is met de ontwikkeling van het profiel Science. Twee jaar later is er op veel terreinen 

(zoals hiervoor beschreven) veel progressie gemaakt. 
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5.6 Project Junior-docenten  

De KPZ en een aantal regionale besturen zijn op 1 september 2015 gestart met een aantal trainee-

ships voor junior-docenten gestart. Een traineeship is primair gericht op (jonge) masteropgeleide 

leraren Leren en Innoveren om twee jaar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, vormgeving en 

uitvoering van het onderwijsprogramma van de lerarenopleiding op de KPZ. 

Deze junior-docenten staan twee tot drie dagen voor de klas op een basisschool en hebben een 

traineeship voor twee dagen binnen de lerarenopleiding. KPZ en samenwerkende besturen willen de 

expertise van deze (jonge) innovatieve en onderzoekende professionals behouden en uitbreiden door 

een tweejarig traineeship gericht op versterken van de verbinding tussen onderwijs en de 

beroepspraktijk.  

De junior-docenten worden op de KPZ verbonden aan één van de teams/sectie of een profiel in de 

profilerende fase. Zij zullen een bijdrage leveren aan het verzorgen van het onderwijsprogramma, de 

ontwikkeling van de inhoud van het onderwijs en een (mogelijk) vervolg geven aan hun onderzoek en 

innovatie. Dit hoeft niet per definitie een vervolg te zijn van hun onderzoek binnen de masteropleiding, 

maar kan ook een andere (actueel) thema zijn. De werkzaamheden en rol kan per team of profiel 

verschillen op basis van het thema van het tweejarige traineeship. Zij hebben een belangrijke rol 

binnen de verschillende teams, zij vertalen hun ervaringen uit het werkveld en onderzoek naar de 

inhoud en vormgeving van de verschillende profielen en het onderwijsprogramma. Zij krijgen tevens 

een belangrijke rol in de contacten en beeldvorming over het beroep naar de studenten. 

In september 2015 zijn er vijf junior-docenten gestart met dit tweejarige traject. De junior-docenten 

zijn verbonden aan de teams van Pedagogiek, Taal, Wetenschap en Techniek en het Centrum voor 

Ontwikkeling. De junior docenten zijn tevens werkzaam op basisscholen binnen de besturen van 

mijnplein, OpKOp en Aves. In 2016 zal het aantal junior-docenten worden uitgebreid binnen de teams 

van onderzoek en Rekenen.  

De formatie en middelen voor dit project gaan niet ten koste van de inzet van docenten. Dit project is 

gefinancierd uit de reservepositie van de KPZ, dit ook in overleg en afstemming met de 

medezeggenschapsraad en lokaal overleg met de vakbonden. 
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6. Internationalisering 

6.1 Doelstelling KPZ 
 

De ontwikkeling van studenten en medewerkers krijgt 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 hieraan 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 2011-2012 werd een percentage van 37 % en in 2012-2013 

40% aan studentmobiliteit gerealiseerd en uiteindelijk in 2013-2014 39%. Om de werkzaamheden rond 

mobiliteit beter te kunnen uitvoeren, is gestart met de aanschaf van het programma Move-On en dit 

is in 2015 geïmplementeerd. 

6.2 Internationale minor 
 

In 2015 is voor de zevende maal de International Minor (IM) uitgevoerd. In het programma zijn 

vernieuwende onderwijsconcepten en cultuureducatie als thema ingebracht en is het doen van 

onderzoek verder uitgebreid. In 2015 hebben 18 studenten vanuit Spanje, Turkije, Oostenrijk en Polen 

aan de internationale minor deelgenomen. Door meer aandacht te besteden aan de instroomeisen en 

de beheersing van het Engels neemt de kwaliteit van de opleiding toe. In november is ten behoeve van 

de screening van studenten 2015 een interview gehouden via Skype, waarin het niveau Engels en de 

aansluiting van de onderwijsprogramma’s centraal stonden. In 2015 is verder onderzoek gedaan naar 

de mogelijkheden van een doorlopende minor gedurende het hele jaar. In 2016 zal de besluitvorming 

plaatsvinden over de nieuwe vormgeving van de Internationale Minor. 

6.3 Mobiliteit 
 

Het onderstaande overzicht laat de diverse mobiliteit zien die gerealiseerd is in 2015 ten opzichte van 

2014. In 2015 is het aantal buitenland stages, studenten die een studie volgen in het buitenland en de 

teacher en staff mobility toegenomen ten opzicht 2014.  

2014-2015 
Totaal 

KPZ students 
internship 

KPZ students 
study 

KPZ teacher 
mobility 

KPZ Staff  
mobility 

Erasmus 12 3 5 2 2 

Buiten Europa 10 10       

KPZ-studenten 19 19       

Totaal: 41 32 5 2 2 

2015-2016 
Totaal 

KPZ students 
internship 

KPZ students 
study 

KPZ teacher 
mobility 

KPZ Staff  
mobility 

Erasmus 20  12 5 3 

Buiten Europa 12 12    

KPZ-studenten 16 16    

Totaal: 48 28 12 5 3 
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6.4 Teacher in Europe student conference Zwolle (TIE) 
 

In april 2015 heeft de KPZ samen met hogeschool Viaa voor de vierde maal de TIE in Zwolle 

georganiseerd. Meer dan vijftig studenten van verschillende hogescholen hebben deelgenomen en het 

eindproduct tot stand gebracht: een aanvraag voor een project t.b.v. basisscholen, gerealiseerd binnen 

het frame van Erasmus+ K-action 2. Voor 2016 wordt onderzocht of het mogelijk is dat de TIE blijft 

bestaan - met een bijdrage van de partnerinstituten Viaa en KPZ - of dat er een aanvraag ingediend 

wordt van een Key action 2. 

6.5 Beleidsplan (scholing) Engels op de KPZ en Test Centre Cambridge Engels 
 

In 2015 is het beleidsplan Engels geïmplementeerd. Dit geeft richting en de spelregels voor het 

functioneren op een internationaal platform en hoe een student zich dit niveau eigen kan maken. Voor 

het personeel behoeft dit plan nog steeds aandacht. Naast de reguliere module Engels bestaat er voor 

studenten vanaf 2015 de mogelijkheid om lessen Cambridge Engels te volgen. In 2015 is het contract 

getekend om vanaf 2016 te starten als Test Centre Cambridge Engels. De verwachting is dat er jaarlijks 

ongeveer 600 studenten deel zullen nemen aan de Cambridge Examens op KPZ.  

Naast het verhogen van het niveau van de Engels taal is een beleidsplan ‘Engels in de basisschool’ 

opgesteld in samenwerking met het werkveld. Met verschillende besturen zijn afgesproken gemaakt 

over de vormgeving van Engels in de basisschool, zoals Engels vanaf groep 1 als Vroegtijdig Vreemde 

Talen Onderwijs (VVTO). 
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7. Praktijkgericht onderzoek, lectoraat en KPZ Kenniscentrum 

Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plaats in het hoger onderwijs en daarmee ook op de KPZ. 

Het onderzoek is belegd bij het KPZ Kenniscentrum, tot halverwege 2015 was de naamgeving 

Onderzoekscentrum. Door de uitbreiding in 2012 van het lectoraat naar het KPZ Onderzoekscentrum 

zijn andere onderzoeksprojecten gestart, zoals de verbreding van het onderzoek naar andere 

schoolvakken dan taal en het monitoren van scholingstrajecten. Dit betekent dat de oorspronkelijke 

structuur van het Onderzoekscentrum met de pijlers lectoraat reflectie en onderzoek, onderzoek van 

onderwijs en onderzoek op maat niet meer voldoende onderscheidend was. Daarom is gezocht naar 

een nieuwe structuur die bovendien beter zou aansluiten op de standaarden van de BKO, zie figuur 1, 

Domeinen Kenniscentrum.  

In de nieuwe structuur wordt zichtbaar gemaakt dat het Kenniscentrum een bijdrage levert aan de drie 

domeinen Onderzoek en Wetenschap, Onderwijs en Ontwikkeling, en Beroepspraktijk en 

Maatschappij. Die drie domeinen vormen samen met de ‘randvoorwaarden’ de onderlegger voor de 

verantwoording in de kwartaalrapportages en dit jaarverslag. De verworven kennis in het 

Kenniscentrum wordt gedissemineerd in werkgroepen, kenniskringen, PLG’s, projecten, scholingen en 

via conferenties, lezingen, workshops en publicaties. Aan het onderzoek dragen onderzoekers, 

docenten, masterstudenten, leraren aan academische scholen, leraren die betrokken zijn bij 

onderzoeksprojecten en vierdejaarsstudenten van de KPZ bij.  

In 2015 heeft de KPZ mede op basis van de inzet van het lectoraat Reflectie en Retorica en in 

overeenstemming met de traditie op de KPZ het bijzonder kenmerk ‘de ontwikkeling van de narratieve 

professionele identiteit’ toegekend gekregen van de NVAO (zie Aanvraag Bijzonder Kenmerk, 2014 en 

Rapportage NVAO, 2015). Het laatste kwartaal van 2015 heeft in het teken gestaan van de 

voorbereiding van de midterm review van het Kenniscentrum. 

De huidige lector, dr. Ietje Pauw, geeft leiding aan het Kenniscentrum. Zij werkt binnen het mandaat 

van de oorspronkelijke lectoraatsopdracht, gemodificeerd bij de instelling van het Kenniscentrum en 

legt periodiek verantwoording af over de werkzaamheden en de bereikte resultaten aan de voorzitter 

van het College van Bestuur. Om de schakelfunctie van het Kenniscentrum te waarborgen is de lector 

sinds 1 september 2015 lid van het MT. 
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Figuur 1: Domeinen Kenniscentrum 
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Voor 2015 zijn als doelstellingen opgenomen: het uitbreiden van de onderzoeksactiviteiten binnen de 

KPZ en het initiëren van projecten in samenwerking met het werkveld. Mede door de toekenning van 

een promotiebeurs aan Michelle Gemmink MSc., hogeschooldocent pedagogiek en lectoraatslid, voor 

een promotieonderzoek met als titel Pedagogisch handelen van leraren basisonderwijs onder druk? 

slaagt de doelstelling om intensiever samen te werken met het werkveld op dit terrein.  

7.1 Onderzoek en wetenschap 

Het Kenniscentrum heeft een onderscheidend onderzoeksprofiel dat past bij een kleinschalig instituut. 

Onderdeel van de missie van de KPZ is om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het 

verbeteren en innoveren van het onderwijs en het leraarsvak. Zowel de lectoraats- als de 

onderzoeksprojecten van het Kenniscentrum hebben als doel het ontwikkelen, verbeteren en 

vernieuwen van de beroepspraktijk. Voor deze onderzoeksprojecten, het publicatie- en 

promotiebeleid zijn doelen en indicatoren geformuleerd. Die indicatoren worden jaarlijks beschreven 

en opgenomen in de Mijlpalen voor het Onderzoekscentrum. De indicatoren zijn:  

 aantallen producten (publicaties, scholing, leerlijnen); 

 kwaliteit van de producten (niveau); 

 waardering producten (tevredenheid en impact); 

 aantal betrokkenen bij het doen van onderzoek;  

 aantal kennisallianties. 

7.1.1 Participatie onderzoeksprogramma’s 

Het onderzoek naar reflectieverslagen heeft zich in 2015 verbreed naar onderzoek naar narratieve 

essays. Een masterstudent van de UT is betrokken geweest bij het leesonderzoek, daarnaast is er een 

eerste opzet gemaakt voor een didactiekboek poëzie en verhalen schrijven voor de basisschool. In 

2015 is  een start gemaakt met het promotieonderzoek naar het pedagogisch handelen van leraren.  

Nieuw is het onderzoek naar de opbrengsten van Vierslagleren. De leden van het Kenniscentrum 

spelen een rol bij de inrichting en het functioneren van Professionele Leergemeenschappen binnen de 

samenwerkingsverbanden mijnplein-SKO-KPZ en het Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ en doen 

tevens onderzoek naar de mate waarin de deelnemers hun netwerken versterken. Het Kenniscentrum 

heeft in samenwerking met de lector van de IPabo en met hulp van een masterstudent van de UT een 

start gemaakt met een onderzoek naar de rekentoets op de pabo.  

7.1.2 Publicaties 

Zie voor de opbrengsten in de vorm van publicaties bijlage A: Publicaties Onderzoekscentrum 2015.  

7.1.3 Samenwerking 

De samenwerking met diverse universiteiten wordt zichtbaar in de masteropleiding Leren en 

Innoveren: Expertisecentrum Nederlands van de Radboud Universiteit, Universiteit Twente, en 

Freudenthalinstituut van de Universiteit Utrecht en met Harvard in de vorm van een video college 

uitwisseling tussen studenten. Daarnaast wordt met andere pabo’s samengewerkt in 

Interactumverband. De samenwerking met de Stichting Lezen heeft geleid tot een bezoek van Aiden 

Chambers aan Zwolle, georganiseerd door de drie Zwolse pabo’s. De samenwerking met de 

Universiteit Twente heeft in 2015 geresulteerd in een scholingsbijeenkomst over het project Focus 

voor docenten die zijn betrokken bij het subsidieproject Versterking Samenwerking Lerarenopleiding 

en Scholen (gestart in 2014). Ook is een tweede masterstudent van de UT betrokken bij het 

leesonderzoek.  

Met dr. Susan McKenney van de UT is een proposal ingediend over het begeleiden van master-

studenten (wo en hbo) bij het ontwerpgericht onderzoek. De intentie is om een gezamenlijk leerboek 
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te ontwikkelen over ontwerpgericht onderzoek voor masterstudenten. Door het is ook een nauwe 

relatie ontstaan tussen de Rijks Universiteit Groningen en de KPZ. Prof.dr. Klaas van Veen van de RUG 

is de promotor. De samenwerking met de taallectoren heeft zich verder ontwikkeld en geleid tot een 

project rond NT2 en een didactiekboek voor pabo’s.  

De lector heeft zitting in de lectorensteungroep SAC (Sectoraal Advies College) en geeft advies aan het 

NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Verder is zij betrokken bij een traktaat van tien 

lectoren over de kernopgaven van het onderwijs. Het traktaat is aangeboden aan de Vereniging 

Hogescholen en wordt in diverse hogescholen besproken. In januari 2015 heeft de lector samen met 

de international officer van de KPZ een tweedaagse training narratieve reflectie verzorgd voor 

docenten van het Narva-college van de Universiteit Tartu in Estland. In februari 2015 is een training 

narratieve reflectie verzorgd voor studenten van Stoke on Trend die in het kader van internationale 

uitwisseling een bezoek hebben gebracht aan de KPZ. 

7.2 Beroepspraktijk en maatschappij 
 

7.2.1 Ontwikkelingen in het vakgebied 

In 2015 is de KPZ gestart met het Project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen. 

Een van de projecten is de Professionele Leergemeenschap Begrijpend Lezen. Hier is sprake van een 

intensieve samenwerking met het werkveld, de opbrengsten uit dit project kunnen ingezet worden in 

de initiële opleiding voor de lessen begrijpend lezen. Eenzelfde wisselwerking vindt plaats in het 

poezie- en verhalenproject. De didactiek wordt uitgeprobeerd op stagescholen en de voorbeelden 

worden gebruikt in de lessen taal op de KPZ. De resultaten van de onderzoeksprogramma’s van het 

lectoraat en het Kenniscentrum zijn onder de aandacht gebracht via publicaties, lezingen en 

workshops op congressen.  

7.2.2 Ontwikkeling van het leraarsberoep 

In het kader van de accreditatie is het bijzonder kenmerk ‘De ontwikkeling van de narratieve 

professionele identiteit’ aan de KPZ toegekend door de NVAO. In 2015 is het Kenniscentrum gestart 

met het onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van de studenten die in het kader van 

Vierslagleren de master MLI volgen en naar de schoolontwikkeling die zich voltrekt op hun scholen. De 

resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor de aanpassingen van het curriculum, maar spelen 

ook een rol in de gesprekken met bestuurders en schoolleiders over de ontwikkeling van de 

beroepspraktijk. Op basis van dezelfde instrumenten zal dit onderzoek uitgebreid worden naar 

tenminste drie cohorten.  

In juni 2015 is met het werkveld een Onderwijsconferentie geïnitieerd onder de titel Onderzoekende 

schoolteams, waarin studenten van academische opleidingsscholen samen met hun onderzoek 

coördinatoren en masterstudenten van de MLI hun onderzoek presenteerden aan het werkveld en 

medestudenten. In 2015 is de KPZ gestart met het Project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding 

en Scholen (zie ook bij 10.2.2). Het Kenniscentrum zal monitoren in hoeverre die samenwerking 

daadwerkelijk wordt versterkt door de bestaande netwerken van de deelnemers in beeld te brengen 

bij aanvang, tijdens en na afloop van het project. In 2015 is aan besturen gevraagd of zij deelnemers 

met aantoonbare affiniteit met onderzoek (masteropleiding, onderzoek-coördinator) willen 

afvaardigen naar een van de drie kenniskringen van het Kenniscentrum voor taal, rekenen en 

vernieuwende onderwijsconcepten.  

In september 2015 zijn deze kenniskringen van start gegaan. Deze kenniskringen worden geleid door 

een gepromoveerde docent of door een docent die bezig is met een promotietraject. Een van de eerste 

projecten zal zijn dat de ontwerpen die in de theses van zowel academische studenten als reguliere 

studenten als interventies zijn uitgevoerd, nader worden bestudeerd, waarbij gezocht zal worden naar 
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de kritische factoren die ervoor zorgden dat de ontwerpen geleid hebben tot een positieve 

verandering. Met ingang van september 2015 is op de portal van de KPZ een platform gecreëerd voor 

academische opleidingsscholen om producten uit te wisselen. De lector is bestuurslid van Velon en is 

verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijkse congres en de jaarlijkse studiedag. Ook vormt 

ze samen met dr. Gerda Geerdink (associate lector HAN, bestuurslid Velon en hoofdredacteur 

Tijdschrift voor Lerarenopleiders) de redactie van de Kennisbasis van de Lerarenopleider; jaarlijks zullen 

twee katernen uitgegeven worden, waarvan de eerste in februari 2016 zal verschijnen. In 2015 zijn 

weer drie nummers van het KPZ-tijdschrift Veerkracht verschenen met aandacht voor ontwikkelingen 

in het leraarsberoep en in het vakgebied. Alle nummers zijn inmiddels ook digitaal beschikbaar. 

7.3 Onderwijs en scholing 

7.3.1 Verbetering curriculum 

Het onderzoek naar het schoolvak taal wordt voortgezet. Op basis van de uitkomsten van het 

leesonderzoek zal een eerste aanzet gemaakt worden voor een curriculum leesbevordering. Het 

project zal uitgebreid worden naar het werkveld, waarbij de belezenheid van leraren onderzocht zal 

worden. Ook het project didactiek poëzie en verhalen schrijven op de basisschool draagt bij aan 

verbetering van het schrijven op de basisschool. Het onderzoek naar het schoolvak rekenen op de 

basisschool zal in samenwerking met de sectie rekenen opgesteld worden. Het onderzoek naar 

rekenen op de pabo zal meer inzicht geven in de relatie tussen de scores voor de entreetoets en de 

kennisbasistoets, op basis waarvan het rekencurriculum aangepast zal worden. In 2014 zijn de 

kenmerken van het Europese Kwalificaties (NLQF) in de leerlijn onderzoek verwerkt voor de bachelor, 

niveau 6 va NLQF. In 2015 zijn de kwalificatie-eisen voor de niveaus 4, 5 en 7 uitgewerkt; in 2016 zullen 

deze toegepast worden in de Associate degree, post-hbo-opleidingen en masters.  

7.3.2 Professionalisering medewerkers 

Tijdens ADV-vergaderingen zijn docenten geïnformeerd over de ontwikkeling m.b.t. de narratieve 

reflectiedidactiek, het narratief essay, de onderzoekslijn en de bachelor-thesis. De reflectiedocenten 

worden geschoold in de reflectiedidactiek door de leden van het Kenniscentrum. Het aantal 

reflectiedocenten is in 2015 wederom uitgebreid. Ook het aantal docenten dat betrokken is bij de 

begeleiding en beoordeling van de thesis is in 2015 opnieuw uitgebreid. Alle secties zijn daardoor in 

meer of mindere mate betrokken bij de onderzoekslijn. Enkele docenten volgen in het kader van hun 

professionalisering een master. De lector ondersteunt deze docenten bij het doen van hun onderzoek. 
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7.4 Randvoorwaarden 
 

7.4.1 Versterking van de onderzoeksfunctie 

De impact van het Kenniscentrum wordt o.a. zichtbaar in een toenemend aantal stakeholders dat 

betrokken is bij activiteiten, zoals conferenties, cursussen, kenniskringen, en plg’s. Een voorbeeld 

hiervan is de onderwijsconferentie in 2015 met als titel Onderzoekende schoolteams, waarop zowel 

bachelor- als masterstudenten hun onderzoeken presenteerden aan het werkveld. Vanaf 2014 worden 

de bachelor en mastertheses die gewaardeerd zijn met een 7,5 of hoger en waar de student 

toestemming voor heeft gegeven, in de HBO-Kennisbank geplaatst. Uit gegevens van de mediatheek 

blijkt dat er veel belangstelling is voor deze theses. In 2015 is het portaal op de mediatheeksite voor 

vaksecties verder gevuld met relevante informatie m.b.t. onderzoek over hun vakgebied.  

Een dergelijk portaal is een eerste verkenning voor bachelor- en masterstudenten van een 

onderzoeksthema binnen een vakgebied en daarom van groot belang. Het gemis van een universitaire 

databank met wetenschappelijke artikelen wordt steeds sterker gevoeld door thesisstudenten van 

bachelor en master, maar ook door docenten. Tot nu toe is het nog niet gelukt om toegang te krijgen. 

In 2016 zal onderzocht worden of er wellicht andere mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld EBSCO-

host. 

7.4.2 Tweede en derde geldstroom onderzoek 

Helaas is de subsidieaanvraag ingediend bij de NRO binnen het projectthema ‘De onderzoekende 

houding van docenten in het mbo’ onder de titel: De docent aan zet: effectieve interventies op 

didactisch handelen in de beroepspraktijk, waarin een grote rol is weggelegd voor de narratieve 

reflectie, niet gehonoreerd. Overigens is geen enkele aanvraag gehonoreerd, er komt een nieuwe call 

in 2016. Het Onderzoekscentrum participeert in het subsidietraject Versterking Samenwerking 

Lerarenopleiding en Scholen. 

7.4.3 Organisatorische randvoorwaarden en faciliteiten 

Het jaar 2015 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de midterm review van het 

Onderzoekscentrum. Weliswaar heeft de uitvoering hiervan in februari 2016 plaatsgevonden, de 

voorbereiding, inclusief het schrijven van de Kritische Reflectie t.b.v. de midterm review van het 

Onderzoekscentrum, speelde zich grotendeels in de tweede helft van 2015 af. Het Onderzoekscentrum 

beschikt over bescheiden middelen: elk lid kan een halve dag per week participeren in een 

onderzoeksproject. Daarnaast is het Onderzoekscentrum ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

en uitvoering van het onderzoek in de voltijd en deeltijd, wordt een beroep gedaan om te participeren 

in de post-hbo opleidingen Magistrum Basisbekwaam en Vakbekwaam, de master Leren en Innoveren 

en het project Versterking van de samenwerking opleiding en lerarenopleiding. Omdat onderzoek een 

steeds belangrijkere plaats inneemt in het curriculum kost deze taak ook steeds meer tijd. Deels wordt 

deze taak verdisconteerd in de onderwijsuren van de leden van het Kenniscentrum, maar het blijft van 

groot belang om de omvang van de aanstelling bij het Kenniscentrum systematisch uit te breiden. De 

wens is om in 2016 de samenwerking tussen Centrum voor Ontwikkeling, Opleiding en Kenniscentrum 

verder te versterken.  
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8. Kwaliteitszorg 

De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het regisseren van de kwaliteitszorg. 

Hij heeft maandelijks afstemming met de regiegroep kwaliteit. De taak van de regiegroep kwaliteit is 

om het kwaliteitsbeleid binnen de hogeschool te coördineren en uit te voeren. De regiegroep kwaliteit 

bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, de controller, de beleidsmedewerker 

HRM/Kwaliteitsbeleid, directeur Opleidingen en directeur Dienstverlening en Centrum voor 

Ontwikkeling en een docent. 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 Kenniscentrum. Bij de uitvoering van de systematiek van het kwaliteitssysteem zijn verschillende 

functionarissen betrokken. De KPZ evalueert periodiek haar opleidingen. Het kwaliteitsbeleid van de 

KPZ kent vier uitgangspunten:  

 gebaseerd op het kwaliteitsbewustzijn van iedere medewerker en kent een eenvoudige en 

resultaatgerichte werkwijze; 

 igericht op duurzame ontwikkeling van mens en organisatie;  

 voldoet niet alleen aan de maatschappelijke eisen van nu, maar draagt ook bij aan de 

toekomstige kwaliteit voor het onderwijs van morgen.  

Op basis van de onderscheiden IK-, WIJ-, ZIJ- en HET-kwaliteit (Offman, 2000) hanteren we een cyclus 

van kwaliteitszorg waarmee ontwikkelingen en resultaten systematisch geëvalueerd worden. We 

verbeelden dit met een lemniscaat:  

 

De KPZ heeft een bewuste keuze gemaakt alle periodieke evaluaties extern uit te laten voeren door 

onderzoeksbureau. Het betreft de algemene studenttevredenheid, de tevredenheid op moduleniveau 

per opleiding en leerjaar, de werkveldtevredenheid, de medewerkerstevredenheid en de 

kwaliteitsonderzoeken Opleiden in de School. Er is sprake van een hoge tevredenheid. Recente 

evaluaties laten de volgende algemene resultaten zien:  

 Studenten waarderen de studie in het algemeen met 4,24 (2014 4,14), de algemene sfeer in 

de opleiding met 4.58 (2014 4,45) en promotor zijn van de KPZ met 4.61 (2014 4,45), aldus de 

NSE over 2015; 

 Medewerkers waarderen de tevredenheid op de KPZ met een 7.6 in 2015 (2013 7.4.) Landelijk 

is deze tevredenheid gewaardeerd met een 7.0 (MTO, Integron, 2015). 

Het blijft onze belangrijkste ambitie om tot de top 5 van de pabo’s van Nederland te behoren. Niet 

alleen in kwantitatief opzicht door hoge tevredenheidsscores, hoge slagingspercentages of een hoge 

notering in de Keuzegids HBO, maar zeker ook in kwalitatief opzicht door een gidsfunctie te vervullen 

in de verdere professionalisering van het beroep en initiatieven te ontplooien voor de 

maatschappelijke herwaardering voor het vak van leraar primair onderwijs.  
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9. Studenttevredenheid 

De KPZ doet jaarlijks mee aan de Nationale Studentenenquête (NSE) en één of twee maal 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, modules en de tevredenheid over de kwaliteit van de docenten. Daarnaast 

worden de studentenbeoordelingen die docenten krijgen, jaarlijks besproken in de 

functioneringsgesprekken en verbetermaatregelen door de secties. In dit jaarverslag zijn de resultaten 

van de NSE 2016 opgenomen. Deze beschouwen wij als evaluatie door studenten over het 

onderwijsprogramma 2015. Begin 2016 hebben 382 studenten (58,1%) deelgenomen aan de Nationale 

Studenten Enquête en hun waardering uitgesproken. Dit is een stijging van 5%. De gemiddelde 

waardering van studenten was een 4,24 (1 is zeer ontevreden en 5 zeer tevreden). De opleiding heeft 

daarmee wederom het predicaat ‘topopleiding’ gekregen. Op 8 van de 14 themascores wordt boven 

de 4 gescoord. De studielast en de studentenhuisvesting scoren het laagste. Hoog scoren stage-

ervaring, docenten, algemene vaardigheden, studiebegeleiding, studiefaciliteiten, groepsgrootte, 

studieomgeving en voorbereiding beroepsloopbaan. Alle thema’s waar de KPZ rechtstreeks invloed op 

heeft, zien wij graag beoordeeld met een ≥ 4.0. 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. In het 

kader van het handhaven van ons ambitieuze studieklimaat willen we hier niet te veel concessies aan 

doen. Desondanks blijft studielast en studeerbaarheid van het curriculum blijft een punt van 

aanhoudende zorg 

Onderwerpen 2014 2015 2016 Verschil  

Algemeen         

Je studie in het algemeen 4,04 4,14 4,24 0,10  

De algemene sfeer op je opleiding 4,50 4,45 4,58 0,13  

Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega's 4,44 4,45 4,61 0,16  

     

Inhoud 3,80 3,81 3,87 0,06  

Het niveau van je opleiding 4,17 4,12 4,23 0,11  

De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had 3,94 4,00 4,06 0,06  

De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding 3,49 3,47 3,47 0,00  

De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is 3,70 3,75 3,84 0,09  

De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 4,02 4,01 4,08 0,07  

De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding 3,82 3,81 3,89 0,08  

De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 3,87 3,88 3,91 0,03  

De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen 3,23 3,29 3,36 0,07  

De inhoudelijk kwaliteit van het studiemateriaal 3,87 3,93 3,97 0,04  

De aansluiting bij je werkervaring 3,56 3,61 3,91 0,30  

De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan 3,82 3,88 4,30 0,42  

Algemene vaardigheden 3,96 4,00 4,07 0,07  

Het aanleren van een kritische houding 4,03 4,04 4,16 0,12  

Probleemoplossend vermogen 3,92 3,92 4,03 0,11  

Het onderbouwen van conclusies 3,86 3,88 3,93 0,05  

Communicatieve vaardigheden  3,97 4,04 4,09 0,05  

Samenwerken met anderen 4,17 4,23 4,24 0,01  

Argumenteren/redeneren 3,84 3,87 3,94 0,07  
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Wetenschappelijke vaardigheden N.B. In NSE2010 zijn deels andere 
vragen gesteld. 

3,64 3,71 3,76 0,05  

Analytisch denken 3,65 3,67 3,77 0,10  

Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek  3,65 3,71 3,75 0,04  

Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 3,65 3,76 3,78 0,02  

Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 3,60 3,69 3,73 0,04  

Voorbereiding beroepsloopbaan 4,23 4,31 4,44 0,13  

Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 4,26 4,28 4,46 0,18  

De praktijkgerichtheid van je opleiding 4,24 4,31 4,43 0,12  

Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) 4,19 4,34 4,44 0,10  

Studiebegeleiding 3,90 3,86 4,01 0,15  

De mogelijkheid tot begeleiding 4,01 3,98 4,13 0,15  

De kwaliteit van begeleiding 3,92 3,90 4,09 0,19  

De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of 
begeleiding 

3,79 3,70 3,82 0,12  

Docenten 3,96 3,97 4,10 0,13  

De inhoudelijke deskundigheid van docenten 4,15 4,08 4,23 0,15  

De didactische kwaliteit van docenten 3,98 3,91 4,12 0,21  

De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,79 3,97 4,03 0,06  

De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 4,12 4,08 4,21 0,13  

De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,89 3,92 4,09 0,17  

De kwaliteit van feedback van docenten 3,78 3,83 3,97 0,14  

De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,85 3,88 3,92 0,04  

De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 4,12 4,09 4,23 0,14  

Toetsing en beoordeling 3,77 3,84 3,91 0,07  

De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 3,73 3,85 3,93 0,08  

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 3,77 3,83 3,88 0,05  

De kwaliteit van de toetsen op kennis en inzicht 3,81 3,86 3,89 0,03  

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 3,76 3,82 3,93 0,11  

Informatievoorziening 3,41 3,57 3,67 0,10  

De informatie over jouw studievoortgang 3,76 3,83 3,93 0,10  

De informatie over regels en procedures 3,52 3,68 3,80 0,12  

De informatie over de opzet van de opleiding 3,45 3,58 3,55 -0,03  

Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen 2,90 3,19 3,42 0,23  

Studierooster 3,87 3,77 3,68 -0,09  

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,93 3,93 3,76 -0,17  

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 3,80 3,67 3,60 -0,07  

Studielast 3,12 3,18 3,16 -0,02  

De spreiding van de studielast over het studiejaar 3,01 3,01 2,99 -0,02  

De haalbaarheid van deadlines 3,16 3,31 3,26 -0,05  

De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te 
volgen 

3,39 3,54 3,48 -0,06  

De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de 
daadwerkelijke studielast 

2,96 2,90 2,91 0,01  

Groepsgrootte 3,97 3,98 4,09 0,11  

De groepsgrootte bij werkgroepen 4,19 4,15 4,21 0,06  

De groepsgrootte bij hoorcolleges 3,59 3,67 3,84 0,17  

De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding 4,11 4,07 4,23 0,16  
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Stage en opleiding 3,67 3,78 3,89 0,11  

De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding 3,77 3,86 4,01 0,15  

De voorbereiding op de stage door de opleiding 3,56 3,69 3,76 0,07  

Stage ervaring 4,19 4,21 4,30 0,09  

De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage 
loopt 

4,09 4,15 4,20 0,05  

Wat je tijdens je stage hebt geleerd 4,35 4,34 4,43 0,09  

De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs 4,13 4,12 4,28 0,16  

Studiefaciliteiten 4,00 4,00 4,14 0,14  

De geschiktheid van de onderwijsruimten 4,00 3,91 4,14 0,23  

De geschiktheid van werkplekken (bv. Computers, studieruimten van 
voldoende kwaliteit) 

3,92 3,90 4,15 0,25  

De beschikbaarheid van werkplekken (bv. Voldoende werkplekken) 3,71 3,61 3,79 0,18  

De bibliotheek/mediatheek 4,32 4,37 4,44 0,07  

De ICT-faciliteiten 4,11 4,14 4,21 0,07  

De digitale leeromgeving 3,96 4,05 4,09 0,04  

Kwaliteitszorg 3,50 3,61 3,67 0,06  

Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden 3,51 3,69 3,68 -0,01  

Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties 3,35 3,50 3,54 0,04  

De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van 
onderwijsevaluaties 

3,49 3,58 3,66 0,08  

De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert 3,64 3,69 3,78 0,09  

Studieomgeving 4,17 4,03 4,12 0,09  

De bereikbaarheid van je instelling 4,29 4,30 4,41 0,11  

De restauratieve voorzieningen op je instelling 4,22 4,04 4,22 0,18  

De horecavoorzieningen in je studiestad 4,29 4,19 4,23 0,04  

Het cultureel aanbod van je studiestad 4,35 4,27 4,29 0,02  

De sportvoorzieningen op je instelling 3,49 3,24 3,32 0,08  

Huisvesting 3,40 3,47 3,62 0,15  

De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad 3,53 3,62 3,78 0,16  

De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad 3,25 3,27 3,45 0,18  
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10. Samenwerkingsverbanden 

10.1 Interactum 

 

Interactum is een samenwerkingsverband van vijf monosectorale pabo´s. Het samenwerkingsverband 

bestaat uit De Kempel uit Helmond, de Marnix Academie uit Utrecht, de IPABO uit Amsterdam, de 

Iselinge Hogeschool uit Doetinchem en de KPZ. De hogescholen werken samen op de volgende 

gebieden: ontwikkeling van het curriculum - zowel de ontwikkeling als implementatie van de 

kennisbasis - als profilering, kwaliteitszorg, ICT en internationalisering. De samenwerking krijgt vorm 

op vier verschillende terreinen. Ten eerste op bestuurlijk niveau. Hierbij wordt een gezamenlijke 

inhoudelijke agenda bepaald en onderhoudt men contacten met relevante landelijke netwerken. Ten 

tweede is er 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 

wordt er samengewerkt 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 warme contacten met haar Vlaamse zusterorganisatie. De 

samenwerking en uitwisseling met de Hogeschool Vives (Brugge–Oostende) mag intensief genoemd 

worden.  

10.2 Magistrum 
 

De KPZ is partner in Magistrum, het samenwerkingsverband van hogescholen gericht op de 

ontwikkeling en professionalisering van middenmanagement en schoolleiders in het basisonderwijs. 

Binnen Magistrum is in 2015 gewerkt aan het herijken en actualiseren van de inhoud van de post-hbo-

opleidingen. Dit heeft geleid tot de nieuwe post-hbo-opleidingen schoolleider basisbekwaam en 

schoolleider vakbekwaam. Beide zijn positief beoordeeld en zijn opgenomen als geregistreerde 

opleidingen binnen het schoolleidersregister. Tevens zijn de Master Leadership in Education en de 

opleiding Directeur Integraal Kindcentrum verder ontwikkeld. Vanaf 2014 is de voorzitter van het CvB 

tevens voorzitter van het Magistrumbestuur. Voor de KPZ is de manager van het Centrum voor 

Ontwikkeling vertegenwoordiger in het management van Magistrum. 

10.3 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 heeft in de afgelopen jaren een eigen kennisbasis 

godsdienst/levensbeschouwing ontwikkeld. 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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10.4 Zwolse8 en samenwerking met de gemeente Zwolle  
 

De Regio Zwolle is een echte studentenregio. Op dit moment bieden acht mbo- en hbo-instellingen in 
Zwolle uitstekend beroepsonderwijs aan maar liefst 40.000 talentvolle en ondernemende studenten. 
Tel daar de 7.000 medewerkers bij op en het is duidelijk dat onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege 
haar kwalificerende functie voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis 
voor de regio. Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten 
en de Regio Zwolle dient, introduceert de Zwolse8 in samenwerking met bestuurders, instellingen en 
het bedrijfsleven ‘New Jobs’. In samenwerking met de gemeente Zwolle heeft de Zwolse8 een 
werkagenda gericht op de volgende thema’s: 

 bruisende studentenstad; 

 goed en goedkoop wonen voor studenten en starters; 

 ondernemendheid, innovatie en creativiteit;  

 bereikbaarheid van de stad Zwolle. 

Onder de naam New Jobs gaan we onze onderwijsinstellingen en studenten nóg nadrukkelijker 
voorbereiden op een toekomst, waarin een aantal traditionele beroepen is verdwenen en continu 
nieuwe beroepen ontstaan. Deze toekomst vraagt om een nieuw type onderwijs waarbij we studenten 
vanzelfsprekend nog steeds opleiden tot kwalitatieve en sociale professionals, maar waarbij we ook 
rekening houden met de steeds veranderende samenleving. Want we zien dat de functie van het 
onderwijs zich verbreedt en al meer inwerkt op de menselijke individualiteit en persoonsvorming. Juist 
die elementen koppelen met de competenties van de nieuwe professionals, is voor ons een 
inspirerende uitdaging. Met New Jobs willen we ook sterker de nadruk leggen op samenwerking en 
cross-overs tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, zodat deze partijen elkaar stimuleren en 
inspireren en zo samen zo goed mogelijk kunnen inspelen op het toekomstige beroepenveld. 
 
Het ontwikkelen en uitvoeren van de Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie is één van de 
initiatieven ontstaan vanuit de samenwerking tussen KPZ, Landstede en hogeschool VIAA gericht op 
de nieuwe beroepen en rollen. Daarnaast werken de Zwolse8 intensief samen op het gebied van de 
Bruisweek, zijn er eerste samenwerkingsvormen op het gebied van personeelsbeleid, 
studentenhuisvesting en gezamenlijk overleg met de gemeente Zwolle over de strategische 
onderwijsagenda voor de komende jaren. 

 

10.5 Stichting Vierslagleren  

 

Naast de samenwerkingsverbanden Opleiden in de school (Catent, Mijnplein en Educatief 

Partnerschap) participeert de KPZ in de Stichting Vierslagleren. De Stichting is gericht op het 

professionaliseren van leraren op masterniveau en het creëren van ruimte op de arbeidsmarkt voor 

startende leraren. Op 1 september 2013 is de KPZ gestart met het project Vierslagleren. Een startende 

leraar vervangt twee dagen per week een ervaren leraar in de klas. De startende leraar en ervaren 

leraar volgen beiden een masteropleiding en werken gedurende twee schooljaren aan een 

onderzoeksopdracht en effectieve onderwijsverandering of -verbetering in de school, in 

samenwerking met de collega’s en schoolleiders. In september 2013 heeft hebben de samenwerkende 

besturen en de KPZ Stichting Vierslagleren opgericht met een vierledig doel:  

1. behoud van getalenteerde startende leraren voor het basisonderwijs;  

2. het verhogen van de kwaliteit van leraren door een gerichte masteropleiding;  

3. het intensiveren van de samenwerking tussen leraren, scholen, besturen en de KPZ; 

4. het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.  
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10.5.1 Resultaten onderzoek opbrengsten Vierslagleren 

Op 1 september 2013 hebben zes regionale besturen (Aves, Leerplein055, mijnplein, Op Kop, Proo en 

SKO) en Katholieke Pabo Zwolle de Stichting Vierslagleren opgericht. Een startende en een ervaren 

leraar, afkomstig van dezelfde school, volgen als duo de tweejarige Master Leren en Innoveren en 

beiden voeren een praktijkonderzoek uit gekoppeld aan de ontwikkeling op de school. In 2015 is het 

eerste cohort studenten afgestudeerd. De startende leraren hebben allemaal een baan gekregen bij 

een van de regionale besturen. Het behouden van deze getalenteerde leraren van een vaan de 

belangrijkste doelstellingen van het concept Vierslagleren. Maar ook rijst de vraag hoe de bijdrage van 

Vierslagleren aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en aan de schoolontwikkeling wordt 

gewaardeerd door de studenten zelf, maar ook door directeuren, bestuurders en collega’s op school.  

De primaire doelstelling van Vierslagleren is het behouden van getalenteerde startende leraren voor 

het basisonderwijs. Door startende leraren gedurende de masteropleiding ervaren leraren te laten 

vervangen, doen starters praktijkervaring op en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor de ervaren leraar om zich te professionaliseren door een 

masteropleiding te volgen en te werken aan een schoolontwikkelingsvraag. Het eerste cohort van 

Vierslagleren is in 2015 afgestudeerd. Binnen twee jaar hebben 36 van de 42 deelnemers hun diploma 

behaald, twee deelnemers zijn gestopt, vier anderen zullen binnen 2,5 jaar het diploma behalen. Het 

uitvalspercentage (4,8%) is zeer gering t.o.v. het landelijke gemiddelde (15%) (Vereniging Hogescholen, 

2014). 

Het Kenniscentrum heeft hier in 2015 een studie naar gedaan en gepresenteerd en gepubliceerd op 

de Onderwijs Research Dagen in 2015. Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de waardering 

van de bijdrage van Vierslagleren aan de schoolontwikkeling en aan de persoonlijke ontwikkeling van 

de betrokkenen. Deze betrokkenen betroffen de startende en ervaren leraren zelf, de collega-leraren, 

de schoolleiding, de bestuurder en de docent/tutor van de KPZ. Het onderzoek bestond uit een 

uitgebreide digitale vragenlijst en een korte vragenlijst op papier, aangevuld met drie interviews, 

gebaseerd op de analyse van de vragenlijsten.  

De betrokkenen waren positief over de invloed van Vierslagleren op de persoonlijke ontwikkeling van 

de studenten. De betrokkenen noemen in de open vragen met name het opdoen van kennis en het 

toepassen van die kennis door middel van onderzoek als bijdrage die Vierslagleren heeft geleverd aan 

hun persoonlijke ontwikkeling. De betrokkenen gaven aan dat Vierslagleren over het algemeen een 

positieve invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het onderwijs op hun school. In de open vragen 

wordt met name het verbeterde leeraanbod, het verbeterde handelen van de leraar, evenals de 

veranderde attitude van de leerlingen genoemd. De betrokkenen gaven aan dat de volgende aspecten 

van onderwijsontwikkeling het sterkst zijn beïnvloed door Vierslagleren: samen met collega’s 

doorvoeren van veranderingen in de praktijk gebaseerd op evaluatiegegevens om zo het onderwijs 

aan leerlingen te verbeteren (door 38,2% van de respondenten genoemd) en het zich samen met 

collega’s verdiepen in onderzoeksresultaten en deze waar mogelijk gebruiken voor het behartigen van 

de belangen voor het onderwijs (genoemd door 37,3% van de respondenten).  

De betrokkenen beoordelen het duoleren voor de persoonlijke ontwikkeling positief. Genoemde 

opbrengsten zijn: inzichten en vaardigheden, de waarde van de uitwisseling (“Meer begrip voor 

collega’s”), maar ook bijdrage aan leren over de praktijksituatie. Als positieve opbrengst wordt het 

leren van elkaar met betrekking tot het doen van onderzoek genoemd. Startende leraren benadrukken 

vooral dat ze de kans waarderen, waarmee ze nu kunnen beginnen op een school en ervaren leraren 

benadrukken de ruimte die ze krijgen om te studeren.  
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De docenten en tutoren van de opleiding zijn in het interview positief over de bijdrage van 

Vierslagleren aan het onderwijs. Een mooie opbrengst is volgens hen dat de verbinding met het 

werkveld veel sterker is geworden. Daardoor hebben zij veel meer zicht gekregen op wat er speelt op 

een school. Vierslagleren is erin geslaagd om het dagelijkse functioneren in de onderwijspraktijk te 

verbinden met de professionalisering van de leraar, waarbij sprake is van zowel persoonlijke 

ontwikkeling als schoolontwikkeling. Het onderzoekend vermogen van de professional, maar ook van 

de organisatie is vergroot: er wordt kennis opgedaan, kennis toegepast en er is sprake van een 

onderzoekende houding (Andriessen, 2014). 

10.6 Regeling Versterking Samenwerking 
 

In 2013 is de subsidie Versterking Samenwerking Werkveld en KPZ aangevraagd voor de 

samenwerkingsverbanden mijnplein-SKO en het Educatief Partnerschap Zwolle. Beide aanvragen zijn 

gehonoreerd en worden uitgevoerd in de periode 2014-2018. De regeling Versterking Samenwerking 

heeft een viertal doelstellingen, namelijk: 

 inrichting en versterking van een samenwerkingsstructuur gericht op studenten en leraren; 

 thematische samenwerking op het gebied van Opbrengstgericht werken, omgaan met 
verschillen, pesten en ouderparticipatie; 

 ontwerpen en uitvoeren van een begeleidingsprogramma voor startende leraren (van start 
tot basis-bekwaam); 

 vormgeven van een gemeenschappelijk post-initieel programma. 
 
Inmiddels hebben alle samenwerkende besturen een Coördinator Werkplekleren. De CWL is de schakel 

tussen de scholen van het betreffende bestuur (directie, leraren en begeleiders van studenten) en de 

KPZ. Deze CWL’s zijn als verbindingsofficier de handen, voeten, ogen en oren van zowel het eigen 

bestuur, als de KPZ. De verbindingsofficier inventariseert en signaleert wat nodig en wenselijk is aan 

ondersteuning en opleiding. Dit gaat verder dan Opleiden in School, het betreft het gehele scala aan 

ontwikkeling van stagiaire tot basis-bekwame leraar. 

De CWL bekijkt wat nodig is op het gebied van het toerusten voor de praktijk; de professionalisering 

van de leraren op de werkvloer met betrekking tot het begeleiden en opleiden van studenten, maar 

ook wat nodig is om startende leraren te begeleiden en verder te bekwamen tot basis-bekwame 

leraren. Naast de inrichting van een structuur en werkwijze voor de Coördinatoren Werkplekleren is 

er een gezamenlijke professionalisering van mentoren en een programma voor de begeleiding van 

startende leraren ontworpen en is inmiddels gestart met de uitvoering van dit programma. Ook zijn 25 

leraren vanuit de besturen verbonden aan de KPZ als rayondocenten. Tot slot verzorgen diverse 

leraren vanuit de samenwerkingsverbanden gastlessen binnen de verschillende opleidingen. In de NSE 

2015 zien wij een hoge waardering voor de voorbereiding op de beroepsloopbaan (4,44), 

studiebegeleiding (4,01) en stagebegeleiding (4,30). 

10.6.1 Programma mijnplein-SKO 

Het programma voor het samenwerkingsverband mijnplein-SKO bestaat uit het samen leren en 

ontwikkelen in professionele leergemeenschappen op het gebied van taal, rekenen en pedagogisch 

handelen. Daarnaast volgen projectleiders en directeuren de post-hbo-opleiding NOVO. In 2015 zijn in 

samenwerking met het werkveld de post-hbo-opleidingen Wetenschap en Techniek, DIGI-coach en 

specialist Jonge Kind gestart. Tot slot zijn verschillende teams en leraren samen aan het leren in de 

trajecten rond Pedagogische Tact. 
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10.6.2 Programma Educatief Partnerschap Zwolle e.o. 

Het programma voor het samenwerkingsverband Educatief Partnerschap Zwolle bestaat uit het samen 

leren en ontwikkelen in professionele leergemeenschappen op het gebied van Taal, Rekenen en 

Pedagogisch handelen. Daarnaast volgen projectleiders en directeuren de post-hbo-opleiding NOVO. 

In 2015 zijn in samenwerking met het werkveld de post-hbo-opleidingen Wetenschap en Techniek, 

DIGI-coach en specialist Jonge Kind gestart. Tevens zijn twee niveaus van mentoren trainingen 

gegeven. Inmiddels heeft bijna 60% van de mentoren deze opleiding gevolgd. Tot slot zijn verschillende 

teams en leraren samen aan het leren in de trajecten rond Pedagogische Tact. Daarnaast zijn twee 

ontwikkelteams ingericht die gaan werken aan Engels/tweetalig onderwijs in de basisschool; ook zullen 

de teams onderzoeken wat de toekomstige rollen en functies kunnen zijn binnen een basisschool in 

2018. 

  



 38 

11. Strategisch beraad en Raad van Advies 

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 (levenslang leren). 

Vanouds heeft de KPZ een sterke uitwisseling en verbinding met schoolbesturen voor primair 

onderwijs in de regio. Dit zijn ook de besturen van scholen waar veel van de studenten stage lopen en 

waar uiteindelijk ook een deel van de studenten aan het werk gaat als leraar. Het gestructureerd 

overleg met het werkveld kent twee vormen:  

 In het Strategisch Beraad ontmoeten bestuurders en algemeen directeuren van de 

partnerbesturen elkaar, om vijf keer per jaar de strategische koers van de KPZ, het 

opleidingskader en regionale strategische onderwijs- (arbeidsmarkt-)vraagstukken met elkaar 

te bespreken en gemeenschappelijk interventies vorm te geven. 

 De Raad van Advies bestaat uit inhoudelijke deskundigen van de partnerbesturen en fungeert 

als denktank, waarmee het opleidingsmanagement de evaluatieresultaten van 

werkveldonderzoeken, de studenttevredenheid en de inhoudelijke keuzes voor de curricula 

en de stage bespreekt. 

11.1 Het Strategisch Beraad 
 

Het Strategisch Beraad is ingesteld als een beleidsvoorbereidend orgaan: het formuleren van adviezen 

aan de KPZ en aangesloten schoolbesturen in zake opleidingen, levenslang leren en onderzoek. Het 

Strategisch Beraad neemt initiatieven of overlegt over bestaande ontwikkelingen op het gebied van de 

opleidingen, de begeleiding van het levenslang leren van aankomende en zittende leraren, van 

medewerkers/arbeidsmarktbeleid, op het terrein van kwaliteitsbeleid, het verstevigen van de 

ketenorganisatie, de toepassing van wetenschappelijke inzichten in het onderwijs, de strategische 

agenda’s van de betreffende schoolbesturen. Het strategisch beraad bestond in 2014 uit: 

Naam Bestuur 

Annelies Verbeek SKO 

Ans Weterings Stichting Op Kop 

Berend Redder Stichting PROO 

Jos Timmermans Stichting Aves 

Linda Morssinkhof OOZ en regio 

Maarten Bauer Mijnplein 

Louis Stiphout Quo Vadis 

Fred Berends Leerplein055 

Cecile Servaes Catent 

Jan Heijmans KPZ 
 

Het Strategisch Beraad heeft zich bezig gehouden met onderwerpen als:  
 

 veranderingsmanagement: de school van de toekomst, innovatie en voorbereiding strategisch 

beleidsplan 2016-2020;  

 visitatie/accreditatie van de opleidingen en opleidingsscholen voor het Associate degree en 

bacheloropleidingen; 

 curricula (curriculum voor de profilerende fase vol- en vierjarige deeltijd, leerplan voor het 

tweejarig traject); .  

In bilaterale overleggen zijn afspraken gemaakt over de aanvragen ‘versterking samenwerking 

werkveld en opleiding’. 
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11.2 Raad van Advies 
 

In bijeenkomsten van de Raad van Advies vindt het delen, het verspreiden en het construeren van  

(nieuwe) kennis plaats. De Raad van Advies nodigt zo nodig experts uit om nieuwe inzichten of kennis 

te vernemen. De onderwerpen hebben betrekking op ervaringen en (wetenschappelijke) inzichten, het 

duiden van de tijdgeest en de mogelijke consequenties daarvan. De leden wisselen ook onderling in 

de bijeenkomsten de eigen dilemma’s, kansen, bedreigingen en valkuilen uit ten aanzien van beleid, 

tactiek en strategie m.b.t. bovenstaande onderwerpen. In de Raad van Advies is in 2015 gesproken 

over actuele ontwikkelingen die opleiding en basisschool raken (inductiefase, ontwikkeling jonge 

professionals en startende leraren, integrale kindcentra, nieuwe onderwijsconcepten, rol en invulling 

coördinator werkplekleren, ontwikkeling Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie), 

over aanpassingen in de wpo-procedure, over bouwstenen voor de concretisering van de aanvragen 

‘samenwerking opleiding en werkveld’, over het curriculum voor de profilerende fase voltijd en 

vierjarige deeltijd en over visitatie en accreditatie (in het algemeen en t.a.v. de opleidingsscholen) en 

adviezen ten aanzien van de toetsing en registratie van nieuwe post-hbo-opleidingen. In 2015 heeft de 

Raad van Advies geadviseerd over de ontwikkeling van de post-hbo-opleidingen Wetenschap en 

Technologie, Digi-coach, specialist Jonge- en Oudere Kind en Kunst en Cultuur. Inmiddels zijn alle post-

hbo-opleidingen geaccrediteerd en opgenomen in het lerarenregister. 

In 2015 bestond de raad van Advies uit:  

Naam Namens bestuur 

Ciska Doelemans Catent 

Ben Hoekstra SKO 

Annemieke Huiskamp Stichting Op Kop 

Rennie Oosterveld Stichting PROO 

Anoud Timmermans Stichting Aves 

Daphne Lodeweges OOZ en regio 

Arno Roelofs Mijnplein 

Martijn Vrielink Quo Vadis 

Joke Esman Leerplein055 

Edith ten Berge KPZ 

Joost Kieft KPZ 

 

 

  



 

40 

12. HRM en medewerkersbeleid 

De KPZ werkt aan doeltreffend ontwikkelingsgericht medewerkersbeleid. Het medewerkersbeleid is 

gericht op het vinden van de goede balans tussen prestatie en ontwikkeling met professionele ruimte 

voor de individuele medewerker. Het beleid vindt zijn grondslag in het strategisch beleid en is 

geconcretiseerd in een set samenhangende beleidsdocumenten. Van medewerkers wordt verwacht 

dat zij bijdragen aan een prettige werksfeer en aan een betekenisvolle dialoog. Verantwoordelijkheid, 

voldoende (professionele) ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden zijn bepalend voor het werkplezier 

van individuele medewerkers. De kern van de professionele cultuur van KPZ wordt gevormd door de 

kernwaarden persoonlijk, verbindend, ontwikkelend en uitzonderlijk en is gebaseerd op het vertrouwen 

tussen studenten en medewerkers, medewerkers onderling en tussen leiding en medewerkers. 

We verwachten van onze medewerkers uitzonderlijke bijdragen aan de kwaliteit. Dat vraagt 

authentieke, verbonden, betrokken, nieuwsgierige medewerkers, die zich in hun vak en in hun rol 

blijven ontwikkelen. Niet alleen leidinggevenden sturen op verantwoordelijkheid en ontwikkeling, 

medewerkers spreken elkaar hier ook onderling op aan in sectie- en teamverband. Ze geven elkaar 

feedback en complimenten, stimuleren elkaar en vieren gezamenlijk succes. Verder verwachten we 

een sterke verbondenheid met studenten, cursisten, het werkveld en het instituut. Docenten hebben 

uitgesproken opvattingen over leren, onderwijs en relevante maatschappelijke ontwikkelingen. In het 

medewerkersbeleid staan de WIJ- en IK-kwaliteit centraal. Met de WIJ-kwaliteit (onze opvattingen en 

normen) onderscheidt de KPZ zich. In de IK-kwaliteit wordt duidelijk wat iedere medewerker wil en 

kan bijdragen. Niet de controle en beheersing (het moeten), maar de eigen verantwoordelijkheid en 

de duurzame ontwikkeling (het willen) staan voor ons centraal.  

De centrale doelstelling van het medewerkersbeleid is: KPZ wil een aantrekkelijke en goede werkgever 

zijn met uitstekende voorzieningen en concurrerende arbeidsvoorwaarden, waarin medewerkers zich 

uitgedaagd, gesteund en gefaciliteerd voelen om hun passie te leven en elkaar te inspireren tot 

ontwikkeling. 

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 

beschreven3: 

 scholing in reflectievaardigheid voor docenten die participeren in de funderende fase en 

onderzoeksvaardigheid in de 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.  

  

                                                           
3 zie paragraaf 7.3.2. en 7.4.1. uit ‘Kader KPZ Onderzoekscentrum’. 
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12.1 Personeelssamenstelling 

 

In 2015 is de numerus fixus afgeschaft en geldt er voor een aantal vakken toelatingstoetsen. Dit brengt 

voor de personeelsplanning wel meer risico’s met zich mee, aangezien niet met zekerheid vooraf is te 

plannen hoeveel studenten er in het 1e jaar zullen starten.  

 

 

Bovenstaande tabellen laten zien dat in 2015 een behoorlijke instroom is geweest van nieuwe 

docenten. Dit heeft deels te maken met vervangingsvraag aangezien medewerkers zijn uitgestroomd, 

maar ook i.v.m. (tijdelijke) uitbreidingen. Deze uitbreiding heeft te maken met extra activiteiten voor 

het Centrum voor Ontwikkeling in het kader van projecten (versterking samenwerking en opleiden in 

de school), project Wetenschap & Techniek, studieverlof vaste medewerkers in kader van 

masteropleiding en stijging van het (langdurig) ziekteverzuim.  

 

Samengevat hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden in de personele samenstelling: 

 In totaal zijn er vijftien nieuwe medewerkers ingestroomd (exl. stagiaires), waarvan één 

medewerker in de functie categorie niet-docerend. Ten aanzien van de instroom van 

docerende medewerkers was het Centrum voor Ontwikkeling en binnen de opleiding in 

diverse teams; Nederlands, Wereldoriëntatie, Kunstonderwijs en Rekenen/ Wiskunde.  

 Vier medewerkers zijn uitgestroomd i.v.m. aanvaarden baan elders en van twee medewerkers 

is een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet omgezet in een vaste aanstelling, aangezien deze 

twee medewerkers als externe rayondocent werden ingezet.  

 

Het personeelsbestand is met name in de docentencategorie (OP) veranderd. Op de peildatum zijn er 

67 docenten bij de KPZ in dienst, van wie 1 begeleidende (rayon) docent, 4 junior-docenten en 5 

management-leden. In het Centrum voor Ontwikkeling werken 15 docenten hoofdzakelijk voor dit 

onderdeel. Op dit moment zijn er binnen de opleiding 37 hogeschooldocenten in het bezit van een 

masterkwalificatie, 2 medewerkers met een PhD en 3 docenten zijn bezig met hun masteropleiding. 

Binnen het CvO is 1 docent met een masteropleiding en 2 medewerkers met een PhD. Daarnaast 

hebben alle junior-docenten een afgeronde masteropleiding. Het professionaliseringsbeleid van de 

KPZ geeft zittende docenten de gelegenheid het masterniveau te behalen. Dit moet ertoe leiden dat 

in 2016 80% en in 2020 90% van onze docenten het vereiste masterniveau heeft.  

  

In aantal

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal

Mannen 18 10 28 22 11 33

Vrouwen 38 19 57 45 18 63

Totaal 56 29 85 67 29 96

In fte

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal

Mannen 14,35 10,2 24.55 17,25 11 28,25

Vrouwen 26,85 15,68 42,53 29,8021 14,7825 44,5846

Totaal 41,2 25,88 67,08 47,0521 25,7825 72,8346

31-dec-14 31-dec-15

31-dec-14 31-dec-15
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12.2 Leeftijdsopbouw  
 

De gemiddelde leeftijd van alle medewerkers op de KPZ is in 2015 ten opzichte van 2014 iets gedaald 

naar 43,30 jaar (2014: 44,96 jaar). De KPZ heeft een evenwichtige samenstelling van het 

personeelsbestand, de grootste categorie is werkzaam in de leeftijdsklasse 30 – 34 jaar. 

 

 

12.3 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 door instroom van nieuwe collega’s in de afgelopen 

jaren. Met name in de afgelopen 5 jaar heeft er een veel instroom van nieuwe medewerkers 

plaatsgevonden.  
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12.4 Ziekteverzuim  
 

Het gemiddelde ziekteverzuim van de KPZ was in 2015 5,1 %. Dit ligt boven het landelijke gemiddelde 

in de sector hbo (4,0%)4. Het relatief hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een aantal langdurige 

zieke medewerkers in 2015.  

Het beleid van de KPZ is er op gericht 

het verzuim onder de 3,5% te 

houden, dit is in de afgelopen twee 

jaren helaas niet gerealiseerd. Dit 

betekent dat er een forse inspanning 

op reductie van het verzuim gewenst 

is.  

De volgende gerichte acties zijn 

ingezet door o.a. het instellen van 

een sociaal-medisch team met de 

bedrijfsarts, een actievere rol van de leidinggevende bij frequent verzuim en gerichte acties bij 

langdurig verzuim, door bijv. extra inzet van specialisten (inzet arbeidsdeskundige, psycholoog). 

Tevens wordt er preventief ingezet door meer gebruik van het arbeidsomstandighedenspreekuur van 

de bedrijfsarts en inzet begeleidingstrajecten. Dit levert succesvolle resultaten op doordat dreigend 

verzuim wordt voorkomen.  

12.5 Functiebouwwerk 
 

De KPZ kent een organisatiestructuur in ontwikkeling, waarbij per september 2015 een wijziging heeft 

plaatsgevonden door de benoeming van een directeur Opleidingen en directeur Dienstverlening. Zij 

zijn eindverantwoordelijk voor de Initiële Opleiding en het Centrum voor Ontwikkeling / 

bedrijfsvoering en vallen onder directe aansturing van de voorzitter College van Bestuur. Naast de 

functies van voorzitter College van Bestuur, directeur, opleidingsmanagers en lector kennen wij voor 

het docerend personeel uitsluitend de functie van hogeschooldocent. Hogeschooldocenten zijn 

werkzaam binnen twee van de drie werkvelden van de hogeschool: opleiding, onderzoek en 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 vervullen: onderzoeker, lid van een kenniskring, 

begeleider van studenten of opleider voor de begeleiders op de scholen en onderzoeks-coördinatoren.  

  

                                                           
4 Zestor, 2016, verzuimpaper HBO 2016. 
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12.6 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 
 

Medewerkers en leidinggevenden voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met aansluitend een 

korte beoordeling ten behoeve van de jaarlijkse toekenning van de normverhoging. Op verzoek van de 

medewerker of leidinggevende kan er een aanvullend kan er een beoordelingsgesprek plaatsvinden. 

In 2015 hebben er drie beoordelingsgesprekken plaatsgevonden waarop een extra normverhoging is 

toegekend.  

In het functioneringsgesprek worden o.a. de resultaten van de studentenevaluaties, ontwikkeling en 

de ambities besproken. Uiteraard is er altijd een evaluatie van de jaartaak, de lessentaak, algemene 

taken, deskundigheidsbevordering, duurzame inzetbaarheid en aanvullende taken. In samenspraak 

met leidinggevenden maken medewerkers persoonlijke keuzes welke bijdragen zij aan de opleiding, 

onderzoek en het Centrum voor Ontwikkeling of de organisatie als geheel willen leveren. Docenten en 

onderwijsondersteunend personeel formuleren hun eigen succesmaten en bespreken met de 

leidinggevende hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.  

12.7 Professionaliseringsplan  
 

In het professionaliseringsplan zijn de kaders voor de professionele ruimte en professionalisering 

bepaald. Alle docenten hebben ruimte voor eigen keuzes en accenten in de vorm van 40 uur 

Professionalisering en de mogelijkheid tot Innovatietijd (IK-kwaliteit). Daarnaast is er 100 uur voor 

gezamenlijke algemene scholing en professionalisering (HET- en WIJ-kwaliteit). In totaliteit is er 13% in 

de jaartaak beschikbaar voor professionele ontwikkeling. Individuele opleidingen en 

promotietrajecten worden apart gefaciliteerd. Docenten worden uitgenodigd om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van het instituut in de vorm van innovatieprojecten, deze worden besproken in en 

toegekend door het managementteam. 

12.8 Duurzame Inzetbaarheid 

Per augustus 2015 is de regeling Duurzame Inzetbaarheid van kracht. De kaders die in de cao hbo 2014-

2016 zijn opgenomen zijn vertaald naar de jaartaken van de medewerkers. Dit betekent dat voor iedere 

medewerker die recht heeft op (extra) persoonlijk DI-budget het aantal beschikbare uren is 

opgenomen in de jaartaken. Er bestaat de mogelijkheid om de DI-uren te sparen. In het 

functioneringsgesprek is dit een bespreekpunt en wordt dit vastgelegd.  
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13. Centrum voor Ontwikkeling, nascholing, post-hbo en masters 

De KPZ ziet voor zichzelf een belangrijke functie en rol binnen het werkveld om opleidingen, cursussen, 

trainingen en begeleidingstrajecten uit te voeren. Dit om studenten, leraren, 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.  

13.1 Nascholing, post-hbo, masters en begeleiding 
 

De activiteiten op het gebied van nascholing, post-hbo, masters en begeleidingstrajecten worden 

aangestuurd door de managers van het Centrum voor Ontwikkeling. De omvang van het Centrum voor 

Ontwikkeling is bijna 10 fte. Het management en de docenten krijgen ondersteuning van drie 

managementondersteuners. Als flexibele inzet wordt veel gebruik gemaakt van freelancers, ongeveer 

6,5 fte per jaar. 

13.2 Doorontwikkeling aanbod en portfolio 
 

In 2015 is het nascholingsaanbod verder aangepast en uitgebreid. In 2015 zijn de post-hbo-opleidingen 

Vak- en Basisbekwaam van Magistrum geregistreerd bij CPION en het schoolleidersregister. De 

opleidingen Digi-coach, Kunst en Cultuur, Wetenschap en Techniek en specialisatie Ouder kind en 

Jongere Kind zijn eveneens gecertificeerd en geregistreerd. Daarnaast is de post-hbo-opleiding 

Bewegingsonderwijs zeer goed bezet geweest in 2015 door de nieuwe lerarenbeurs voor deze 

opleiding. Deze post-hbo-opleiding kent vaste evaluatiemomenten, die jaarlijks verantwoord worden 

aan het Centrum Post-Initiële opleidingen Nederland om de registratie te kunnen continueren.  

13.3 Doorontwikkeling masters 
 

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

Innoveren en de Master Leadership in Education. De master Leren en Innoveren is in 2013 gestart 

binnen het project Vierslagleren. De master wordt uitgevoerd door docenten en tutoren van de KPZ. 

De uitvoering en ontwikkeling geschiedt in nauwe samenwerking met de licentiehouder De Marnix en 

wordt aangestuurd door de Director of Studies en opleidingsmanager master Leren en Innoveren In 

2015 is gestart met de voorbereiding van de master Leadership in Education in samenwerking met 

Fontys hogescholen.  
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14. Ondersteunende processen 

14.1 Inrichting onderwijs ondersteunende teams 

De onderwijsondersteunende collega’s zijn ingedeeld in zes teams, die zich richten op verschillende 

doelgroepen: studenten, deelnemers van de verschillende nascholingsactiviteiten, medewerkers en 

externe relaties. De werkzaamheden van het onderwijsondersteunend personeel zijn samenhangend 

geclusterd in de volgende ondersteunende teams.  

 Facilitaire zaken; 

 Financiën/HRM/kwaliteitszorg; 

 ICT & media; 

 Managementondersteuning Centrum voor Ontwikkeling; 

 Managementondersteuning Onderwijs; 

 Studentservices (studentenadministratie, Mediatheek/studentenbalie en 

internationalisering). 

Deze teams zijn versterkt en de werkprocessen zijn ingericht naar verschillende klantgroepen. De 

automatisering is gemoderniseerd en er is gericht geprofessionaliseerd, veelal op post-hbo niveau. De 

onderwijsondersteuning krijgt veel waardering van de studenten en docenten, dit blijkt ook uit een 

aantal scores uit de NSE 2015, bijvoorbeeld de faciliteiten van de mediatheek (4,44) en het 

functioneren van ICT (4,24). Ook in het directe contact met studenten en cursisten draagt het 

onderwijsondersteunend personeel bij aan de goede algemene sfeer op de opleiding (4,58). 

14.2. ICT & media 

14.2.1 Digitaal inleverloket 

Per 1 september 2015 is het digitaal inleverloket geoperationaliseerd. Het digitaal inleverloket biedt 

voor studenten een platform om werkstukken in te leveren, die door docenten zo vrij eenvoudig op 

fraude gecontroleerd kunnen worden. Het digitaal inleverloket heeft ook een archieffunctie waardoor 

per student een archief van gevalideerde werkstukken wordt opgebouwd. In 2016 zullen op basis van 

de gebruikservaringen aanpassingen en nieuwe functionaliteiten worden doorgevoerd. 

14.2.2 Ingebruikname rooster programma voor docenten 

Per 1 september is het rooster programma in gebruik genomen voor docenten. De planning wordt aan 

docenten via een portaal en/of via Outlook getoond. In 2016 zal verdere optimalisatie van het 

planproces, communicatie (roosters) naar studenten uitgevoerd worden. 

14.2.3 Blended Learning 

Video platform: Door de aanschaf en inrichting van het videoplatform Mediasite met bijbehorende 

mobiele videorecorder is het voor docenten mogelijk om op een laagdrempelige manier hun lessen 

verrijken met eigen video materiaal (colleges, flipped the classroom etc). Ook kan het videoplatform 

gebruikt worden voor Web lectures en live uitzendingen, zoals tijdens de inspiratietafels van #KPZNEXT 

en de algemene medewerkers vergaderingen. 

eModules: Samen met Pedagogiek is begonnen met het maken van eModules met het programma 

Storyline. De vakgroep Pedagogiek heeft digitale hoorcolleges gemaakt en het team ICT heeft 

eModules rondom algemeen computer gebruikt gemaakt (uitleg digitaal inleverloket en Alluris). Beide 

zijn door studenten en docenten zeer positief ontvangen. 
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Moodle als digitaal leerplatform: Moodle is een digitaal leerplatform gemaakt door het onderwijs voor 

het onderwijs. Hierom wordt Moodle veel gebruikt, maar ook omdat het open source is. In 

tegenstelling tot veel open source producten is de ondersteuning en ontwikkeling van Moodle 

uitstekend te noemen. Het open karakter van Moodle waarbinnen je je onderwijs kan ondersteunen 

of vormgeven maakt het uitermate geschikt als digitale leeromgeving voor de KPZ. Er is een pilot 

gestart met de Post-HBO opleiding Rekencoördinator. De docent kan al het benodigde studiemateriaal 

voorafgaand aan de bijeenkomsten plaatsen en een forum biedt een mogelijkheid tot interactie. Dit 

zijn slechts twee kleine onderdelen binnen Moodle. Voor 2016 staan meerdere pilots op de planning 

met o.a. de voltijd en deeltijd opleidingen. 

14.2.4 Hosting en eigen beheer website Teacher In Europe conferentie 2016 

De KPZ heeft het beheer van de Teacher In Europe site in eigen beheer genomen 

(https://www.teacherineurope.eu). Hierdoor kan het International Office makkelijker communiceren 

over het programma van de conferentie (inhoud), en beter zijn zij beter in staat de inschrijvingen 

administratief af te handelen (beheer van, en communicatie met deelnemers). 

14.2.5 Inrichting lokalen met Touchscreens 

ICT heeft samen met de firma Noordhuis in Zwolle een aantal lokalen (1.61, 1.62,nieuwe vergader 

ruimte en de medewerkerskamer) voorzien van nieuwe Touchscreens. De overgebleven digiborden 

zijn geplaatst in andere lokalen waar nog geen digibord aanwezig was. Op 2 lokalen na, zijn nu alle 

lokalen voorzien van een touchscreen of digibord.  

14.2.6 IRIS Connect 

In het kader van het project Versterking Samenwerking is met twee besturen (Mijnplein en SKO) 

begonnen om samen met de KPZ het platform IRIS Connect in te zetten voor startende leraren. IRIS 

Connect stelt de startende leraar in staat om zijn lessen met één of twee iPads op te nemen in het IRIS 

Connect portaal. De startende leraar kan dan zijn begeleider of andere collega’s uitnodigen om naar 

het videomateriaal te kijken en dit van feedback te voorzien. Als pilot heeft de KPZ heeft voor eigen 

studenten ook twee sets beschikbaar. ICT beheert de IRIS Connect sets en de gebruikers accounts. Het 

team ICT fungeert ook als vraagbaak voor de praktijkbegeleiders, coaches en Coördinatoren 

Werkplekleren rondom het gebruik van IRIS Connect. 
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14.3 Mediatheek 

De mediatheek is een onmisbare partner van het onderwijs en onderzoek in het zoeken, vinden en 

delen van betrouwbare informatie. Studenten, docenten en cursisten wordt ondersteuning 

aangeboden bij het zoeken naar informatie. Hierdoor manifesteert zich deze steeds meer als digitale 

mediatheek. Aan de nieuwe studenten zijn in 2015 13 lessen verzorgt over mediatheek- en 

zoekinstructies aan nieuwe studenten. Het is een centrale ontmoetings- en werkplek voor studenten. 

De mediatheek biedt een uitgebalanceerde fysieke en digitale collectie van boeken, tijdschriften, 

spellen, databanken en externe links. Binnen de KPZ is de voorleesdag een belangrijk item, welke mede 

georganiseerd wordt door de medewerkers van de mediatheek. Om ervoor te zorgen dat de docenten 

up tot date blijven van de verplichte boeken, is er een boekenmarkt georganiseerd vanuit educatieve 

uitgeverijen. Naast de functie van mediatheek, wordt dit centrale punt binnen de KPZ ook gebruikt als 

studentenbalie. Waarbij het de functie heeft als eerste vraagbaak, hulp, klachtenloket en wegwijzer 

voor studenten. Tevens kunnen studenten hier terecht voor het kopen van voorgeschreven literatuur 

en andere materialen, het inleveren van werkstukken en het afgeven/ophalen van formulieren, 

certificaten, etc. De mediatheek is 55,5 uur per week open maar tijdens schoolvakanties gesloten. 

14.3.1 Samenwerking en contacten 

 Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) met betrekking tot vakinhoudelijke 

ontwikkeling, digitalisering, backofficeorganisatie en innovatie; 

 Deelname aan overleg HBO-kennisbank en Sharekit; 

 Auteursrechten Informatie Punten (AIP) en contactpunt voor Stichting PRO; 

 Met de Rijnbrinkgroep over geautomatiseerde catalogus- en uitleensysteem van de 

provinciale bibliotheekcentrale en met de mediatheken van Interactum en Radiant 

hogescholen voor kennisdeling en samenwerking. 

14.3.2 Uitleningen 2010-2015 

 Totaal Verschil t.o.v. jaar ervoor 

2010 40.018  

2011* 35.212 -12,0 % 

2012 35.693 + 1,3 % 

2013 30.660 -14,1 % 

2014 29.794 -2,8 % 

2015 22.271 -25,25% 
* jaar waarin de mediatheek verbouwd werd en daardoor minder toegankelijk is geweest 

 
In vier jaar tijd is het aantal uitleningen met 37,6% gedaald. Er is een aantal mogelijke oorzaken aan 
te geven. 

 Door het open karakter van de mediatheek sinds 2012 wordt er heel veel materiaal niet 

geregistreerd geleend en steeds vaker ook niet teruggebracht; 

 Internet is de grote concurrent van de mediatheek. Er is steeds meer (gratis) digitaal te vinden; 

 Er wordt meer zelfredzaamheid van de student verwacht in de mediatheek; 

 Er is een drempel voor studenten om mediatheekmedewerksters vragen te stellen;  

 Veel studenten hebben geen tijd om te wachten op een boek, mocht het uitgeleend zijn of van 

elders moeten komen; 

 Er is de laatste jaren met het oog op mogelijke digitalisering terughoudend aangeschaft 

waardoor de collectie niet optimaal meer is; 

 Het is zaak om op basis van deze ervaringen in het kader van de strategische 

beleidsontwikkeling een visie op het toekomstig gebruik van de mediatheek te ontwikkelen.  
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14.2.3 Collectieomvang 

 Collectieomvang op 31 
december 

Toegevoegde materialen Afgeschreven materialen 

2010 24.585 1456 1287 

2011 23.704 1316 2197 

2012 22.712  946 1938 

2013 23.284 1282  710 

2014 22.478  958 1764 

2015 21.258 1076 2296 

 
Binnen het pabo-onderwijs neemt de digitalisering nog geen hoge vlucht omdat het digitaal aanbieden 

van content door uitgevers vaak niet optimaal is. Er moet namelijk betaald worden voor het aanbieden 

van content, dus niet voor dat wat gebruikt wordt. De toegankelijkheid is vaak IP- adres gebonden, 

ontsluiting van digitale content is een uitdaging en Nederlandse content is amper beschikbaar. Toch 

zal de mediatheek meer toegang gaan verschaffen dan zelf collectioneren. Er moet een keuze gemaakt 

worden in wat bied je als mediatheek zelf aan en wat faciliteer je op een andere manier. De KPZ is in 

2014 mee gaan doen aan de HBO-kennisbank. Deze kennisbank biedt vrije toegang tot de resultaten 

van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik.  

Mede door deze deelname zijn we ook met een repository begonnen, een digitale database die volgens 

internationale open standaarden is ingericht. Duidelijke afspraken en procedures hierover moeten 

binnen de KPZ in 2015 gestalte krijgen. De onderwijsdatabank van de onderwijsadviesbureaus is een 

link die veel door onze studenten gebruikt wordt i.v.m. de goede zoekresultaten. Voor 2015 is het 

streven om voor de studenten login-mogelijkheden te krijgen, zodat ook auteursrechtelijk- 

beschermde materialen als download beschikbaar komen. De mediatheek is ook het Auteursrechten 

Informatie Punt (AIP). Een medewerkster van de mediatheek gaat naar de bijeenkomsten van het 

Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hbo (NAI-hbo). Doel is het delen van kennis en het 

ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten om het AIP bij het uitvoeren van haar taken binnen de 

instelling te ondersteunen. 
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15. 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- en werkomgeving.. 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 90 

medewerkers, ruim 650 studenten en circa 1.200 deelnemers aan scholingsactiviteiten goed benut. 

Het groot onderhoud van de school is gebaseerd op de meerjarig-onderhoudsplanning. Op basis van 

deze planning wordt de voorziening vastgesteld voor de jaarlijkse financiering.  

15.1 Klimaatbeheersing en energielasten 

 

De klimaatbeheersing en goed energiebeheer zijn 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. In 2015 is een onderzoek naar de mogelijkheden van zonne-energie gedaan. Op dit moment 

is het nog niet rendabel om te investeren in zonne-energie. In het kader van energiebesparende 

maatregelen is 2015 wel overgegaan op LED-verlichting.  

15.2 Voorbereidingen aanpassingen in het gebouw 

 

In 2014 is de gebruiksvergunning opnieuw aangevraagd en toegekend door de gemeente Zwolle i.v.m. 

het brandveilig gebruik van het gebouw. Daarnaast is de brandmeldinstallatie weer gecertificeerd en 

heeft het jaarlijkse onderhoud plaatsgevonden. In 2015 zijn de entree en medewerkerskamer 

verbouwd en zijn de voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van de aula.  
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16. Middelen en financieel beleid 

16.1 Risicomanagement en financieel beleid 
 

De strategie van de KPZ is te typeren als analyzer 5 . De KPZ volgt de landelijke en regionale 

ontwikkelingen, maar gezien onze omvang willen wij niet voortdurend innoveren en vernieuwen. Dit 

doen wij op een beperkt aan thema’s. Dit past ook bij onze filosofie van ‘Vernieuwen op basis van 

traditie’. 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 analyzer- 

strategie is risiconeutraal en zal een gemiddeld weerstandsvermogen vragen. In 2015 is gestart met 

proces voor het herontwerp van het risicomanagement met ondersteuning van het Nederlands Bureau 

Risicomanagement. Door de auditcommissie, managementteam en de beleidsmedewerker zijn in een 

aantal bijeenkomsten de (toekomstige) risico’s in kaart gebracht en zijn de eventuele gevolgen 

ingeschat. Dit zijn financiële gevolgen, imagoschade, gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en 

gevolgen voor het weerstandsvermogen. Op basis van deze risicoanalyse zijn voor 14 risico’s risico 

eigenaren benoemd en zijn de beheersmaatregelen beschreven. Dit risicomanagement is de basis van 

de financiële strategie en meerjarenbegroting, maar zal ook een van basisdocumenten zijn waarop het 

nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2020 is gebaseerd. De risicoanalyse zal in het najaar van 2016 

worden afgerond.  

16.2 Bekostiging 

 

De bekostiging in 2015 is gebaseerd op: 

 het aantal studenten dat is ingeschreven bij de geaccrediteerde bacheloropleiding; 

 het aantal bachelor graden dat aan studenten is verleend; 

 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 volgen van 

hoger onderwijs nader afbakenen.  

 

De rijksbijdrage 2015 is gebaseerd op het aantal ingeschreven studenten per 1 oktober 2013 en het 

aantal afgestudeerden van het studiejaar 2012-2013. In totaal waren er op 1 oktober 2013 667 

studenten ingeschreven. Hiervan werden 587 studenten bekostigd. 80 studenten werden niet 

bekostigd en wel om de volgende redenen:  

 4 Uitschrijving voor teldatum; 

 1 geen opleiding van eerste inschrijving; 

 11 bachelor-graad behaald in zorg en/of onderwijs; 

 64 toegestane aantal bekostigde jaren verbruikt. 

Van de afgestudeerde 137 studenten werden negen studenten niet bekostigd met als reden dat al 

eerder een bachelor-graad behaald is in zorg en/of onderwijs of men had een inschrijving als extraneus 

                                                           
5 Risicomanagement 2011-2015 
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16.3 Financieel resultaat en analyse 2015 
 

In 2015 is het eindresultaat behaald van € 140.615,- ten opzichte van een positieve begroting van         

€ 55.680.  

16.3.1 Baten 

In 2015 was de rijksbijdrage hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door de bijstelling van de 

voorjaarsnota en de loon/prijscompensatie, mede als gevolg van de nieuwe collectieve 

arbeidsovereenkomst in het hoger onderwijs  

Vanaf het jaar 2014 is de Master Leren en Innoveren een bekostigde master. Deze gelden zullen 

worden ontvangen volgens de systematiek van T-2, wat inhoud dat de eerste uitbetaling hiervan in 

2016 plaats vindt. De bekostiging loopt via de CROHO-houder, De Marnix Academie in Utrecht. De 

collegegelden worden tevens ontvangen door de Marnix Academie. In het jaar 2014 is er een negatief 

resultaat gepresenteerd. Op dat moment werd er nog verondersteld te werken volgens bovenstaande 

systematiek. Met de Marnix Academie is overeengekomen om de gemaakte kosten voor de inzet van 

medewerkers voor de uitvoer van de master door te belasten. In het jaar 2015 is daarom de opbrengst 

van studiejaar 2014-2015 en deels van 2015-2016 gepresenteerd in dit jaar onder de baten werk i.o. 

van derden.  

 
  2015 Begroting 2014 Begroting 

   2015  2014 

  € € € € 

 Baten      

3.1. Rijksbijdragen 4.798.113 5.154.600 4.680.491 4.337.852  

3.2 Overige overheidsbijdragen en 
subsidies      -        -       -        -  

3.3 College-, cursus-, les- en 
examengelden   1.165.323     1.313.372   1.192.570   1.118.842  

3.4 Baten werk i.o.v. derden   2.286.345     1.534.797   1.412.362 1.374.000  

3.5 Overige baten    310.039       230.600   229.982    233.000  

 Totaal baten   8.559.820     8.233.369   7.515.404   7.063.694  

16.3.2 Lasten 

De totale post personele lasten is gestegen met € 94.142 t.o.v. de realisatie in 2014. De stijging is met 

name te relateren aan de stijgende omzet binnen Centrum voor Ontwikkeling, Versterking 

samenwerking werkveld en de activiteiten voor de (academische) opleidingsscholen. De overige 

instellingslasten zijn gestegen t.o.v. de realisatie in 2014. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de 

kosten binnen Centrum van Ontwikkeling, voorbereiding en ontwikkeling van de Ad Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie, studentenwerving, kwaliteitszorg en ICT.  

  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2015 2015 2014 2014 

  € € € € 

  Lasten      

4.1.  Personeelslasten    5.782.068     6.071.000  5.687.926 4.993.000 

4.2.  Afschrijvingen     475.701       513.000  507.327 503.000 

4.3.  Huisvestingslasten     406.581       411.000  395.276 400.500 

4.4.  Overige lasten    1.791.032     1.249.000  1.252.556 1.170.500 

  Totaal    8.455.380     8.244.000  7.843.084 7.067.000 
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16.3.3 Exploitatieresultaat 

Het resultaat voor financiële baten en lasten is € 140.615. Dit resultaat zal in zijn geheel ten gunste 

vallen aan de algemene reserve.  

  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2015 2015 2014 2014 

  € € € € 

  Saldo baten en lasten     104.615        10.630- 327.679- 3.306- 

5  Financiële baten en lasten       36.177        50.000  49.057 55.000 

  Kasstroom uit operationele    
 activiteiten     140.615        39.370  278.625- 51.694 

6  Belastingen  - - - - 

7  Resultaat uit deelnemingen  - - - - 

  Resultaat na belastingen     140.615        39.370  278.625- 51.694 

8   aandeel derden in resultaat  - - - - 

  Nettoresultaat     140.615        39.370  278.625- 51.694 

16.4 Balanspositie  

De algemene reserve bestaat grotendeels uit middelen die uit publieke activiteiten zijn verkregen, 

waarbij een gedeelte van de reserve een private herkomst heeft. De verdeling van de reserve is als 

volgt:    

 algemene reserve: egalisatiereserve en weerstandscapaciteit;  € 9.476.295 

 innovatieprojecten;       € 106.317 

 promotietrajecten: promoveren medewerkers;    € 75.514 

 kwaliteit en kwaliteitsverbetering.     € 14.959 

 
Balanspositie 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 

Vaste Activa     

1.1. Immateriële vaste activa    174.284  207.142 183.829 167.227 

1.2. Materiële vaste activa   7.137.746  6.878.036 7.016.953 7.097.951 

1.3. Financiële vaste activa     

Totaal vaste activa   7.312.030  7.085.178 7.200.782 7.265.179 

     

Vlottende activa     

1.4. Voorraden - - - - 

1.5. Vorderingen   1.316.155 801.032 740.141 504.017 

1.6. Effecten - - - - 

1.7. Liquide middelen   3.533.584  3.487.272 3.641.067 3.690.508 

Totaal vlottende activa   5.019.739 4.288.304 4.381.209 4.194.525 

     

Totaal activa   12.161.769  11.373.482 11.581.990 11.459.704 

 

Balanspositie 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 

Eigen vermogen     

1.1. Eigen vermogen   9.673.086  9.532.471 9.811.095 9.820.987 

1.2. Voorzieningen    145.026  131.096 223.717 230.931 

1.3. Langlopende schulden  49.580 49.580 49.580 

1.4. Kortlopende schulden   2.343.656  1.660.335 1.497.597 1.358.213 

Totaal vaste activa   12.161.769  11.373.482 11.581.990 11.459.704 
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Er is gekozen om de huidige voorzieningen in stand te houden. De voorziening ‘groot onderhoud’ loopt 

tot 2016. In 2015 heeft de onttrekking aan deze voorziening betrekking op divers schilderwerk, 

vernieuwing van de vloerbedekking en installatie werkzaamheden.  

Onder de langlopende schulden is de eenmalige liquiditeitsbijdrage OCW opgenomen die door de 

minister in 1988 werd toegekend in verband met de keuze die de studenten kregen om met ingang 

van het studiejaar 1988/1989 het collegegeld gespreid te betalen. Om het negatieve effect op de 

liquiditeitspositie van de hogescholen te compenseren werd door OCW, onder de naam 

liquiditeitscorrectie, een bedrag beschikbaar gesteld. De hoogte van het bedrag was gebaseerd op de 

studentaantallen van 15 september 1987. De schuld moet worden voldaan bij liquidatie van de KPZ. 

Omdat bij het opstellen van de jaarrekening wordt uitgegaan van het continuïteitsbeginsel is besloten 

om met ingang van 2015 deze schuld niet meer op de balans op te nemen. Het effect hiervan is via het 

resultaat verwerkt. 

16.5 Kengetallen 2009-2015 
 

De solvabiliteit (Eigen Vermogen / Balanstotaal * 100%) van de KPZ ligt op 79,54. Dit houdt in dat de 

KPZ in staat is haar financiële verplichting na te komen.  

Quick ratio (Vorderingen + Liquide Middelen / Kortlopende Schulden), is ten opzichte van 2014 

gedaald. De rentabiliteit (Resultaat / Omzet * 100%) is in 2015 weer positief t.o.v. de negatieve van 

2014, veroorzaakt door het negatieve resultaat in 2014.  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Quick Ratio 2,07 2,58 2,93 3,09 3,91 2,68 1,48 

Solvabiliteit 79,54 83,81 84,71 85,70 85,78 84,98 80,55 

Rentabiliteit 1,64 -3,71 -0,14 -3,30 -0,70 -0,47 4,40 

 

16.6 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 2013 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 aan actuele ontwikkelingen. In 2015 is het risicomanagement 

opnieuw tegen het licht gehouden en vastgesteld als onderlegger voor het strategisch beleid en het 

meerjarig financiële beleid voor de periode 2016-2021. 

 

16.7 Profileringsfonds 
 

In 2015 is er € 6.330 onttrokken aan het profileringsfonds, waarbij er ondersteuning is gegeven aan 

studenten, op grond van overmacht situaties, voor deelname aan verplichte activiteiten binnen het 

curriculum en collegegelden.  
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17. Continuïteit 

17.1 Toekomstverwachtingen Opleiden, Onderzoek, Ontwikkeling en Organisatie 

 
De verwachting is dat de instroom en doorstroom van het aantal studenten in de voltijdopleiding in de 

komende jaren redelijk stabiel zal blijven, ondanks dat de numerus fixus wettelijk niet meer mogelijk 

is. Het vroegtijdig reageren en sturen op fluctuaties is een bewustwording die breed leeft binnen de 

KPZ.  

Ondanks deze optimistische verwachtingen zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen waar de KPZ 

terdege rekening moet houden en vroegtijdig op moet anticiperen. Het betreft: 

 het afschaffen van de numerus fixus ( voor de KPZ de laatste jaren op 185 studenten),  

 het uitvalpercentage in de eerste twee opleidingsjaren door de kennisbasistoetsen  

 en de discussie rond de toegankelijkheid van het hbo en de doorstroom van mbo-studenten.  

Maatregelen zijn genomen om de kennisbasis volledig in te voeren en studenten extra te begeleiden. 

Daarnaast worden studenten beter geïnformeerd en geadviseerd bij hun studiekeuze voorafgaand aan 

de opleiding. Tot slot is er een duidelijk accentverschuiving in de richting van werving van havo- en 

vwo-studenten voor het vak van leraar basisonderwijs. 

De KPZ biedt met succes twee deeltijdopleidingen aan: een twee- en vierjarige opleiding. In 2015-2016 

stroomden 54 studenten in bij deze opleidingen. De KPZ wil deeltijdopleidingen ook in de toekomst 

aan kunnen blijven verzorgen.  

De verwachting is dat in de komende jaren het KPZ Kenniscentrum zich verder gaat uitbreiden. In 2015 

is een promotietraject en de voorbereiding van een nieuw lectoraat. Door de uitbreiding met de 

masters en het Associate degree Pedagogisch Professional zal de omvang van het Kenniscentrum in de 

komende jaren toenemen. In 2016 willen we investeren in het creëren van een tweede en derde 

geldstroom gericht op (regionale) onderzoeksvragen en kenniscirculatie. 

Voor het Centrum van Ontwikkeling ligt een verdere (gestage) groei in de komende jaren in de lijn van 

de verwachtingen. Ondanks deze groei is het risicoprofiel beperkt. De autonome groei zal voornamelijk 

veroorzaakt worden door meerjarige financiering en middelen vanuit diverse 

samenwerkingsverbanden en subsidies. Het betreft hier Vierslagleren, Samenwerking werkveld en de 

KPZ, Regio aan Zet en Opleiden in de School. Naast deze middelen zal de omzet stijgen door meerjarige 

afspraken met besturen over het professionaliseringsprogramma, schoolleidersopleidingen en 

schoolontwikkeling.  

Een zorg voor het Centrum voor Ontwikkeling zijn de post-hbo opleidingen. Sinds 2012 vallen deze niet 

meer onder de lerarenbeurs en dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal deelnemers. 

Besturen beginnen nu voorzichtig weer te investeren in de post-hbo opleidingen, wat een kleine 

uitbreiding van het aantal opleidingen ook rechtvaardigt. 

In de bedrijfsvoering zijn er geen grote risico’s te verwachten met een goed onderhouden gebouw in 

eigendom en eigen beheer, met actuele ICT-voorzieningen en klimaatbeheersing gericht op 

duurzaamheid. In 2016 staat een aantal investeringen gepland op het gebied van aanpassingen aan de 

binnenkant van gebouw en een onderzoek wat betreft het uitbreiden van het gebouw als de opleiding 

Ad Pedagogisch Professional start. 
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17.2 Kengetallen 
 

In 2016 is er nog een stijging te zien in de personele bezetting. In de jaren daarop volgend is er een 

daling met name gebaseerd op de verwachte daling van het aantal studenten.  

Kengetal per 31/2012 2015 2016* 2017* 2018* 

Personele bezetting 
Management/directie 
Onderwijzend personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Overige medewerkers 

 
6 
39,6 
3,5 
23,8 

 
6 
41,8 
3,5 
23,4 

 
5,3 
36,7 
3,5 
22,6 

 
4,4 
34,7 
3,5 
22,4 

Studentenaantallen 662 629 585 575 

*Prognose 

17.3 Meerjarenbegroting 

17.3.1 Balanspositie 

De balanspositie van de KPZ is stabiel. Het eigen vermogen zal in de komende jaren iets stijgen omdat 

er geen grote investeringen zijn te verwachten in het gebouw of faciliteiten. De KPZ wil blijven 

investeren in professionalisering van medewerkers en kwaliteit van het onderwijs, dit met een 

meerjarig-investeringsprogramma n.a.v. nieuwe het strategisch beleid 2016 - 2021. De langlopende 

schulden van de KPZ zijn nihil.  

De KPZ heeft twee belangrijke uitgangspunten voor haar meerjarige financiële beleid. Enerzijds wil de 

KPZ een zelfstandige mono-sectorale instelling blijven van een uitstekende kwaliteit. Anderzijds wil de 

KPZ investeren in de kwaliteit van het onderwijs in samenwerking met het werkveld en partners. 

Hiervoor is een ondernemende strategie vereist. Deze twee uitgangspunten vragen om een gedegen 

risicomanagement en een duidelijke grens voor het weerstandsvermogen. In 2015 is een begin 

gemaakt met het actualiseren van het risicomanagement. Het noodzakelijke weerstandvermogen zal 

opnieuw worden bepaald tegen de achtergrond van deze twee bepalende factoren. 

 2015 2016* 2017* 2018* 

ACTIVA 
VASTE ACTIVA (VA) 

Immateriële VA 174.284 152.142 132.142 112.142 

Materiële VA 7.137.746 7.467.036 7.454.036 7.266.036 

Financiële VA     

TOTALE VASTE ACTIVA   7.312.030    7.619.178  7.586.178 7.378.178 

VLOTTENDE ACTIVA   4.849.739  
 

3.402.474 3.317.914 3.355.247 

     

TOTAAL ACTIVA   12.161.769  
 

11.021.652 10.904.092 10.733.425 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN     

Algemene reserve 9.673.086 9.318.985 9.146.425 9.150.758 

Bestemmingsreserve publiek     

Bestemmingsreserve privaat     

Bestemmingsfonds publiek     

Bestemmingsfonds privaat     

     

VOORZIENINGEN    145.026  70.000 70.000 70.000 

LANGLOPENDE SCHULDEN - 49.580 49.580 49.580 

KORTLOPENDE SCHULDEN   2.343.656  1.583.088 1.638.088 1.463.088 

TOTAAL PASSIVA 12.161.769 11.021.625 10.904.092 10.733.425 

* prognose, conform meerjarenbegroting  

17.4 Staat van baten en lasten 
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De KPZ verwacht een redelijk stabiele meerjaren-exploitatiebegroting. De voornaamste financiële 

risico’s komen voort uit het aantal niet-bekostigde studenten, gevolgen van de landelijke regeling 

prestatieafspraken en indexering van de rijksbijdrage.  

 
 2015 2016* 2017* 2018* 

BATEN 

Rijksbijdrage 4.798.113 4.574.476  4.391.559 4.401.816 

Overige overheidsbijdragen en subsidies     

College-, cursus-, les- en examengelden 1.165.323  1.126.051  1.085.251 1.041.437 

Baten werk in opdracht van derden 2.286.345 2.461.267 2.301.030 2.101.830 

Overige baten 310.039 216.100 196.100 202.750 

TOTAAL BATEN 8.559.820 8.377.894 7.973.940 7.750.833 

 
LASTEN 

Personeelslasten 5.782.067 6.336.000 5.848.000 5.478.000 

Afschrijvingen 475.701 533.500 526.000 526.000 

Huisvestingslasten 406.581 393.000 398.000 403.000 

Overige lasten 1.791.032 1.418.250 1.424.500 1.389.500 

TOTAAL LASTEN 8.455.381 8.680.750 8.196.500 7.796.500 

Saldo baten en lasten 104.439 -302.856 -222.560 -45.667 

Saldo financiële bedrijfsvoering 36.177 50.000 50.000 50.000 

Saldo buitengewone baten en lasten     

TOTAAL RESULTAAT 140.616  -252.856  -172.560 4.333 

* prognose 

 

17.5 Overige rapportages 

17.5.1 Interne risicobeheersings-en controlesysteem 

Het interne risicobeheersings– en controlesysteem bewaakt de realisatie van de doelstellingen zorgt 

voor betrouwbare financiële verslaggeving en zorgt voor de naleving van wet– en regelgeving. De KPZ 

vult dit systeem als volgt in: in 2011 is het risicomanagement beschreven. Dit wordt ieder jaar 

gereviewd en indien nodig aangepast. Het strategische beleidsplan beschrijft de doelstellingen van de 

KPZ voor de jaren 2012-2016. De doelstellingen worden ieder jaar in het mijlpalendocument omgezet. 

Een rapportage over de voortgang van de mijlpalen komt ieder kwartaal terug. De eerste drie 

kwartalen worden apart gepresenteerd in de kwartaalrapportage, het vierde kwartaal wordt 

meegenomen in het jaarverslag. 
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18. Prestatieafspraken 

18.1 Onderwijskwaliteit en studiesucces 

18.1.1 Studiesucces 

  Gerealiseerd Ambitie 

Studiesucces  Gem 
≤ 2011 

2012 2013 2014 2015 

7.1.1.  
Uitval 

Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelor studenten (eerstejaars HO) dat na één jaar niet meer 
bij dezelfde instelling in het hoger onderwijs staat ingeschreven (Bron 1 cijfer HO) 

Ondergrens 
(landelijk 
gemiddelde) 

28% 28% 28% 28% 28% 

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

22% ≤25% ≤25% ≤25% ≤22% 

 
In ons opleidingsconcept staat de ontwikkeling van de professionele identiteit voorop. 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 streng in de P-fase om studenten zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de 

geschiktheid voor het vak van leraar basisonderwijs. Het uitvalpercentage in het eerste jaar is derhalve 

doorgaans hoog, het studierendement (n+1) daarentegen ook. Het uitval in het eerste jaar was in de 

periode 2003 t/m 2012 landelijk 28,2%. De KPZ scoort in deze periode gemiddeld 21,7%. Het 

uitvalpercentage was in 2014 35,8%. Op 1 juni 2016 is het actuele percentage over 2015: 23%. In 

totaliteit zijn 37 van 155 studenten gestopt in het eerste jaar. 

Bij het formuleren van de prestatieafspraken hebben wij een ambitie geformuleerd om een 

uitvalpercentage onder de 28% te realiseren. Tevens hebben is in de prestatieafspraak een 

voorbehoud gemaakt bij landelijk veranderde wetgeving en toelatingseisen. In de prestatieafspraken 

is dan ook het volgende voorbehoud opgenomen: “Daarnaast verwachten we 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 en met 2015 zeker op 

het huidige niveau zal blijven en wellicht zelfs nog iets zal toenemen. De ambitie is om in 2015 minder 

dan 22% uitval te hebben in het eerste jaar. De KPZ zal gemiddeld in ieder geval lager scoren dan het 

landelijke gemiddelde van alle hogescholen (28,2%)’. 

  Gerealiseerd Ambitie 

Studiesucces  2011 2012 2013 2014 2015 

7.1.2  
Bachelor 
rendement 

Het aandeel van de voltijd bachelor-studenten, die zich na het eerste studiejaar opnieuw inschrijven dat 
in de nominale studietijd + één jaar (n+1) het bachelor diploma haalt. (Bron 1 cijfer HO) 

Ondergrens  75% 75% 75% 75% 75% 

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

81,5 ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

 
Het bachelor-rendement was in 2010 gemiddeld 81,5% bij de KPZ, landelijk was dit onder alle 

hogescholen 74,7%. In 2011/2012 was het studiesucces 83,2% , in 2012/2013 82,2%, in 2013/2014 

80% en 2014/2015 77,2%.  

De ambitie is om in 2015/2016 het bachelor-rendement tenminste te handhaven op 80%. De KPZ wil 

in ieder geval hoger scoren dan het landelijke gemiddelde van alle hogescholen (74,7%). 
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18.2 Kwaliteit & excellentie 

 

  Gerealiseerd Ambitie 

Kwaliteit & 
excellentie 

 2011 2012 2013 2014 2015 

7.2.1. 
Studenten-oor-
deel over de 
opleiding in het 
algemeen 

De gemiddelde tevredenheidscore (schaal 1 t/m 5) over de opleiding in het algemeen van in het totaal 
aantal respondenten (voltijd studenten) bij de NSE van de instelling. (Bron 1 NSE) 

Ondergrens6  3,8 3,8 3,8 3.8 3.8 

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

3,9 4,0 4,0 4.0 4.0 

 
Op vrijwel alle indicatoren van de Nationale Studentenenquête scoort de KPZ al jaren significant hoger 

dan het landelijk gemiddelde. In het strategisch beleidsplan is aangegeven dat we dit hoge 

kwaliteitsniveau willen handhaven. In de NSE 2015 was de waardering over de studie in het algemeen 

4,14 (2014 4,04) ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 3,8. Alle thema’s waar de KPZ 

rechtstreeks invloed op heeft, zien wij graag beoordeeld met ≥ 4.0. Wij leiden leraren met een plus op: 

gewoon goed is voor ons niet goed genoeg. Als ondergrens willen we dan ook significant, ten minste 

0.2 hoger scoren dan het landelijk gemiddelde van alle hogescholen (nu 3.8). 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. In 

2015/2016 is in overleg met studenten gestart om deze studielast te spreiden.  

18.3 Maatregelen 

18.3.1 Docentkwaliteit 

  Gerealiseerd Ambitie 

Maatregelen  2011 2012 2013 2014 2015 

7.3.1. 
Docentkwaliteit 

Het aantal docenten (OP) met een master Phd niveau in het totaal aantal docenten.  
(Bron: instellingsgegevens uit de eigen personeelsadministratie) 

Ondergrens      

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

67% 67% 67% 73% 75% 

De uitstekende kwaliteit van onze opleiding wordt voor het grootste deel bepaald door onze docenten. 

In de beoordeling door de NVAO is ons personeel in 2015 gewaardeerd met een excellent. Hun eigen 

hoge opleidingsniveau helpt hierbij, maar vooral hun studentbetrokkenheid, inhoudelijke 

deskundigheid en pedagogisch-didactische kwaliteiten. Daarnaast zijn onze docenten sterk beroeps- 

en praktijkgericht. Meer dan 80% was zelf werkzaam in het primair onderwijs.  

Er zijn 46 docenten in dienst bij de KPZ. Van de 46 docenten is momenteel 75.41% in het bezit van een 

masterkwalificatie. Op dit moment zijn vier docenten een masteropleiding aan het volgen. In haar 

wervingsbeleid stelt KPZ sinds 2010 aan nieuwe docenten de master-eis. Het 

professionaliseringsbeleid van de KPZ geeft zittende docenten de gelegenheid het masterniveau te 

behalen. Dit moet ertoe leiden dat in 2016 en in 2020 respectievelijk 80% en 90% van onze docenten 

een masterniveau heeft behaald.  

 

 

 

                                                           
6 Deze ondergrens zal ieder jaar opnieuw worden vastgesteld op basis van actuele gegevens vanuit de RCHO. 
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18.3.2 Onderwijsintensiteit 

  Gerealiseerd Ambitie 

Maatregelen  2011 2012 2013 2014 2015 

7.3.2. 
Onderwijsintens
iteit  

Het aantal contacturen waarbij een docent fysiek aanwezig is in het eerste jaar (hoor- werkcolleges, 
studie- en stage- en studieloopbaanbegeleiding, tentamens en examens)  

Ondergrens  12 12 12 12 12 

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

14 14 14 14 14 

 
Het gaat ons niet om contacttijd sec, maar vooral om de kwaliteit, intensiteit en effectiviteit van het 

contactmoment; daar gebeurt het. Eén van de kenmerken van de KPZ is van oudsher het hoge aantal 

uren contacttijd. De kernwaarde ‘persoonlijk’ kunnen we immers niet waarmaken zonder persoonlijk 

contact. In het afgelopen jaar is de onderwijsintensiteit 14,3 uur per week geweest. Daarnaast zijn ook 

de extra begeleiding en evt. noodzakelijke remediërende programma’s niet meegenomen in de 

berekening en dient opgemerkt te worden dat de KPZ en dat afwezigheid van een docent langer dan 

één week, gelijk opgevangen wordt.  

We maken de fundamentele keuze om veel contacttijd te alloceren in de funderende fase. We 

verwachten dat de introductie en toetsing van m.n. de kennisbases taal en rekenen de nodige extra 

contacttijd vraagt. Ons successief onderwijsmodel daagt uit tot meer eigen keuzes en zelfsturing in de 

profilerende fase. We hanteren dus per leerjaar een aflopend aantal contacturen. De prestatieafspraak 

heeft betrekking op het aantal contacturen in het eerste jaar.  

18.3.3 Indirecte kosten OP/OOP ratio 

 

  Gerealiseerd Ambitie 

Maatregelen  2011 2012 2013 2014 2015 

7.3.3. 
Indirecte kosten 
OP/OOP ratio 

De ratio OP/OOP (fte), waarbij OP staat voor docenten en onderzoekers inclusief gastdocenten, 
rayondocenten, stagebegeleiders en freelancers en OOP staat voor ondersteunend personeel inclusief 
CvB en management. (Bron: instellingsgegevens opgenomen in het jaarverslag). 

Ondergrens      

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

≤37% ≤36% ≤36% ≤35% ≤35% 

7.3.3. 
Indirecte kosten 
Overhead/omze
t 

De ratio overhead/omzet (geld), waarbij de overhead de salariskosten OOP, CvB en MT betreft, 
inclusief de uitbestedingskosten van ondersteunende taken en ICT ten opzichte van de totale omzet 
(baten) ondersteunend en beheerspersoneel. (Bron: instellingsgegevens opgenomen in het 
jaarverslag). 

Ondergrens       

Bovengrens 
(ambitieniveau)  

≤20% ≤20% ≤20% ≤20% ≤20% 

 
De kernwaarde ‘persoonlijk’ geeft aan dat we het belangrijk vinden dat studenten gehoord, gezien en 

erkend worden in hun ondersteuningsbehoefte. Het OOP heeft daarbij in onze ogen een even 

belangrijke rol als het OP. De ‘kleine’ kwaliteit maakt onze gemeenschap zo uitzonderlijk. 

Alle ondersteuning van een grote hogeschool dient ook voorhanden te zijn op een klein instituut. Dat 

vraagt relatief grote investeringen van ons. We willen deze prestatieafspraak dan ook concretiseren 

aan de hand van twee dimensies; een formatieve en een budgettaire. De totale overhead formatief is 

op 31 december 2015 34%, dit zijn de totale kosten voor management en ondersteunend personeel 

ten opzichte van de totale formatie. In geld uitgedrukt is de overhead 20%, gelijk aan onze ambitie in 

de prestatieafspraken. Het blijft onze ambitie om de overhead in 2016 formatief te handhaven onder 

de ≤ 35%, of in geld uitgedrukt onder de 20≤ % van de omzet.  
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19. Verslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet als onafhankelijk orgaan toe op de adequate besturing van de KPZ 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. 

De samenstelling van de Raad is in 2015 ongewijzigd gebleven. 

19.1 Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2015 

 

 P.M.M. Verleg, voorzitter 

 P.T.M. Eijkholt  

 mw. drs. A. Kil-Albersen 

 drs. R.C.D. Berndsen  

 Mw. R.B.J. Roetgerink 

In het kalenderjaar 2015 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 onderwijscommissie Professionele Identiteit. De samenstelling van de commissies per 31-12-2015 

is: 

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

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

 de onderwijscommissie Professionele Identiteit: P. Verleg (voorzitter), Mw. A. Kil- Albersen. 

19.2 Werkwijze Raad van Toezicht 

 

De Raad vergadert aan de hand van de bestuurlijke documenten die aangereikt worden voor het 

College van Bestuur en of door leden van de Raad van Toezicht. Richtinggevend hierbij voor de lange 

termijn is het document “Op weg naar 2020” waarin de missie, visie, de kernwaarden en strategisch 

beleid zijn opgenomen. In 2015 is dit document geactualiseerd door het interne overleg en door de 

georganiseerde zogenoemde Inspiratietafels waarvoor interne en externe deskundigen uitgenodigd 

worden om een bijdrage te leveren aan de toekomstige profilering en positionering van de hogeschool. 

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, risicoanalyses / 

financieel weerstandvermogen, kwartaalrapportages, 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. Ook de 

beschikbare inhoudelijke informatie van interne en externe stakeholders is onderdeel van de oordeels-

en besluitvorming vorming in de Raad. De voorbereiding van de reguliere 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 RvT in overleg 

met de leden van de Raad. De Raad van Toezicht neemt deel aan formele en informele bijeenkomsten 

van de hogeschool. Naast mini-conferenties en werkbezoeken wordt aandacht besteed aan jubilea, de 

viering bij de start van het studiejaar en het jaarlijkse uitje voor medewerkers. 
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In het kalenderjaar 2015 zijn Begroting (2015) en Jaarrekening(2014) goedgekeurd door de Raad. De 

Raad heeft in 2015 formeel en informeel overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad. De Raad 

van Toezicht heeft samen met het CvB in 2015 een extra bijeenkomst georganiseerd naast de reguliere 

vergaderingen. Het doel hiervan was een gezamenlijke bezinning van College van Bestuur en Raad op 

de strategische positie en ambitie van de hogeschool als (relatief) autonome en mono-sectorale 

instelling. De Raad van Toezicht heeft tevens het initiatief genomen een overleg te organiseren met de 

Raad van Toezicht en Collegevoorzitters van de samenwerkingspartners. Het doel was de onderlinge 

persoonlijke kennismaking te vernieuwen als ook met elkaar de doelstellingen en de voortgang van de 

samenwerking te bespreken. De Raad van Toezicht is actief lid van de Vereniging Toezichthouders van 

Hogescholen (VTH). De Voorzitter van de Raad heeft daarnaast in 2015 aan een 5-tal bijeenkomsten 

deelgenomen met het thema ‘Bestuur en Governance’. De Raad heeft in 2015 een actieve bijdrage 

geleverd aan een 3-tal zogenoemde Inspiratietafels KPZ - georganiseerd door het College van Bestuur 

- die tot doel hadden in samenspraak met interne en externe stakeholders een bijdrage te leveren aan 

de inhoudelijke en strategische positionering van de hogeschool. In 2015 heeft de Raad en het College 

van Bestuur in een interne evaluatie de werkwijze van de Raad en de samenwerking tussen de Raad 

van Toezicht en het College van Bestuur besproken. In de werkwijze (agendabeheer) van de Raad 

worden per januari 2016 enkele wijzigingen doorgevoerd conform een voorstel hieromtrent: meer 

aandacht voor de inhoudelijke en strategische keuzen van KPZ, vergrote betrokkenheid bij het 

stakeholdersmanagement van de Raad en een professionaliseringsagenda op basis van de interne 

taakverdeling qua aandacht domeinen van de leden van de Raad. 

19.3 Verslag Remuneratiecommissie 2015 
 

De commissie heeft in 2015 vijf keer vergaderd, veelal 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 en de Jaarrapportage 

hieromtrent van de Voorzitter CvB. De bezoldiging van de Voorzitter College van Bestuur is hierbij 

onderwerp van gesprek. Het verslag van de remuneratiecommissie is aan de Raad aangeboden en 

goedgekeurd. 

In de commissie zijn tevens onderwerpen aan de orde geweest die in het kader van Good Governance 

aandacht vragen van de Raad van Toezicht: 

 Honorering Toezichthouders Hoger Onderwijs (WNT 1 en 2); 

 Aanpassing Toezichtkader en Toetsingskader Raad van Toezicht; 

 Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen. 

De Remuneratiecommissie heeft inzage gehad in de (betaalde) nevenactiviteiten van de Voorzitter 

College van Bestuur en vastgesteld dat deze activiteiten conform afspraken hieromtrent hebben 

plaatsgevonden.  

De commissie heeft een professionaliseringsverzoek van de Voorzitter College van Bestuur positief 

geadviseerd naar de Raad van Toezicht. De Raad heeft het advies overgenomen en het verzoek 

gehonoreerd. 
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19.4 Verslag Auditcommissie 2015 

 

De commissie is samengesteld conform de bepalingen van de Branchecode Governance. De commissie 

vergaderde in 2015 driemaal in aanwezigheid van de Voorzitter College van Bestuur, het hoofd 

bedrijfsvoering en de controller. Eén vergadering werd bijgewoond door de externe accountant. 

Behalve voornoemd overleg werd bijeengekomen om specifieke zaken te bespreken. Onderwerpen in 

de auditcommissie waren de jaarrekening en het jaarverslag 2015, de interne kwartaalrapportages 

alsmede de financiële ontwikkelingen, het interim controleverslag van de accountant en de werving- 

en selectieprocedure voor de nieuwe accountant. Het treasury-statuut is beoordeeld en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Het advies van de auditcommissie ten aanzien van 

het gerealiseerde exploitatieresultaat 2014 heeft vertraging ondervonden vanwege de financiële 

verrekening van de Masteropleiding Leren & Innoveren. In december 2015 is hieromtrent 

overeenstemming bereikt met betrokken partners. De jaarrekening 2014 is alsnog definitief 

goedgekeurd door de RvT. De tussentijdse financiële rapportages laten zien dat de instroom- 

doorstroom en uitvalcijfers tegenvallen. De stijging van de niet-bekostigde studenten vergt extra 

aandacht van het bestuur en management. Ook de ontwikkeling van de personeelsformatie is een 

permanent agendapunt voor de commissie. De noodzaak tot voldoende beheersing van de financiële 

instellingsrisico’s zijn voor de commissie aanleiding geweest te adviseren het risicomanagement te 

professionaliseren. De risicograad is met ondersteuning van externe deskundigen geactualiseerd. De 

verhoogde risico’s vergen extra beheersmaatregelen welke worden geïmplementeerd in relatie tot de 

doelstellingen die opgenomen zijn in het Strategisch Beleidsplan 2016-2021. In de Raad is hieromtrent 

gerapporteerd. De commissie heeft een werving- en selectieprocedure ontwikkeld om tot de keuze 

van een nieuwe accountant te komen conform de gedragscode vanwege de beëindiging van de 

vigerende termijn. De Raad is hieromtrent geadviseerd en heeft het advies inzake de aanstelling van 

de nieuwe accountant goedgekeurd. 

Het faillissement van het Administratiekantoor die de salarissen van de medewerkers verwerkte heeft 

o.m. geleid tot vertraging in de presentatie van de tussentijdse financiële rapportages. De 

meerjarenraming 2016-2021 is met advies aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De prognoses zijn 

gesplitst in een 3-tal scenario’s t.w. een realistisch scenario gebaseerd op de eigen verwachtingen, een 

worse-case scenario gebaseerd op een meer tegenvallende ontwikkeling en een optimistisch scenario 

gebaseerd op de bestuurlijke ambities. De begroting 2016 en de investeringsbegroting van het College 

van Bestuur zijn door de commissie van een positief advies voorzien en door de Raad goedgekeurd. 

19.5 Verslag Commissie Professionele Identiteit 2015 

De commissie heeft in 2015 opnieuw een actieve bijdrage geleverd aan de inhoud en opzet van de 

zogenoemde Inspiratietafels KPZ, een initiatief van de Raad en het College van Bestuur en aan de 

voorbereiding en nazorg van de accreditatie van de hogeschool. 

De commissie heeft in 2015 een notitie ontwikkeld inzake de inrichting en vormgeving van de 

Horizontale Dialoog (stakeholdersmanagement), waardoor de interne en externe stakeholders meer 

expliciet betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling van de hogeschool en de Raad van Toezicht tot meer 

onafhankelijke oordeelsvorming. 
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20. Verslag Medezeggenschapsraad 

De MR bestaat uit 4 studentleden en 4 medewerkers van de KPZ. Onderwerpen die het 

personeelsgedeelte van de KPZ betroffen, werden alleen met de MR-personeelsgeleding besproken. 

De overige vergaderingen vonden gezamenlijk plaats. De huidige MR functioneert in deze 

samenstelling voor het tweede jaar. Hierdoor ontstaat er een zekere continuïteit in kennis en kwaliteit. 

Om dit verder te versterken is de MR lid geworden van het CNV. Daaruit voortvloeiend hebben 

professionele ondersteuning en trainingen plaatsgevonden om de kwaliteit van de MR te verankeren 

en te verdiepen. De MR sloot het jaar voltallig af met 4 studentleden en 4 personeelsleden. 

De studentengeleding heeft het contact met de achterban van de voltijd geformaliseerd in vier 

jaarlijkse bijeenkomsten van het achterbanoverleg. Hiervoor werden de klassevertegenwoordigers van 

alle voltijd groepen uitgenodigd. De MR heeft dit jaar besloten de studentgeleding meer ruimte en 

autonomie te bieden bij het agenderen, bespreken van onderwerpen en naar aanleiding daarvan 

adviseren en terugkoppelen naar het CVB. In enkele gevallen kwamen onderwerpen ter sprake in het 

studenten-achterbanoverleg die voor studenten van belang waren, maar die conflicteerden met de rol 

die de MR-personeelsgeleding als vertegenwoordiger namens het personeel innam. De 

studentgeleding kan in voorkomende gevallen er voor kiezen deze onderwerpen in eigen geleding te 

bespreken en een advies te formuleren. Het contact met het CvB is altijd na afstemming met de 

voorzitter van de MR. 

Dit jaar heeft de MR: 

 Haar samenwerking met het CNV formeel vastgesteld in de vorm van een lidmaatschap; 

 de arbeidsvoorwaarden op de agenda gezet en besproken; 

 zich over de ontwikkeling van de begeleidingslijn, de SOP-regeling, werkdruk, 

sollicitatieprocedures intern en extern, het nieuwe organogram, de van het herziening functie-

bouwwerk, de verandering openingstijden van de KPZ en de functiereeks directeuren en 

opleidingsmanagers  laten informeren over voortgang en richting, en geadviseerd;  

 overleg gehad met de Raad van Toezicht 

 overleg gehad met de vakbonden 

De MR heeft ook een controlerende taak. In dit kader is instemming gegeven aan de volgende stukken: 

 jaarverslag 2014; 

 meerjarenbegroting 2015 - 2019; 

 financieel jaarverslag 2014; 

 wijziging onderwijs-examenreglement 2014-2015. 

20.1 Samenstelling medezeggenschapsraad op 31-12-2015 

 
Voorzitter Johan Koers  
Leden Anneke Wösten 

Jacqueline van Dalfsen 
Dick Vermeer 
Marleen Versteegh (student) 
Ernst Meijer (student) 
Rosan Heite (student) 
Bram Brokelman (student)
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