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A Bestuursverslag 

Voorwoord  

Dit jaarverslag heeft een drieledig doel:  

 formele verantwoording van de activiteiten van KPZ naar overheid en toezichthouder; 

 publieke verantwoording van de activiteiten van KPZ naar stakeholders; 

 interne verantwoording van de activiteiten van KPZ naar studenten, medewerkers en 

medezeggenschapsorganen. 

We kiezen er bewust voor om u een zo volledig en transparant mogelijk jaarverslag te presenteren, waarbij 

ondernomen activiteiten in samenhang beschreven zijn.    

Het kalenderjaar 2017 stond in het teken van de implementatie van het nieuwe instellingsplan en de 

daarbij behorende ambities, getiteld: ‘Het verhaal van KPZ….’.  

Ook in 2017 zijn er zaken waar we bijzonder trots op kunnen zijn. KPZ heeft wederom het keurmerk van 

TOP-opleiding voor de bacheloropleidingen leraar basisonderwijs ontvangen. KPZ is echter 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 vermogen en  

ondernemendheid. In 2017 is KPZ met diverse partners gestart met Talentenprogramma’s en Van Rabo 

naar Pabo, gericht op de arbeidsmarktontwikkeling en het inspelen op tekorten aan diverse professionals. 

We oogstten landelijk waardering met de wijze waarop we succesvol de Associate Degree Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie zijn gestart, en verder vorm hebben gegeven in 2017. Verder werd de lokale 

samenwerking met VIAA, Landstede en Menso Alting in de Campus Kind & Educatie geïntensiveerd en 

startten we naast de Master Leren & Innoveren met een Master Leadership in Education. In 2017 zijn 

diverse leiderschapsopleidingen verder versterkt, waaronder de nieuwe opleiding voor leidinggevenden 

van Integraal Kindcentra. In 2017 is gestart met diverse activiteiten op het gebied van interprofessioneel 

werken, zowel door studenten als in samenwerking met het werkveld. Deze ambitie zal in 2018 een vervolg 

krijgen door de nieuwe master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie en een Regionaal 

Investeringsfonds Interprofessioneel werken in samenwerking met de partners binnen de Campus en 

Innovatiecluster Kind en Educatie. 

KPZ leidt professionals op met een plus. Professionals met kennis van zaken (specialist in het vak) en hart 

voor onderwijs en zich ontwikkelende kinderen (pedagoog met passie), met een open onderzoekende blik 

naar de wereld (reflectief onderzoeker) die het onderwijs en ontwikkeling van kinderen vorm kunnen geven 

(overtuigend innovator). Wij huldigen de opvatting dat je kwaliteit wel kunt beschrijven 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 en het verhaal van KPZ. 

In het voorliggende jaarverslag zijn de belangrijkste activiteiten, ontwikkelingen en resultaten over 2017 

beschreven. 

Zwolle, juni 2018 

 

drs. I. Lammerse, voorzitter College van Bestuur 
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 1. Het verhaal van KPZ 

Het verhaal van KPZ, de missie, visie, kernwaarden en ambities vormen de basis voor de koers van KPZ.  

1.1 Missie 

KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met regionale impact, landelijke aandacht en een 

hoogwaardig (internationaal) netwerk. KPZ werkt in waarde(n)volle verbinding met de praktijk en draagt bij 

aan ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het domein Kind & Educatie (voor kinderen van 0-14 

jaar) door het verzorgen van opleidingen, professionalisering en praktijkgericht onderzoek. KPZ wil 

studenten bewust maken hoe zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

1.2 Visie 

Onderwijs vraagt persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een inspirerend voorbeeld willen zijn voor 

zich ontwikkelende kinderen en hun ouders. Het vormen van zulke persoonlijkheden komt voor KPZ samen 

in het begrip ‘professionele identiteit’, meer in het bijzonder in de wijze waarop KPZ de ‘narratieve 

professionele identiteit’ van leraren en andere professionals in het domein Kind & Educatie ontwikkelt aan 

de hand van verhalen. 

1.3 Kernwaarden 

Het leer- en werkklimaat van KPZ wordt bepaald door de kernwaarden persoonlijk, uitzonderlijk, 

ontwikkelend en verbindend. Studenten, cursisten, medewerkers en samenwerkingspartners worden 

gekend en erkend in hun eigenheid om vanuit ambitie en hoge verwachtingen voortdurend in ontwikkeling 

te zijn en als gemeenschap bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. 

1.4 Ambities 2016-2021 

KPZ verzorgt opleidingen, professionalisering en onderzoek in het domein Kind & Educatie met vier centrale 

ambities voor de komende jaren, namelijk: 

1. verzorgen van TOP-opleidingen met persoonlijke aandacht; 

2. partner zijn voor het werkveld in de sector Kind & Educatie; 

3. vormen van een kenniscentrum voor het funderend onderwijs; 

4. een uitzonderlijke hogeschool zijn. 

Met een eigenzinnig opleidingsconcept verzorgt KPZ de Ad Pedagogisch Professional Kind & Educatie, 

bacheloropleidingen leraar basisonderwijs, diverse post-hbo en leiderschapsopleidingen en de masters 

Leren en Innoveren en Leadership in Education. De opleidingen worden steeds meer ingericht volgens 

flexibele studieroutes met een doordachte inzet van ICT en blended learning. Er is veel contacttijd en 

persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van studenten en deelnemers en een intensieve begeleiding in 

de praktijk. KPZ stimuleert een onderzoekende en ondernemende houding van studenten, deelnemers en 

medewerkers. KPZ is partner voor het werkveld op het gebied van arbeidsmarkt-, organisatie- en 

productontwikkeling. Het Kenniscentrum draagt met haar onderzoeksprogramma bij aan de kwaliteit van 

de opleidingen en de professionalisering van het werkveld , de kennisontwikkeling en -benutting. Als 

innovatieve hogeschool werkt KPZ aan een professionele werkomgeving, waarbij het project Slim & Lerend 

leidend is voor de interne organisatie en ontwikkeling. KPZ is tevens de mede-initiatiefnemer voor de 

Campus Kind & Educatie in samenwerking met de hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting.  
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2. Professionele- en levensbeschouwelijke identiteit 

KPZ is een katholieke hogeschool die zich laat inspireren door de katholiek-christelijke traditie met waarden 

als gemeenschapszin, rechtvaardigheid en solidariteit. Identiteit ontwikkelt zich vanuit vragen als: wat is 

waar, wat is mooi en wat is goed? Antwoorden op deze vragen zijn niet altijd rationeel van aard. Ze zijn 

soms intuïtief waar, maar daarom niet minder belangrijk. Het weten en voelen dat de betekenis van een 

bepaald gebeuren uitstijgt boven het hier en nu en verder reikt dan het individuele bestaan, komt tot 

uitdrukking in de levensbeschouwelijke identiteit van KPZ. 

Met haar onderwijs draagt KPZ bij aan: 

 de ontmoeting tussen mensen met een eigen verhaal, onderwijs dat persoonlijk is; 

 de dialoog tussen lerenden die willen puzzelen met de paradoxen van deze tijd, onderwijs dat 

nuanceert; 

 de vorming van rolmodellen die, vanuit een katholiek-christelijke traditie, kleur kunnen geven aan het 

onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van 0-14 jaar, onderwijs dat je raakt. 

Als mens ontwikkel je verschillende identiteiten: de identiteit die je aan jezelf toekent (het zelfbeeld) en 

een identiteit als indruk die je maakt (het imago). Dit imago is gebaseerd op uiterlijke kenmerken, gedrag, 

opvattingen, kennis, vaardigheden en taalgebruik. Zo ben je voor een ander herkenbaar als uniek persoon. 

De kunst van waarachtig leven is de identiteit die je aan jezelf toekent zoveel mogelijk te laten samenvallen 

met de indruk die je wekt. Dan pas is er sprake van een authentieke persoonlijkheid die congruent handelt. 

In het domein Kind & Educatie is je persoonlijkheid en je professioneel handelen uitermate belangrijk, 

omdat je met kinderen en jongeren in een kwetsbare leeftijd werkt. Gedurende de opleiding ontwikkel je 

als student je professionele identiteit door na te denken over je opvattingen, te reflecteren op je 

professioneel handelen, door kennis te delen en door je pedagogische vaardigheden te oefenen in de 

praktijk. Deze ontdekkingstocht bij jezelf maak je als student niet alleen, maar samen. Door te vertellen 

over jezelf, door ervaringen te delen, door de ontmoeting en de dialoog met andersdenkenden, door jezelf 

ook levensvragen te stellen en antwoorden te zoeken, ontwikkelt zich je professionele identiteit. 

KPZ onderscheidt zich van andere hogescholen door het bijzonder NVAO kenmerk ‘ontwikkeling van de 

‘narratieve’ professionaliteit'. Het begrip professionele identiteit vormt het hart van het opleidingsconcept. 

Voor de opleidingen ligt er in de komende jaren een duidelijk accent op de doorontwikkeling van dit 

opleidingsconcept en het ontwikkelen van verschillende studieroutes met een doordachte inzet van ICT & 

media. 

Het verhaal van KPZ gaat over betrokken, bewogen en bevlogen mensen op weg in hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Een verhaal dat inspireert en de moeite waard blijft om door te geven aan 

volgende generaties.  
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3. Inrichting van Katholieke Pabo Zwolle 

3.1 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 rechtspersoon KPZ en de met haar verbonden instellingen en 

andere 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 met 

daarbij in achtneming de branchecode ‘goed bestuur hogescholen’.  

3.2 College van Bestuur en managementteam 
 

De Voorzitter van het College van Bestuur van Katholieke Pabo heeft als opdracht de sterke positie van KPZ, 

in samenspraak met het werkveld, verder uit te bouwen en te verbreden tot een (regionaal) centrum voor 

opleiding, kennisontwikkeling en innovatie. 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 en vier opleidingsmanagers.  

3.3 Onderwijs- en ondersteunende teams 

De opleidingen worden vormgegeven door de diverse onderwijs- en ondersteunende teams. Binnen de 

Opleiding zijn dit de teams: Taal, Reken & Wiskunde, Pedagogiek & Onderwijskunde, Mens & Wereld, 

Identiteit, Kunst & Cultuur, Bewegen en het team Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Binnen het 

Centrum voor Ontwikkeling zijn dit de teams Masters, Leiderschap en Maatwerk.  

De onderwijsteams worden ondersteund door de beleidsmedewerkers (HRM & kwaliteit, Financiën 

/controlling, ICT & Facilitair en Pr- en communicatie). Verder zijn er ondersteunende teams voor 

Managementondersteuning Opleiding en Centrum voor Ontwikkeling, Facilitair, Studentenservice 

(Studentenadministratie en Mediatheek) en het Bureau Praktijkleren en het International Office. 

3.4 Kenniscentrum  

Het Kenniscentrum wordt geleid door de coördinator, tevens lector Narratieve Professionele Identiteit. Het 

Kenniscentrum doet onderzoek en is verantwoordelijk voor de onderzoekslijnen binnen de verschillende 

opleidingen. De lector heeft een lectoraatsopdracht en wordt ondersteund door een kenniskring. 

Resultaten uit het Kenniscentrum en het lectoraat worden geïmplementeerd in de Ad, bachelor- en 

masteropleidingen en worden gedeeld en gebruikt in de doorontwikkeling van de praktijkplaatsen, 

Opleiden in de School en in het werkveld. In het hoofdstuk ‘Praktijkgericht onderzoek, lectoraat en KPZ 

Kenniscentrum’ komt dit onderdeel uitgebreider aan de orde.  

3.5 Medezeggenschapsraad 
 

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

medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten, representatief samengesteld 

uit diverse geledingen. In het studiejaar 2017-2018 is een evaluatie van de werkwijze van de MR voorzien. 

3.6 Klachtenafhandeling 

Er zijn in 2017 geen formele algemene klachten ontvangen door het CvB. Er is één klacht ontvangen bij het 

college van beroep op examens en deze is met een middellijke schikking afgerond. Er zijn geen meldingen 

ingediend in het kader van de klokkenluidersregeling.  
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4. Inrichting van het onderwijs, opleidingen en praktijkleren 

4.1 Inleiding 

KPZ biedt binnen het hoger onderwijs opleidingen aan op verschillende niveaus behorend bij het raamwerk 

NLQF. Het betreft opleidingen op niveau 5 (associate degree), 6 (bachelor degree) en 7 (master degree). 

Hierbij is het uitgangspunt dat er diverse opleidingsroutes zijn vanuit het mbo en voorgezet onderwijs 

richting het hoger onderwijs met diverse doorstroommogelijkheden naar post-hbo-opleidingen en masters 

op het ge gebied van vakspecialisaties, innovatie, leiderschap en persoonlijk meesterschap. De 

doorstroming mbo-hbo heeft in 2017 verder vorm gekregen binnen de Zwolse8 en in samenwerking met 

Landstede en Menso Alting. In 2017 is gestart met het schakelprogramma van ad naar de 

bacheloropleidingen leraar basisonderwijs en Social Work (bij de hogeschool Viaa) voor de studenten 

vanuit het ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie. In het onderstaande schema wordt dit 

weergegeven:     
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In 2017 is het project Instellingskader gestart. De KPZ ontwikkelde zich in de afgelopen jaren van 
lerarenopleiding tot hogeschool met meerdere opleidingen binnen het domein van Kind en Educatie. Niet 
alleen het aantal opleidingen, ook het aantal (NLQF-)niveaus waarop opleidingen werden aangeboden, nam 
toe. Deze toename van opleidingen zorgde voor een toename van studenten en docenten. Een groeiend 
docententeam en samenwerking met andere instituten maakt dat de onderwijskundige samenhang binnen- 
en tussen opleidingen niet meer zo vanzelfsprekend is. Het nieuw te schrijven instellingskader moet er voor 
zorgen dat de onderwijskundige samenhang binnen- en tussen opleidingen wordt beschreven en 
gewaarborgd. 
 
Het instellingskader moet antwoord geven op drie vragen: 

 Op basis van welke bronnen en overtuigingen maken we onze (onderwijskundige) keuzes? 

 Hoe zorgen we ervoor dat onze (onderwijskundige) keuzes zowel aansluiten op de verschillende 
opleidingen en tegelijkertijd een consistent geheel vormen? 

 Hoe zorgen we ervoor dat de opleidingen en opleidingsniveaus goed op elkaar (blijven) aansluiten? 

 

4.2 Opleidingsconcept 

KPZ sluit met haar onderwijs aan bij wat studenten al kunnen en begeleidt hen bij een volgende stap in hun 

persoonlijke ontwikkeling. 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. Om hen voor te bereiden op de beroepspraktijk is er veel 

aandacht voor de ontwikkeling van zowel praktische als (meta)cognitieve vaardigheden als 

persoonsvorming. In de leerlijnen is de samenhang tussen theorie, praktijk en persoon steeds het 

uitgangspunt. Volgens KPZ leren mensen niet alleen als individu, maar vooral ook in en door een groep en 

door voorbeeldgedrag. KPZ hecht aan dialogisch onderwijs, aan collectieve vormen van leren, door alle 

lagen van de organisatie en door de gemeenschap als geheel. Het onderwijsconcept van KPZ is een 

samenhangend geheel dat bestaat uit drie domeinen: 

• oog voor het kind/de persoon; 

• vakkennis; 

• onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. 
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De drie domeinen komen samen in de professionele identiteit. De domeinen zijn vertaald in leerlijnen, die 

verschillen per opleiding. We kennen onder andere een kennis-, praktijk-, reflectie- & onderzoekslijn. Door 

deze leerlijnen worden de kennis, de (meta)cognitieve en praktische vaardigheden en de 

beroepscompetenties in samenhang ontwikkeld en versterkt. De leerlijnen begeleiding, reflectie, 

onderzoek en ZEE (Zingeving, Ethiek en Esthetiek) zijn specifiek gericht op de vorming van de narratieve 

professionele identiteit van de student. Deze integrale en systematische aanpak is kenmerkend voor KPZ.  

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 te 

verhogen. De student leert de juiste interventies te kiezen, te verantwoorden en te monitoren. De student 

moet 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 delen van de onderzoeksresultaten 

door studenten onderling, door presentaties aan het team en tijdens de jaarlijkse onderwijsconferentie 

waarop studenten van academische opleidingsscholen en masterstudenten Leren en Innoveren samen met 

teamleden hun onderzoek en resultaten presenteren. In het tijdschrift Veerkracht dat uitgebracht wordt 

door KPZ, wordt regelmatig gepubliceerd over onderzoeken van (studenten) academische 

opleidingsscholen en masterstudenten.  

4.3 Praktijkleren en Opleiden in de School 

Het gezamenlijk met het werkveld Opleiden in de School vindt plaats in de leerlijn Praktijk van de 

lerarenopleiding basisonderwijs. KPZ hecht veel waarde aan de praktijkervaring en aan intensieve 

praktijkbegeleiding. KPZ onderscheidt vier vormen van praktijkplaatsen. Dit betreft de geaccrediteerde 

vormen van Opleidingsscholen, met werkplekopleidingsscholen, opleidingsscholen en academische 

opleidingsscholen.  

Naast de geaccrediteerde opleidingsscholen werkt KPZ samen met ongeveer 100 reguliere stagescholen. 

Op (academische) opleidingsscholen vormen de studenten samen een stageleergroep, onder leiding van 

een daartoe opgeleide opleider in de school. Mede doordat studenten uit verschillende studiejaren samen 

werken en leren is dit een krachtige leeromgeving die de ontwikkeling van de studenten en de 

onderwijsverbetering van de school stimuleert. De begeleiding van de studenten vanuit de opleiding en de 

praktijkplaatsen is goed op elkaar afgestemd. De studenten worden begeleid en opgeleid door deskundige 

mentoren, schoolopleiders (opleiders in de school, onderzoekscoördinatoren en begeleiders op afstand) en 

instituutsopleiders. De rayondocenten van KPZ vormen de verbindende schakel tussen opleiding en 

praktijkplaatsen. 



 

15 

4.2.1 Ontwikkeling aantal opleidingsscholen 

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

Educatief Partnerschap Zwolle e.o-KPZ. Naast deze gesubsidieerde opleidingsscholen werkt KPZ samen met 

de besturen SKO, Quo Vadis en Odyssee op het gebied van Opleiden in de School. In 2017 waren er 172 

opleidingsscholen verbonden, waarvan 20 academische- en 61 opleidingsscholen.  

Bestuur 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
 

2017-2018 

Catent 31 31 36 36 35 

Mijnplein 22 22 22 22 22 

Educatief Partnerschap Zwolle e.o. 87 102 106 102 99 

Totaal Samenwerkingsverbanden: 140 155 164 160 156 

SKO / Odyssee/ Quo Vadis/Primenius   9 16 16 20 

Totaal aantal opleidingsscholen 140 164 180 176 176 

4.2.2 Ontwikkeling aantal studenten op opleidingsscholen 

In 2017/2018 doen 443 van de 638 studenten hun praktijkervaring op een opleidingsschool (69%). 

Doelstelling is dat in 2020/2021 alle studenten verbonden zijn aan een opleidingsschool. KPZ werkt samen 

met de samenwerkingsverbanden Opleiden in de School aan de ontwikkeling van meer opleidingsscholen 

en academische opleidingsscholen. We doen o.a. onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van het 

aantal opleidingsscholen in stedelijke gebieden en door in de toekomst minder studenten op reguliere 

stagescholen te plaatsen. 

Bestuur 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
2017-2018 

Catent 95 96 110 107 102 

Mijnplein 82 88 88 84 86 

Educatief Partnerschap Zwolle e.o. 184 197 189 198 198 

Totaal Samenwerkingsverbanden: 361 381 387 389 386 

SKO Odyssee/ Quo Vadis/Primenius   37 58 56 61 

Buiten Samenwerkingsverbanden   37 58 56 57 

Totaal studenten opleidingsscholen 361 381 445 445 447 

4.2.3 Waardering en kwaliteit Opleiden in de School 

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE 2017) blijkt dat de praktijkgerichtheid van zowel de opleiding als 

praktijkbegeleiding hoog gewaardeerd worden door studenten. Met name de voorbereiding op de 

beroepspraktijk wordt uitzonderlijk hoog gewaardeerd. We zien daarin de intensieve samenwerking met 

het werkveld in de waardering terug. Wel is een terugval te zien in de waardering van de praktijkkennis van 

docenten en de stagebegeleiding. Dit zou kunnen worden verklaard door een afname van het aantal 

rayondocenten uit het werkveld ten opzichte van een toename van het aantal vakdocenten als 

rayondocent. Ook is het aantal uur dat per opleidingsschool toegekend wordt voor de begeleiding 

verminderd. Deze waarderingen geven het belang aan van een continue investering in de kwaliteit van de 

samenwerking met het werkveld en de professionalisering van de stagebegeleiding. Ook is de afstemming 

tussen opleiding en werkveld met betrekking tot begeleiding, beoordeling en leerrendement van en in de 

stage van belang, zodat op eenduidige wijze het samen opleiden vormgegeven wordt.    
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Uiteraard blijft deze waardering subjectief, maar lijkt er een causaal verband te zijn tussen het intensiveren 

van de praktijkbegeleiding, professionalisering en samenwerking met het werkveld vanaf 2013/2014 en de 

studenttevredenheid op dit punt. Zowel binnen Opleiden in de School, maar ook door de ontwikkelingen en 

het programma Versterking Samenwerking lerarenopleiding en werkveld, wordt gezamenlijk gewerkt aan 

kwaliteitsverhoging van het onderwijs aan alle kinderen.  

Thema 2013 2014 2015 2016 2017 

Voorbereiding beroepsloopbaan          

Opdoen van vaardigheden in praktijk 4,27 4,26 3,98 4,13 4,35 

Praktijkgerichtheid van de opleiding 4,25 4,24 3,9 4,09 4,40 

Contact met de beroepspraktijk 4,13 4,19 3,7 3,82 4,22 

Docenten   

Kennis van docenten beroepspraktijk 4,06 4,12 4,09 4,23 4,17 

Stage en opleiding          

Kwaliteit van de stagebegeleiding 3,76 3,77 3,86 4,01 3,87 

Voorbereiding op de stage  3,53 3,56 3,69 3,76 3,61 

Stage-ervaring   

Begeleiding op je stageplek 4,16 4,09 4,15 4,2 4,19 

Wat je tijdens je stage hebt geleerd 4,38 4,35 4,34 4,43 4,36 

Aansluiting stage bij het overige  4,09 4,13 4,12 4,28 4,21 

Wijze van reageren op klachten  3,64 3,63 3,69 3,78 3,62 

4.4 Professionalisering en diverse opleidingen Opleiden in de School 

Met betrekking tot de professionalisering en opleidingen van Opleiders in de School, 

Onderzoekscoördinatoren en mentoren zijn diverse ontwikkelingen en trends te constateren. Het aantal 

opleidingsscholen neemt per jaar iets toe, waardoor het aantal deelnemers aan de driejarige opleiding voor 

Opleiders in de School stabiel blijft en het aantal gecertificeerde opleiders in de school groeit met ca. 18 

personen per jaar. Het aantal academische opleidingsscholen is de laatste jaren gelijk gebleven en er 

stromen nauwelijks deelnemers in in de driejarige opleiding voor onderzoekscoördinatoren. Schooljaar ’17-

’18 ronden 11 onderzoekscoördinatoren de opleiding af. Per jaar zal daarna worden gekeken of de 

opleiding opnieuw aangeboden kan worden. De mentorentrainingen worden zowel op KPZ als op locatie 

binnen besturen aangeboden, waardoor een groot aantal mentoren wordt bereikt en geschoold in het 

begeleiden en beoordelen van studenten in de stage. In 2017 zijn in ca. 40 mentoren op KPZ geschoold. Dat 

is een afname ten opzichte van voorgaande jaren, omdat er met name grote groepen mentoren op locatie 

worden geschoold van besturen waarmee samengewerkt op het gebied van Opleiden in de School. 

Daarnaast hebben we een groot deel van de mentoren in de loop der jaren inmiddels bereikt en geschoold, 

zodat het aantal mentoren dat nog geschoold moet worden, logischerwijs afneemt. In totaal zijn er in 2017-

2018 ongeveer 270 mentoren geschoold.   

Professionalisering Opleider id School 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Opleider in de School 1 12 24 18 17 18 

Opleider in de School 2 6 13 18 18 17 

Opleider in de School 3 19 6 11 19 18 

Totaal 37 43 47 54 53 

Contactmiddagen Opleider in de School 
 

22 14 9 30 

      

Prof. Academische Opleidingsscholen 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Onderzoek coördinator 1 2 6 2 3 - 

Onderzoek coördinator 2 10 3 3 4 - 

Onderzoek coördinator 3 7 10 2 3 11 

Totaal 19 19 7 10 11 

Contactmiddag Onderzoekcoördinator 
 

6 14 11 14 
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Aantal gecertificeerde opleiders 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Opleiders in de School 18 7 11 47 67 

Onderzoek coördinatoren 8 9 2 19 26 

Totaal 26 16 13 66 93 

      

Aantal gecertificeerde mentoren 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Mentortraining 1  116 96 55 52 13 

Mentortraining 2 
  

36 37 14 

Mentorentraining 3     15 

Totaal 116 96 91 87 42 

5. Bacheloropleiding leraar basisonderwijs 

Het onderwijsprogramma maakt duidelijk dat het om een beroepsopleiding op bachelor-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 kennisbasis, ook in de profilerende fase, 

en voor de pendel tussen theorie en praktijk. Heldere leerlijnen zorgen voor samenhang in het programma. 

Studenten hebben ruime mogelijkheden om in de tweede helft van de opleiding een eigen profiel te kiezen, 

tevens is er veel aandacht voor internationalisering. Er is een nauwe relatie tussen het leren en de praktijk. 

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 voor alle studenten sprake van een intensief programma met 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. 

5.1 Peerreview  

In het project Kennisbasis werd in totaal voor 13 pabo-vakken de noodzakelijke (vak)kennis vastgelegd die 

voor iedere startbekwame leraar minimaal noodzakelijk is. Daarbij is een kennisbasis ‘generiek’ aan 

toegevoegd, waarin de noodzakelijke pedagogisch-didactische kennis is opgenomen.  

De kerndelen van de kennisbases van rekenen/wiskunde en Nederlandse taal worden door middel van 

landelijke kennisbasistoetsen getoetst. De kennisbases van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur & techniek) worden door middel van een uitgebreide vorm van peer-review getoetst. De kennisbasis 

generiek wordt eveneens in deze vorm van toetsing meegenomen, ook al heeft deze kennisbasis geen kern- 

en profielgedeelte. De kerndelen van de overige kennisbases van de pabo-vakken (Fries, geestelijke 

stromingen, muziek, dans en drama, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en handschrift) is besloten 

aan de hand van de systematiek van peer-review te toetsen.   

Onderdeel van de kwaliteitsborging van de kennisbases is, naast de reeds ontwikkelde landelijke 

kennisbasistoetsen, de peer-review op de pabo. De kern van deze aanpak is dat professionals per vak in 

groepen bij elkaar komen en reflecteren op de implementatie en toetsing van de kennisbases in het 

curriculum van de betreffende opleidingen. Om de peer-review hanteerbaar te houden, is het nodig om tot 

een zekere mate van standaardisatie van het proces van peer-review bij de pabo te komen. Dit geeft niet 

alleen richting aan het proces, maar zorgt er tevens voor dat de uitkomsten van de diverse peer-reviews 

onderling met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierbij wordt vanzelfsprekend individuele ruimte 

geboden, binnen daartoe (in de afzonderlijke clusters) overeengekomen kaders. 
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6. Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie 

6.1 Start van nieuwe opleiding gericht op nieuwe rollen en functies 

In september 2016 is Katholieke Pabo Zwolle in samenwerking met hogeschool Viaa en ROC’s Landstede en 

Menso Alting de deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie gestart. 

Deze tweejarige hbo-opleiding (niveau 5) is met name gericht op mbo-4 studenten of mbo opgeleiden van 

de opleidingen Onderwijsassistent, (specialistisch) Pedagogisch medewerker, Pedagogisch medewerker 

kinderopvang, jeugdzorg, sociaal cultureel werk en BOS-medewerker. De vraag naar deze opleiding is 

ontstaan vanuit duidelijke signalen uit het regionale beroepenveld en actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen. De regio is relatief ver met de ontwikkeling van Integrale Kind Centra, verschillende 

(organisatie)vormen van innovatief onderwijs en integratie van onderwijs en kinderopvang met steeds 

meer verbindingen naar de branches welzijn en jeugdzorg. De opleiding is dan ook tot stand gekomen door 

een intensieve samenwerking met een omvangrijk groep werkgevers en vertegenwoordigers uit het 

onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.  

De opleiding leidt op voor functies binnen het onderwijs, de kinderopvang en binnen het domein welzijn en 

jeugdzorg. Zij leidt studenten op die vanuit specifieke kennis en vaardigheden, een bijdrage kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. De opleiding heeft een eigenstandig beroepsprofiel met 

vier rollen : pedagogisch professional, verbinder, vormgever en initiator. Afgestudeerden van deze 

opleiding kunnen werkzaam zijn binnen organisaties in een van de bovengenoemde domeinen. De 

Pedagogisch Professional kan werken in een interprofessioneel team en omgaan met de diverse 

betrokkenen binnen de sociale omgeving van het kind. Hij heeft zicht op wat de begeleidingsbehoeften van 

het kind en de groep zijn, zowel binnen als buiten de school.  

6.2 Programma tweejarige deeltijdopleiding 

De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester staat een 

thema centraal. In het eerste studiejaar worden de thema’s ‘het zich ontwikkelende kind’ en ‘het kind in de 

leerrijke omgeving’ behandeld. De student verdiept zich in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen en 

leert hoe hij activiteiten (bijvoorbeeld ter stimulering van taalontwikkeling) kan ondernemen gericht op het 

verrijken van de leeromgeving van (groepen) kinderen. Ook leert de student samen te werken binnen de 

eigen organisatie en directe omgeving. Hierbij is kennis over onder andere gesprekstechnieken en 

ouder/wijk-betrokkenheid van belang. In het tweede studiejaar staan de thema’s ‘het kind binnen het 

sociale systeem’ en ‘het kind in de keten’ centraal. Ook hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de 

ontwikkeling van kinderen, maar de focus verschuift naar complexere situaties (bijvoorbeeld 

gedragsproblematiek) en is meer gericht op het hele systeem rondom het kind of een groep kinderen. 

Hierbij is onder andere kennis over talentontwikkeling en wet- en regelgeving van belang. Aan het einde 

van de studie zal de student kennis en vaardigheden integreren en kan hij zichzelf profileren op een van de 

volgende gebieden: onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdzorg. In het laatste half jaar staat het 

afstuderen centraal. De student werkt aan een afstudeeropdracht die gerelateerd is aan de 

beroepspraktijk.  
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6.3 Praktijkleren Ad Pedagogisch Professional 
 

 

Gedurende de opleiding doet de student naast theoretische kennis ook praktijkervaring op. Hij werkt 

(betaald of onbetaald) vanaf het begin van de opleiding gemiddeld 16 uur per week in een van de branches: 

onderwijs, kinderopvang, welzijn en/of jeugdzorg. Er wordt ingezet op praktijkplaatsen waar de 

verschillende branches samenwerken in bijvoorbeeld Integrale Kind Centra of Brede scholen. Op deze 

manier doet de student kennis en ervaring op met een breed werkveld rondom de ontwikkeling van het 

kind. Het streven is om in deze praktijkleergroepen studenten van verschillende opleidingen samen te laten 

werken en te leren. De gemengde samenstelling van de groep zorgt ervoor dat de student leert werken in 

een multidisciplinair team en kennis krijgt van verschillende contexten. In de praktijk wordt de student 

begeleid door een praktijkbegeleider en door een praktijk-begeleidende docent vanuit de opleiding. Het 

functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een 

gesprek. In de bijeenkomsten voor de praktijkbegeleiders wordt toegewerkt aan een gezamenlijk beeld van 

(waar) de opleiding (toe opleidt), wat het vraagt van de begeleiders en worden eventuele onduidelijkheden 

verhelderd. Het werkveld wordt zodoende nauw betrokken bij de verdere doorontwikkeling van de 

opleiding en de praktijk.  

6.4 Regionale samenwerking en landelijke netwerken Pedagogisch Professionals 
 

 

Inmiddels werkt KPZ samen met meer dan 120 werkgevers in het Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg en 

Welzijn en samen met deze werkgevers heeft KPZ afstemming met werkgevers organisaties FCB (Welzijn, 

Jeugdzorg en Kinderopvang en de PO-raad en inhoudelijke afstemming met brancheorganisatie 

Kinderopvangfonds, Integraal Kind Centrum 2020, Vereniging IKOOK voor Sterren- en Slimfitscholen en het 

netwerk Jonge Kind. Op het gebied van Pedagogisch Professional en Jonge Kind werkt KPZ samen met een 

landelijk netwerk Hogescholen Pedagogisch Educatief Professionals, waaronder de Hanzehogeschool, 

Fontys, Ipabo, HS Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Driestar, Iselinge en KU Leuven. Naast dit landelijke 

platform is KPZ een van de partners in Pedagogisch Pact en Pact voor Kindcentra. KPZ participeert actief in 

het regionale en landelijke netwerk en de Opleidingentafel van PACT. 
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7. Onderwijskundige resultaten 

7.1 Instroom studenten  

De instroom van nieuwe studenten op 1 oktober 2017 was voor de voltijd bachelor opleiding leraar 

basisonderwijs 194, dit is een stijging van 13,5% ten opzichte van 2016/2017. Het aantal inschrijvingen voor 

de deeltijdopleiding leraar basisonderwijs (vierjarige en verkorte opleiding) was op 1 oktober 2017 maar 

liefst 57. Dit is een stijging van 58,3% t.o.v. 2016-2017 toen het aantal inschrijvingen maar 36 was. Het 

aantal inschrijvingen voor de twee jarige deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch Professional Kind 

en Educatie kende ook een stijging. Met een stijging van 24,3% komt het aantal instromers op 1 oktober 

2017 uit op 87. De stijging van de instroom in de deeltijdopleidingen is mede het resultaat van diverse 

Talentenprogramma’s met werkgevers. 

Instroom 14/15 15/16 16/17 17/18 
Voltijdopleiding leraar basisonderwijs 178 154 171 194 

Deeltijdopleiding leraar basisonderwijs 57 54 36 57 

Pedagogisch Professional Kind en Educatie 0 0 70 87 

Totaal 235 208 277 338 

7.2 Regionale instroom leraar basisonderwijs 

Landelijk is het aantal inschrijvingen op 1 oktober 2017 met 4,1% matig gestegen ten opzichte van 1 

oktober 2016. Regionaal zagen we een lichte stijging van 0.5% bij VIAA en 2,4% bij Windesheim. Bij de KPZ 

zagen we een flinke stijging voor de bacheloropleiding van maar liefst 23,6%. De KPZ kende in de afgelopen 

vijf jaren niet eerder zoveel instromers, in totaal 241. 

Instroom Aantal 

2013 226 

2014 238 

2015 193 

2016 195 

2017 241 

7.3 Aantal inschrijvingen 

Het totaal aantal ingeschreven studenten op 1 oktober 2017 was 837 waarvan 558 voltijd studenten, dit is 

een stijging van 7 studenten (1,3%) ten opzichte van 1 oktober 2016.  Het aantal deeltijdstudenten was 138 

ten opzichte van 117 in 2016, een stijging van 21 studenten (17,9%). Omdat de groepen Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie (PPKE) van vorig jaar voor het eerst zijn doorgestroomd naar het tweede jaar 

komt het totaal aantal studenten op een totaal van 141 te staan.  

Instroom 14/15 15/16 16/17 17/18 
Voltijdopleiding leraar basisonderwijs 559 526 551 558 

Deeltijdopleiding leraar basisonderwijs 143 136 117 138 

Pedagogisch Professional Kind en Educatie 0 0 70 141 

Totaal 702 662 738 837 

7.4 Aantal aanmeldingen voltijd 

Het aantal aanmeldingen is in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016, van 243 studenten naar 248 

studenten (2,1%). In 2017 zijn 198 studenten ingeschreven, waarvan 194 in het eerste jaar en 4 in hogere 

studiejaren. Inclusief de studenten die geplaatst zijn in een hoger jaar komt het percentage uit op 79,8 

procent van het totaal aantal aanmeldingen.  

Instroom 14/15 15/16 16/17 17/18 
Voltijd 229 198 243 248 

% instroom 77,3% 77,7% 70,4% 79,8% 
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7.5 Vooropleiding instroom voltijdstudenten in procenten 

Vanuit haar visie op leren vanuit diversiteit streeft KPZ naar heterogene groepen studenten. In vergelijking 

tot vorig jaar zien wij een daling van het aantal havo studenten in de bachelor opleiding leraar 

basisonderwijs, daarentegen stijgt de instroom van mbo-studenten. Verder is er een kleine stijging van het 

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

Instroom in % 14/15 15/16 16/17 17/18 
mbo 38 26 23 26 

havo 57 66 70 64 

vwo 5 7 6 8 

overig 0 1 1 2 

7.6 Verdeling geslacht in de voltijd in procenten 

In 2017/2018 is 29% van de instromende studenten jongens, geen verschil ten opzichte van 2016. Vanaf 

2013 zijn de projecten Veel Meer Meester en Paboys van start gegaan om de opleiding aantrekkelijker te 

maken voor jongens en meer mannelijke studenten te behouden binnen de opleiding.  

Instroom in % 14/15 15/16 16/17 17/18 
Jongens 26 23 29 29 

Meisjes 74 77 71 71 

7.7 Aantal uitvallers voltijdopleiding 

Het uitval percentage in het eerste jaar van de opleiding is in 2016/2017 fors gestegen ten opzichte van de 

afgelopen jaren (40,4%) Dit had veelal te maken met de slechte resultaten bij de instaptoets taal. Tevens 

hebben veel studenten in de exit-enquête aangegeven een verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt. 

Vanaf 2015 ontvangt het managementteam maandelijks een overzicht met uitvalgegevens en de redenen 

van studie uitval, waardoor er een beter inzicht is ontstaan in de oorzaken van studie uitval en maatregelen 

worden genomen kunnen worden om uitval te voorkomen. 

Uitvallers VT 13/14 14/15 15/16 16/17 

> 4 jr 0 3 5 2 

> 3jr 9 2 1 1 

>2jr 11 4 7 9 

>1jr 19 14 15 13 

In 1ste jr 48 69 31 67 

Totaal 87 92 59 92 

7.8 Aantal uitvallers deeltijdopleiding 

Het aantal uitvallers in de deeltijdopleidingen is in het studiejaar 2016/2017 nagenoeg gelijk gebleven in 

het propedeusejaar. Van de 124 studenten zijn 27 studenten in 2016/2017 afgestudeerd en vonden er 21 

uitschrijvingen plaats (16,9%)  

Uitvallers DT 13/14 14/15 15/16 16/17 
> 4 jr 1 1 0 1 

> 3jr 0 2 1 1 

>2jr 2 5 8 3 

>1jr 8 7 15 2 

In 1ste jr 21 22 11 14 

Totaal 32 37 35 21 
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7.8 Aantal uitvallers PPKE 

Op 1 oktober 2016 stonden 70 PPKE studenten ingeschreven. Daarvan zijn er inmiddels 54 doorgestroomd 

naar het tweede jaar. 16 studenten schreven zich voortijdig uit (22,9%) 

Uitvallers PPKE 16/17 
In 1ste jr 16 

Totaal 16 

7.9 Studiesucces 

Het uitvalpercentage van de eerstejaarsstudenten in de voltijd is in 2016-2017 gestegen t.o.v. de vorige 

jaren. Met 67 uitvallers is het percentage uitval 40,4%. Op basis van de afgelopen vier jaren is het 

gemiddelde aantal uitvallers in het eerste jaar 31,9%. In de deeltijd is het uitvalpercentage in het eerste jaar 

41,2% voor de vierjarige deeltijd en 36,8% voor de tweejarige deeltijd. 

Jaar 2013 2014 2015 2016 
Aantal eerstejaars voltijd 177 176 149 166 

Uitval in % 27,1 39,2 20,8 40,4 

Aantal uitvallers 48 69 31 67 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 
Aantal eerstejaars deeltijd A-stroom 21 25 17 17 

Uitval in % 47,6 44,0 17,7 41,2 

Aantal uitvallers 10 11 3 7 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 
Aantal eerstejaars deeltijd B-stroom 34 38 33 19 

Uitval in % 26,5 29,0 27,3 36,8 

Aantal uitvallers 9 11 9 7 

Vanaf september 2016 is de opleiding AD PPKE gestart. In dit eerste jaar was het aantal uitvallers 16%.   

Jaar 2016 
Aantal eerstejaars deeltijd 70 

Uitval in % 22,9 

Aantal uitvallers 16 

7.10 Aantal afgestudeerden 

Het aantal afgestudeerde studenten in de voltijd- en deeltijdopleiding is in 2016/2017 gestegen ten 

opzichte van 2015/2016. Veel studenten zijn het jaar daarvoor doorgestroomd van het vierde jaar naar het 

vijfde jaar. Velen van hen zijn nu inmiddels afgestudeerd. 

Studiejaar 13/14 14/15 15/16 16/17 
Voltijd 80 93 86 101 

Deeltijd 19 24 23 27 

Totaal 99 117 109 128 

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

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

afstudeerprogramma. 

Inschrijfjaar 2016 2017 2018 

Inschrijvingen 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Voltijd 5 30 37 58 

Deeltijd 5A 4 3 4 

Deeltijd 5B 21 24 28 
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8. Internationalisering 

In het instellingsplan van de KPZ staat dat de meeste hogescholen hun kerntaken – onderwijs, onderzoek, 
professionalisering en dienstverlening – verrichten binnen een dynamische en (inter-)nationale omgeving. 
Zowel op Europees als op wereldvlak is er samenwerking in het hoger onderwijs. De KPZ kiest hierin 
duidelijk positie, binnen de mogelijkheden van een relatief kleine hogeschool, om studenten adequaat en 
goed te kunnen voorbereiden op onze multiculturele samenleving en hun wereldburgerschap. In dit kader 
passen de activiteiten van het International Office (IO) om mobiliteit van studenten, staf en docenten 
mogelijk te maken en te stimuleren. 
 
KPZ heeft als doel 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 op de KPZ. Binnen de studentmobiliteit werd in 
2015-2016 38% en in 2016-2017 33% gerealiseerd. De daling is grotendeels veroorzaakt doordat dit cohort 
voor het eerst geen studiefinanciering meer beschikbaar was. De KPZ had in 2017 nog wel de 
Erasmusbeurzen, de Holland Scholarship (5x) en de IPV beurzen (10x). Naast deze beurzen geeft de KPZ een 
eigen beurs uit aan alle studenten die niet onder de vermelde beurzen vallen.  Na het studiejaar 2017-2018 
worden de IPV beurzen door het ministerie niet meer ter beschikking gesteld. Het onderstaande overzicht 
laat de mobiliteitsaantallen zien die gerealiseerd zijn binnen de verschillende studiejaren. 

 

2015-2016 Totaal 
KPZ students 

internship 
KPZ students study KPZ teacher mobility KPZ Staff Mobility 

Binnen Europa 29 2 13 4 10 

Buiten Europa 19 16     3 

Totaal: 48 18 13 4 13 

2016-2017 Totaal 
KPZ students 

internship 
KPZ students study KPZ teacher mobility KPZ Staff Mobility 

Binnen Europa 28 3 5 9 11 

Buiten Europa 17 13     4 

Totaal: 45 16 5 9 15 

2017-2018 Totaal 
KPZ students 

internship 
KPZ students study KPZ teacher mobility KPZ Staff Mobility 

Binnen Europa 34 7 12 5 10 

Buiten Europa 16 13   3 

Totaal: 50 20 12 5 13 

Statistiek International Office - KPZ Incomings 

2014-2015 Totaal: 
KPZ International 

Class 
Overig Incoming Teachers Incoming Staff 

Incomings 22 15 0 5 2 

2015-2016 Totaal: International Class Overig Incoming Teachers Incoming Staff 

Incomings 28 18 0 9 1 

2016-2017 Totaal: International Class Overig Incoming Teachers Incoming Staff 

Incomings 49 16 20(18+2) 9 4 

2017-2018 Totaal: International Class Overig Incoming Teachers Incoming Staff 

Incomings 35 11 14 (2+12) 4 6 

Internationalisering thuis 1 1       
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De student-, docent- en staf mobiliteit laat een totale toename zien van uitgaande mobiliteit ten opzichte 

2016-2017. De afname bij studenten is te wijten aan stoppen van de studiebeurs voor studenten. Bij de 

inkomende studenten is kleine daling te zien, bij staf en docent mobiliteit een toename. De internationale 

klas is kleiner en de inkomende groep Engelse studenten, bedoeld in de kolom overig inkomende,  laat ook 

een daling zien. 

8.1 Projecten en conferenties 

1. Teacher in Europe Studenten Conferentie 2017 werd voor de zesde maal georganiseerd maar nu 

samen met de Hogeschool Utrecht, Viaa en KPZ. Drie partners die hun inspanningen beloond zagen met 

112 studenten en 20 coaches uit het binnen- en buitenland. Goede evaluaties, waarderingen en groei 

geven weer dat die conferentie nog steeds een waardevolle activiteit is vanuit het International Office. 

Door extra subsidie van het Cilo, financiële garantstelling door de drie partnerscholen en een kleine 

heffing voor entree kon deze conferentie wederom gerealiseerd worden. Grote vraag is of het Cilo en 

Nuffic de subsidie kunnen handhaven in 2018.  

2. In maart werd de projectweek “Visionary week on Dutch Education” voor de derde maal 

georganiseerd en in totaal 16 studenten uit de internationale klas KPZ,  20 Engelse studenten van de 

BTSA en één student van de KPZ via Talentontwikkeling namen deel aan deze projectweek. Deze week 

is een vast onderdeel van het jaarprogramma internationalisering geworden met als doel in een 

internationale setting studenten kennis te laten maken met de grote diversiteit aan 

vernieuwingsonderwijs in Nederland. Naast theorie en kennisverwerving worden ook door de 

deelnemers minimaal twee basisscholen bezocht. Aan het einde van de week is er een debat over het 

Nederlandse onderwijs. 

3. In Malmö, Zweden, vond in 2017 de jaarlijkse Move-on-conferentie plaats, georganiseerd door de 

ontwikkelaars van het Move-on programma wat de KPZ gebruikt voor de in- en uitgaande studenten. 

Hoofdthema op die conferentie is scholing en kennis delen om optimaal met Move-on te kunnen 

werken. De assistente IO heeft voor het International Office van de KPZ deelgenomen.    

4. In april heeft de coördinator internationalisering deelgenomen aan een internationale week in Riga, ter 

versterking van het samenwerkingsverband, hieruit vloeien voorgenomen mobiliteiten voort van 

studenten en docenten. De internationale officer heeft als  muziekdocent aan de muziekafdeling van 

Riga gastlessen gegeven. 

5. In september heeft de coördinator IO  aan de jaarlijkse EAIE-conferentie deelgenomen in Sevilla, het 

bezoek aan de universiteit  van Sevilla was onderdeel van dit programma.  Promotie van de KPZ en 

deelname aan workshop voor kennisverwerving waren de hoofddoelen van deze conferentie, naast 

verkenning van partners voor internationale samenwerking voor de KPZ wereldwijd. 

8.2 activiteiten t.b.v. de internationale component van de masteropleidingen 

1. In mei hebben twee collega’s, betrokken bij de mastersopleidingen,  een conferentie van de universiteit 

van Worcester (UoW)  bezocht om een strategisch partnerschap aan te gaan met de UoW. Samenwerking 

op het gebied van de masters is een hoofddoel voor internationaliseren binnen de masters MLI en MLE. Als 

gevolg van dit bezoek aan de UoW kwamen in november twee gastdocenten van de universiteit van Derby 

en Worcester  twee gastcolleges verzorgen op de KPZ.  

2. In november hebben 12 schoolleiders en bestuursleden van het schoolbestuur BTSA de KPZ een week 

bezocht voor een gastcollege over leiderschap in onderwijs en verschillende basisscholen bezocht. In 

Eindhoven hebben de gasten ook een gastcollege bezocht bij de hogeschool Fontys en enkele basisscholen. 

Dit bezoek was een tegenbezoek door de Engelse delegatie in 2017 als vervolg op het bezoek van de KPZ 

masterstudenten aan Engeland in 2016. 
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8.3 activiteiten door de KPZ voor Interactum c.q. Radiant 

De internationale coördinatoren van de Marnix en KPZ hebben de opdracht gekregen gezamenlijke 

activiteiten te ontwikkelen voor Radiant. Inmiddels is er een beleidsplan geschreven “Blik op de wereld” 

t.b.v. het aangaan strategische partnerschappen en is er een pre-departure tweedaagse conferentie voor 

studenten van Radiant georganiseerd als voorbereiding op de internationale stage buiten Europa. Beide 

activiteiten zijn geëvalueerd en bij het bestuur van Radiant besproken en geaccordeerd. Vervolgacties met 

coördinatoren internationalisering van Radiant partners zullen in 2018 worden georganiseerd conform het 

visiestuk “Blik op de wereld”.   
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9. Overige ontwikkelingen en projecten binnen de opleidingen 

9.1 Meer mannen voor de klas, Veel Meer Meester en Paboys 
 

Het landelijk project Veel Meer Meester, gestart in 2015, is samen met hogeschool Viaa en hogeschool 

Windesheim sinds 2016 verder regionaal vorm gegeven. Ook in 2017 heeft de Paboyscommissie diverse 

activiteiten georganiseerd voor de mannelijke studenten en de mannelijke medewerkers van KPZ. Populair 

zijn met name sportieve activiteiten en activiteiten die gericht zijn op kennis in relatie met de studie. 

Traditioneel start het nieuwe studiejaar met een survivalactiviteit voor de Paboys. Een andere activiteit die 

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

hebben naast het organiseren van activiteiten ook een rol in de voorlichting aan aspirant-studenten. Zo 

dragen zij bij op beurzen en informatiebijeenkomsten op vo- en mbo-scholen en verzorgen zij 

rondleidingen tijdens de open avonden van KPZ. De Paboyscommissie wordt bijgestaan door twee 

mannelijke hogeschooldocenten. 

9.2 Project Juniordocenten  

KPZ en een aantal regionale besturen zijn op 1 september 2015 gestart met tweejarig traineeships voor 

junior-docenten. Met deze samenwerking willen we de verbinding tussen onderwijs en de 

beroepspraktijkexpertise versterken en (jonge) innovatieve en onderzoekende professionals 

(afgestudeerde MLI studenten) een bijdrage laten leveren aan de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering 

van het onderwijsprogramma van de lerarenopleiding op KPZ. Junior-docenten staan twee tot drie dagen 

voor de klas op een basisschool en hebben een traineeship voor twee dagen in de week binnen de 

lerarenopleiding. In september 2016 zijn vijf junior-docenten (voor twee studiejaren) gestart, waarvan drie 

junior-docenten verbonden zijn aan het Kenniscentrum en twee junior-docenten aan het team Rekenen en 

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

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

medezeggenschapsraad en het decentraal overleg met de vakbonden. Vooralsnog zal het studiejaar 2017-

2018 het laatste studiejaar voor het Project Juniordocenten zijn. Het project Juniordocenten maakt 

onderdeel uit van het tijdelijke investeringsprogramma hoger onderwijs en loopt op 1 september 2018 af. 

9.3 Het CEPM-project ‘Bezield Burgerschap’ (burgerschapsvorming op morele grondslag) 
 

Hogeschool VIAA, schoolbestuur mijnplein en KPZ zijn de dragers van het CEPM-project ‘Bezield 

burgerschap’, waarbij KPZ eindverantwoordelijk is voor dit project. Het doel is Burgerschapsvorming, de 

vorming en opvoeding van leerlingen tot sociaal voelende en verantwoordelijke burgers die zich 

identificeren met democratische waarden en omgangsvormen en bereid en in staat zijn deel te nemen aan 

de samenleving. Daarbij is het uitgangspunt dat leraren beter bestand zijn tegen bedreigingen die vanuit de 

samenleving op hen afkomen indien zij zich bewust zijn van hun dieperliggende waarden, overtuigingen en 

mentale beelden en deze ook bewust kunnen inzetten in hun professioneel handelen. De projectgroep is 

gestart in het najaar van 2016 en leverde in 2017 drie producten op: 

 Een curriculum-onderdeel over moreel en onderwijskundig leiderschap in de 

directeurenopleidingen, allereerst binnen de leiderschapsopleidingen van Magistrum; 

 Een prototype voor een meerdaagse training/scholing voor leraren en professionals in andere 

sectoren zoals de kinderopvang, sociaal werk en (jeugd)zorg hoe om te gaan met morele dillema’s 

en maatschappelijke spanningen;  

 Curriculaire aanbevelingen voor de bacheloropleidingen van Radiant. 
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9.4 Ontwikkelingsprogramma Young Professionals 

Ieder jaar brengt KPZ, als opleider, leraren en pedagogisch professionals naar de arbeidsmarkt en in het 

werkveld. Door het oplopend lerarentekort in de komende jaren en de uitval van starters in de eerste jaren 

van hun loopbaan wil KPZ zich inspannen om in samenwerking met regionale besturen om zoveel mogelijk 

nieuw opgeleide leraren aan het werk te krijgen. KPZ ziet het als haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om verschillende mogelijkheden te bieden voor alumni en jonge professionals. KPZ 

biedt jonge professionals in de eerste jaren van hun loopbaan een ontwikkelprogramma met diverse 

keuzemogelijkheden. Met dit programma wil KPZ de jonge professional, die met nieuwe inzichten en een 

eigen dynamiek het team binnenkomt krachtig in het werkveld en op de arbeidsmarkt positioneren. Het 

programma doet recht aan de diversiteit van de talenten van jonge professionals, waarbij zij zelf keuzes 

maken op het gebied van professionele identiteit, het versterken van de pedagogische competenties, 

vakinhoudelijke- of didactische competenties of het versterken van de onderzoekscompetentie door een 

masteropleiding. Het keuzeprogramma bestaat uit:  

 participeren in een professionele leergemeenschap waar jonge professionals leren om hun plek in een 

team te verwerven, met aandacht voor socialisatie, professionele identiteit en leren omgaan met 

professionele identiteitsspanningen; 

 deelnemen aan het digitale IRIS Connect platform en het netwerk zodat jonge professionals hun 
pedagogisch-didactische vaardigheden verder ontwikkelen, via een door hen zelf beheerd 
bekwaamheidsdossier van ‘start- naar basis-bekwaam’. Het bekwaamheidsdossier bevat bewijs op het 
gebied van (vak)didactiek, klassenmanagement, ontwerpen van onderwijsmateriaal, beoordeling en 
evaluatie en de ontwikkeling van het pedagogisch handelen. 

 deelnemen aan een opleiding Pedagogische Tact voor starters, waar jonge professionals hun 

pedagogisch repertoire uitbreiden en versterken; 

 deelnemen aan modules uit verschillende post-hbo-opleidingen zodat de jonge professional zich 

inhoudelijk verder kan specialiseren op een aantal thema’s te weten: jonge kind, oudere kind, digitaal 

leren, wetenschap & technologie, specifieke onderwijsbehoeften of vernieuwende onderwijsconcepten 

(traditionele concepten en nieuwe concepten als Sterrenscholen, Slimfitscholen en IKC’s); 

 deelnemen aan een tweejarige masteropleiding zodat de jonge professional zich ontwikkelt tot 

teacher-leader (master Leren en Innoveren), zich verder verdiept in het leraarsvak (master Passend 

Meesterschap in samenwerking met de hogeschool Viaa) of zich specialiseert in Educational Needs (EN) 

in samenwerking met hogeschool Windesheim. 

KPZ werkt samen de Rijksuniversiteit Groningen en de hogeschool van Amsterdam met het Ministerie en de 

PO-raad als voorloper op het gebied van jonge professionals. Hierbij is KPZ partner tijdens diverse 

bijeenkomsten en congressen. KPZ is betrokken bij de samenwerking tussen het Arbeidsmarktplatform, 

werkgevers- en werknemersorganisatie rond een programma ter voorkoming van tekorten op de 

arbeidsmarkt en ontwikkeling van interprofessionele teams. 
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10. Praktijkgericht onderzoek, lectoraat en KPZ Kenniscentrum 

Praktijkgericht onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen KPZ en wordt vormgegeven in nauwe 

samenwerking tussen het KPZ Kenniscentrum, de opleidingen en het werkveld. In de missie staat dat KPZ 

met praktijkgericht onderzoek bij wil dragen aan ontwikkeling, innovatie en systeemverandering in het 

domein Kind & Educatie. KPZ kiest in haar opleidingen voor ontwerpgericht praktijkonderzoek. Het doel van 

dit type praktijkonderzoek, is om bij te dragen aan een oplossing voor een probleem in de praktijk en aan 

het ontwikkelen van praktijkkennis. Door een systematische analyse van het probleem en van de omgeving, 

leert de student op basis van literatuur een interventie te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren als 

oplossing van het praktijkprobleem.  

10.1 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. midterm review Kenniscentrum 

In 2016 vond de midterm review plaats van het Kenniscentrum, als voorbereiding op de BKO in 2018. De 

commissie benoemde als sterke punten de grote en positieve impact van het Kenniscentrum op de 

medewerkers, studenten en het werkveld. Vooral de rol in de opleidingen, zowel bachelor als master, werd 

goed zichtbaar. Een aandachtspunt was volgens de commissie om een scherper onderscheid te maken 

tussen Kenniscentrum en lectoraat/lectoraten. De commissie adviseerde voorts om t.a.v. het 

Kenniscentrum de samenwerking vooral regionaal in te zetten, zowel wat betreft de praktijkpartners als de 

wetenschappelijke partners. Ook vond de commissie de onderzoeksfunctie nog te gering van omvang. Het 

afgelopen jaar zijn de aanbevelingen ter harte genomen. Allereerst is op grond van de aanbevelingen de 

relatie met de wetenschappelijke partners Universiteit Twente (UT) en Rijks Universiteit Groningen (RuG) 

versterkt. De intensiveringen van het contact met de UT heeft geresulteerd in de inzet van gepromoveerde 

docenten van de UT in de MLI, in een subsidieaanvraag bij de NRO en in gezamenlijke presentaties en 

publicaties met prof. Susan McKenney. Ook heeft het Kenniscentrum voor de derde keer op rij een 

masterstudent aangetrokken van de UT om onderzoek te doen naar de leescultuur op de pabo. Het 

promotietraject van Michelle Gemmink met prof. Klaas van Veen als promotor van de RuG, vordert 

gestaag. 

Het onderscheid tussen Kenniscentrum en het lectoraat is aangescherpt. De kenniskring van het 

Kenniscentrum is uitgebreid van zes leden naar elf leden, waarbij alle opleidingen zijn vertegenwoordigd, 

dus niet alleen bachelor, maar ook associate degree, post-bachelor-opleidingen en masters. De drie 

juniordocenten van het Kenniscentrum participeren ook in de kenniskring.  

KPZ continueert haar beleid om zich te positioneren als een kenniscentrum voor het funderend onderwijs 

(voor kinderen van 0-14 jaar). Het biedt inhoudelijke ondersteuning aan het werkveld in de vorm van 

kenniskringen, professionele leergemeenschappen en symposia. Daarnaast kan het werkveld er terecht 

voor specifieke ontwikkelvragen. Dat heeft dit jaar geresulteerd in een aanvraag van het schoolbestuur 

mijnplein en Carmel College Salland om onderzoek te doen naar de overgang van basisscholen van 

mijnplein naar Carmel College Salland.  

Het Kenniscentrum verricht praktijkgericht onderzoek op het gebied van taal, rekenen, pedagogisch 

handelen en vernieuwende onderwijsconcepten. De verworven kennis wordt gedeeld met en door het 

werkveld middels conferenties, lezingen, workshops en publicaties (zie lijst met publicaties). Op deze wijze 

draagt het kenniscentrum bij aan kennisontwikkeling, kennisbenutting, innovatie en systeemverandering in 

het domein Kind & Educatie.  

 

De aanbeveling om de onderzoeksfunctie uit te breiden, is helaas niet geëffectueerd. Sinds september 2016 

zijn drie junior-docenten verbonden aan het Kenniscentrum. Het dienstverband is aangegaan voor twee 

jaar. In 2018 zal besloten worden of het Kenniscentrum structureel kan rekenen op extra formatie in deze 

vorm. 
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10.2 Nieuwe ontwikkelingen KPZ Kenniscentrum 

Nieuw lectoraat Narratieve Professionele Identiteit 

Het lectoraat Reflectie en Retorica heeft op 14 juni 2017 zijn tienjarig jubileum gevierd met een symposium 

en de presentatie van twee publicaties, namelijk een handreiking voor de ontwikkeling van de narratieve 

professionele identiteit, getiteld: Een leraar als geen ander. Ontwikkeling van professionele identiteit van 

leraren door verhalen (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra, & Pillen, 2017) en een aanpak om gedichten en 

verhalen in de klas te introduceren: Kom maar met gedichten en verhalen. Creatief schrijven op de 

basisschool (Bouwhuis & Pauw, 2017). Het lectoraat Reflectie en Retorica wordt de komende vier jaar 

voortgezet onder de nieuwe naam: Narratieve Professionele identiteit. De onderzoeksgroep zal bestaan uit 

de lector dr. Ietje Pauw en de onderzoekers dr. Wenckje Jongstra en dr. Marieke Pillen. 

 

Tweede lectoraat 

In 2017 hebben teams op KPZ de gelegenheid gekregen om in samenspraak met het Kenniscentrum en het 

werkveld een lectoraatsvoorstel in te dienen. Er zijn vijf voorstellen ingediend.  

 Dialectisch leren, penvoerder dr. Petra Hendrikse 

 In de wereld komen, penvoerder drs. Anton Bakker 

 Innovatiekracht in het onderwijs, penvoerder Michelle Gemmink MSc. 

 Kritische geletterdheid, penvoerder dr. Wenckje Jongstra 

 Pedagogisch professional, penvoerder dr. Marieke Pillen 
Na een pitch voor een expertpanel en een werkveldpanel is de keuze gevallen op een combinatie van twee 

voorstellen, namelijk 'In de wereld komen' en 'Innovatiekracht in het onderwijs'. Dit heeft geleid tot een 

herzien voorstel voor een lectoraat 'Wereldgericht onderwijs'. De intentie was om in september te starten 

met het lectoraat. Helaas is door omstandigheden, zoals het vertrek van de voorzitter van het College van 

Bestuur, de sollicitatieprocedure voor een lector verdaagd.  

 

Masters 

Het Kenniscentrum is intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de masters MLI en MLE en 

bij het ontwerp en de aanvraag voor de Master Leiderschap In Kind en Educatie (MLIKE). Ook heeft het 

Kenniscentrum een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van het internationaliseringsprogramma van de 

masters, zowel in de vorm van (internationale) masterclasses als in het leggen van contacten met de 

universiteiten van Derby en Worcester, UK. 

 

Radiant 

Op 7 april 2017 is de onderzoeksprogrammering van Radiant Lerarenopleidingen gepresenteerd. De 

onderzoeksprogrammering bestaat uit drie zichtlijnen, namelijk Toekomstgericht onderwijs, De 

socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs en Diversiteit in handelen. KPZ participeert 

in de tweede zichtlijn, socialiserende en persoonsvormende functie van het onderwijs. Prof. dr. Jan 

Hoogland, lector bij Viaa en dr. Ietje Pauw, lector KPZ vormen de programmaleiders. De deelnemende 

hogescholen zijn Driestar hogeschool, Hogeschool de Kempel, KPZ en hogeschool Viaa. In het kader van 

deze samenwerking is een NRO-subsidieaanvraag ingediend. 

 

Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen 

Sinds 2015 organiseert een groep lectoren van tien lectoren ontmoetingsavonden, aanvankelijk onder de 

naam 'kritische lectoren', maar inmiddels is de naam gewijzigd in Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen. 

Vanaf de start is de KPZ-lector hierbij betrokken. Het netwerk komt tweemaandelijks bij elkaar en heeft als 

doel zijn visie te geven op onderzoek in de lerarenopleiding. De visie wordt gepubliceerd en op 

verschillende platforms besproken met betrokkenen (o.a. VELON, ORD en Vereniging Hogescholen). 
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10.3 Onderzoek en wetenschap 

In 2017 is het Kenniscentrum betrokken geweest bij zeventien publicaties, zie hiervoor de lijst met 

publicaties in de bijlage. Twee vloeien voort uit het promotieonderzoek van Michelle Gemmink, dat mede 

wordt gefinancierd door de RuG en begeleid wordt door prof. Klaas van Veen als promotor en dr. Marjon 

Fokkens-Bruins als co-promotor. Ietje Pauw is als lector tevens co-promotor. Een tweede promotieaanvraag 

wordt voorbereid door Anneke Wösten en zal in 2018 ingediend worden. Prof. Fred Jansen van Universiteit 

Leiden is de beoogde promotor.  

Ook de samenwerking met de UT heeft meer vorm gekregen: in de masters wordt voor de begeleiding van 

ontwerpgericht onderzoek samengewerkt met dr. Susan McKenney; in samenwerking met haar zijn twee 

publicaties over het belang van ontwerpgericht onderzoek verschenen. Daarnaast worden 

onderzoeksdocenten van UT ingezet in de masteropleiding.  

Sinds september 2016 zijn drie juniordocenten aangesteld ter ondersteuning van het onderzoek van het 

Kenniscentrum, mede n.a.v. de aanbeveling van de midterm reviewcommissie om de omvang van het 

Kenniscentrum te vergroten. Zij participeren in het lopende onderzoek van het Kenniscentrum. 

Subsidieaanvragen NRO 

In 2017 heeft het Kenniscentrum in samenwerking met verschillende partners drie subsidieaanvragen bij 

NRO ingediend. Het betreft de volgende aanvragen: 

 

Titel Consortium Penvoerder 

Lezen in meeleven Radiant (KPZ, VIaa en Driestar) Dr. Wenckje Jongstra, KPZ 

Effectief werken met een 
Professionele Leergemeenschap in de 
praktijk 

Universiteit Twente, KPZ en het 
werkveld (basisscholen) 

Dr. Cindy Poortman, Universiteit Twente 
 

Van zorgen naar leren in de 
kinderopvang. Het stimuleren van 
zowel de eigen taalvaardigheid als 
interactievaardigheden vormt 
leidsters tot pedagogisch 
professionals  

KPZ, Expertisecentrum Nederlands en 
het werkveld (kindcentra, 
kinderopvang) 

Dr. Ietje Pauw, KPZ 
 

In 2018 wordt bekend gemaakt of de subsidie wordt toegekend. Mocht de subsidie niet toegekend worden, 

dan zullen de projecten in afgeslankte vorm uitgevoerd worden in samenwerking met het werkveld. 

10.4 Beroepspraktijk en maatschappij 

In 2015 zijn voor het eerst kenniskringen werkveld opgericht voor taal, rekenen en vernieuwende 

onderwijsconcepten. Het aantal deelnemers neemt gestaag toe, ook de juniordocenten participeren in de 

kenniskringen. Het Kenniscentrum neemt het voortouw om jaarlijks de Onderwijsconferentie te 

organiseren. Het afgelopen jaar was Prof. Susan McKenney keynote speaker op deze conferentie die 

bezocht werd door ongeveer 175 leraren uit de regio en waar studenten van de MLI en bachelorstudenten 

van academische opleidingsscholen samen met hun team hun onderzoek presenteren. De lector is als 

bestuurslid van VELON, samen met dr. Gerda Geerdink, associate-lector bij de HAN, redacteur van de serie 

Kennisbasis van de Lerarenopleider. Jaarlijks worden twee katernen.  

 

Tien jaar KPZ-lectoraat Reflectie en Retorica 

Het tienjarig jubileum van het lectoraat Reflectie en Retorica is op 14 juni 2017 gevierd met een symposium 

onder de titel 'Het verhaal gaat door' en de presentatie van twee publicaties, namelijk een handreiking voor 

de ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit, getiteld: Een leraar als geen ander. Ontwikkeling 

van professionele identiteit van leraren door verhalen (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra, & Pillen, 2017) 

en een aanpak om gedichten en verhalen in de klas te introduceren: Kom maar met gedichten en verhalen. 

Creatief schrijven op de basisschool (Bouwhuis & Pauw, 2017).  
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Het symposium is bijgewoond door lectoren, onderzoekers, collega's van andere opleidingen, directeuren 

en leraren uit het werkveld en KPZ-collega's en studenten uit de master en de bachelor. Prof. Bas Haring 

heeft een lezing verzorgd en de leden van het lectoraat hebben workshops gegeven. Het lectoraat Reflectie 

en Retorica wordt de komende vier jaar voortgezet onder de nieuwe naam: Narratieve Professionele 

identiteit. De onderzoeksgroep zal bestaan uit de lector dr. Ietje Pauw en de onderzoekers dr. Wenckje 

Jongstra en dr. Marieke Pillen. 

 

Veerkracht 

Ook voert de lector de redactie van het KPZ-tijdschrift Veerkracht dat drie keer per jaar verschijnt en 

verspreid wordt in een oplage van 900 exemplaren in het werkveld. 

10.5 Onderwijs en scholing 

Het Kenniscentrum is verantwoordelijk voor de onderzoeks- en reflectielijn in de opleidingen. Dat betekent 

dat naast de bacheloropleiding ook overleg plaatsvindt met de opleiding associate degree Pedagogische 

Professional en de masteropleidingen over de wijze waarop het bijzonder kenmerk 'de ontwikkeling van de 

narratieve professionele identiteit' in deze opleidingen vorm krijgt. Sinds september is van ieder 

onderwijsteam een lid verbonden aan het Kenniscentrum. Dit teamlid heeft als opdracht om het 

onderzoeksnetwerk van zijn team in kaart te brengen en beschikbaar te maken voor zowel studenten als 

lerarenopleiders die onderzoek doen, c.q. onderzoek begeleiden. In 2017 verzorgen alle slb'ers van een 

eerste- of tweedejaarsgroep eveneens de reflectielessen t.b.v. de ontwikkeling van de narratieve 

professionele identiteit van studenten. Dit jaar is voor het eerst het nieuwe boek Een leraar als geen ander 

ingevoerd. Een van de juniordocenten bereidt samen met de lector de lessen voor, bespreekt deze met de 

uitvoerders en evalueert de lessen. 

Met name de scholing van lerarenopleiders in de begeleiding van onderzoek zal in 2018 verder 

geïntensiveerd moeten worden. Ook is het wenselijk om docenten te faciliteren om onderzoek te doen 

naar hun eigen praktijk. 
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11. Kwaliteitszorg 

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

het directieoverleg is er periodieke afstemming waarbij de beleidsmedewerker HRM / Kwaliteitsbeleid 

aansluit om het kwaliteitsbeleid binnen de hogeschool te coördineren en uit te voeren.  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. Het 

kwaliteitsbeleid van KPZ kent vier uitgangspunten:  

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

resultaatgerichte werkwijze; 

 gericht 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:  

 

KPZ maakt gebruik van verschillende vormen van het meten van de tevredenheid van studenten en 

deelnemers. Extern wordt dit ingezet via een onderzoeksbureau (evaluatie bachelor, werkveld) en intern 

middels het gebruik van digitaal evaluatiesysteem. Bij de interne kwaliteitszorg zijn management- en 

examencommissie, docententeam, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van het programma 

actief betrokken door:  

 tevredenheidsonderzoeken (NSE en eigen metingen per opleiding); De tevredenheidsonderzoeken 

per opleiding worden besproken in het docententeam en komen aan de orde in de voortgangs- en 

functioneringsgesprekken met betrokken docenten; 

 kwalitatieve evaluaties (periodieke bespreking met een kwaliteitspanel en verdiepend onderzoek) 

met studenten / deelnemers.  

Het blijft onze ambitie om tot de top 5 van de bacheloropleidingen leraar basisonderwijs van Nederland te 

behoren. Niet alleen in kwantitatief opzicht door hoge tevredenheidsscores, onderwijsprestaties 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 

(her)waardering voor het vak van leraar primair onderwijs. Het kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende 

instrumenten zijn middelen om onze ambities te realiseren.  
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12. Samenwerkingsverbanden 

12.1 Radiant Lerarenopleidingen 

Sinds 2017 is Radiant een Educatief Expertise Centrum van negen samenwerkende pedagogische 

hogescholen1 met een coöperatieve rechtsvorm. Met de samenwerking in het Educatief Expertise Centrum 

Radiant willen partners vanuit een waardengedreven perspectief en een sterke regionale verbondenheid 

werken aan de brede vorming, het persoonlijk meesterschap en het innovatievermogen van leraren en 

leiders in het funderend onderwijs. Dit doen wij door (concretisering van artikel 3.3 statuten): 

 Kleinschalige overzichtelijke schoolgemeenschappen te zijn waarin studenten en cursisten gezien, 

gehoord en optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling naar persoonlijk meesterschap;  

 In nauwe samenwerking met het werkveld en in krachtige actiegerichte netwerken te werken.  

 Het Educatief Expertise Centrum inhoudelijk te profileren op de thema’s: 

o Persoonlijk meesterschap; 

o Onderwijs Pedagogisch referentiekader voor de leraar van de toekomst; 

o Aantrekkelijkheid van het beroep. 

In de samenwerking worden vijf ontwikkellijnen onderscheiden: 

 Onderwijs: o.a. kwaliteitsbeleid, masterontwikkeling en internationalisering; 

 Onderzoek: o.a. CEPM, kennis- en onderzoeksbeleid; 

 Voorzieningen: alle vormen van samenwerking tussen hogescholen in de ondersteuning van het 

onderwijs in de breedste zin van het woord; 

 Professionalisering: De opleiding van lerarenopleiders en alle verdere vormen van professionalisering;  

 Bestuurszaken/public affairs: o.a. interne organisatie, coördinatie, belangenbehartiging, bedrijfsvoering 

en PR/communicatie. 

12.2 Magistrum 

KPZ is partner in Magistrum, het samenwerkingsverband met hogescholen IPABO, Fontys en Avans+, 

gericht op de ontwikkeling en professionalisering van middenmanagement en schoolleiders in het 

onderwijs. Naast het actualiseren van de inhoud van de post-hbo-opleidingen basis- en vakbekwaam is er in 

2017 gewerkt aan acht herregistratieprogramma’s voor geregistreerde schoolleiders. Tevens worden de 

master Leadership in Education en de opleiding Directeur Integraal Kind Centrum aangeboden. Alle 

opleidingen en activiteiten zijn positief beoordeeld en opgenomen in het Schoolleidersregister. De 

voorzitter van het CvB is lid van bestuur van Magistrum. Het bestuur van Magistrum heeft in 2017 besloten 

vanaf 1 september 2019 het samenwerkingsverband te ontbinden. Inmiddels is KPZ 

Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie in 2017 als zelfstandig instituut opgenomen in het 

schoolleidersregister. KPZ en Fontys hebben de intentie uitgesproken te blijven samenwerking gericht op 

de ontwikkeling en professionalisering van de diverese post-hbo en master opleidingen gericht op 

leiderschap in het domein van Kind en Educatie. 

12.3 Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO) 

KPZ is lid 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. In 2017 is een visitatiekader voor de VKLO scholen ontwikkeld. De 

                                                           
1
 CHE Ede, HS Driestar Gouda, HS De Kempel Helmond, HS IPabo Amsterdam, HS Iselinge Doetinchem, HS Thomas 

More Rotterdam, HS VIAA Zwolle, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie Utrecht.  
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voorzitter van het CvB maakt als penningmeester deel uit van het dagelijks bestuur van de VKLO en een oud 

medewerker is beleidsadviseur voor de VKLO.  

12.4 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’. Vanaf 2017 heeft dit initiatief een vervolg gekregen met de ontwikkeling van ‘transitiepaden’ 

tussen opleiding en werk v.v. en de vorming van een Academie voor Ondernemendheid. In samenwerking 

met de gemeente Zwolle heeft de Zwolse8 een werkagenda gericht op de volgende thema’s: bruisende 

studentenstad, goed en betaalbaar wonen voor studenten en starters, ondernemendheid, innovatie en 

creativiteit en bereikbaarheid van de stad Zwolle. 

Het ontwikkelen en uitvoeren van de Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie is een eerste initiatief 

in het kader van de New Jobs vanuit de samenwerking tussen KPZ, Landstede, Menso Alting en hogeschool 

VIAA. Daarnaast werken de Zwolse8 intensief samen op het gebied van de ontwikkeling van Associate 

degree’s, doorstroming mbo-hbo en studentintroductie met de Bruisweek. Daarnaast zijn er 

samenwerkingsvormen op het gebied van personeelsbeleid, studentenhuisvesting en gezamenlijk overleg 

met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel over de strategische onderwijsagenda voor de komende 

jaren. Dit betreft voornamelijk samenwerking op het gebied onderwijs- en taalachterstanden, spelend leren 

en de ontwikkeling en vorming van Integraal Kind Centra en wijkgericht werken. 

12.5 Ontwikkeling Campus Kind en Educatie 

In 2017 is verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Campus Kind en Educatie in samenwerking met 

hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting. Bij de fysieke vormgeving van de Campus heeft 

KPZ een deel van een aanpalend onderwijsgebouw van Landstede aangekocht. Landstede heeft haar 

onderwijslandschap Onderwijs en Opvoeding verplaatst naar de Campus met vijf relevante mbo 

opleidingen op het gebied van Kind en Educatie. Door de besturen en in de regiegroep is een inhoudelijk 

ontwikkelingsprogramma opgesteld, met als hoofdthema’s: 

 onderwijsconcepten (wo Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie en het schakelprogramma 

leraar basisonderwijs/social work, ontwikkeling van de Master Leiderschap voor Kind & Educatie, 

Master Passend Meesterschap/Jeugd, Expertisecentrum vernieuwend onderwijs, Internationalisering / 

Teacher in Europe); 

 doorstromingsprogramma mbo-hbo Campus Kind en Educatie en Zwolse8; 

 ontwikkeling praktijkleerplaatsen (IKC-labs, interprofessionele leerteams onderwijs en social work en 

traineeships) 

 onderzoeksprogramma Taalontwikkeling, spelend leren en (team)ontwikkeling IKC’s en 

professionalisering docenten; 

 regionale maatschappelijke ambitie (betrokkenheid werkveld, arbeidsmarkt en jonge professionals); 

 professionalisering werkveld door samenwerking op het gebied van post-hbo-opleidingen en masters; 

 Organisatie en doorontwikkeling van Teacher in Europe; 

 programma met studenten en kinderen (Zabuki Science Café, Test Centre Cambridge English, 

Kunstatelier en –lab Reggio, Natuurbeleving en gezond en bewegen) 
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12.6 Stichting Vierslagleren  

In september 2013 zijn de besturen Aves, Leerplein055, mijnplein, OpKop, Leerplein055, SKO en de 

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) gestart met het concept en de Stichting 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 onderzoeksvraag en 

effectieve onderwijsverandering of -verbetering in de school, in samenwerking met het team en 

schoolleiders. Door de combinatie van de lerarenbeurs en Vierslagleren hebben de startende leraar en 

ervaren leraar ruimte voor hun professionele ontwikkeling en mogelijkheden te werken aan een effectieve 

onderwijsverbetering binnen hun school en/of team. Vierslagleren verwijst naar vier doelstellingen:  

1. Het behouden van getalenteerde startende leraren voor het onderwijs, door het creëren van een 

deeltijdbaan in combinatie met het volgen van een masteropleiding en werken aan 

onderwijsverbetering; 

2. Het creëren van ruimte voor ervaren leraren voor het volgen van een masteropleiding in samenwerking 

met startende leraren om samen te werken aan een onderzoeksvraag in de context van de 

schoolontwikkeling van de basisschool en onderwijsteam. 

3. Het intensiveren van de regionale samenwerking tussen leraren, scholen, schoolleiders, besturen en de 

lerarenopleiding van de KPZ; 

4. Het verhogen van het innovatieve vermogen en kwaliteit van het (basis)onderwijs en de 

lerarenopleiding. 

Inmiddels hebben de samenwerkende besturen en de KPZ, meer dan vier studiejaren ervaring met 

Vierslagleren en kan geconcludeerd worden dat Vierslagleren perspectieven biedt om startende en ervaren 

professionals samen te laten werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs door het creëren van een 

onderzoekende houding en professionele cultuur. September 2018 zal Vierslagleren voor de regio stoppen 

met als resultaat dat 205 deelnemers een masterdiploma hebben behaald verbonden aan 101 scholen en 

waarbij 91 startende leraren zijn behouden voor de regionale besturen.   

In september 2013 is het 1ste cohort Vierslagleren gestart met 21 startende en 21 ervaren leraren met de 

Master Leren en Innoveren Na vier cohorten Vierslagleren hebben 205 startende en ervaren leraren 

deelgenomen. Van deze 205 zijn inmiddels 103 afgestudeerd en werkzaam bij een van de samenwerkende 

besturen. In het laatste cohort zijn momenteel nog 50 deelnemers hun masteropleiding aan het afronden. 

 

12.7 Regeling Versterking Samenwerking Werkveld en KPZ 

In september 2017 is door de projectleiders van het programma Versterking Samenwerking 

Lerarenopleiding en Scholen samen met de bestuurders van de samenwerkingsverbanden MijnPlein-SKO 

en het Educatief Partnerschap Zwolle het vierjarige traject geëvalueerd. Vervolgens zijn de resultaten en de 

evaluaties samengevat in een verslag voor de opdrachtgever Ministerie van OC&W. De infrastructuur voor 

overleg en samenwerking krijgt een vervolg in de toekomst, want het werkt. In de verschillende organen zal 

het ingezette beleid voortgang krijgen. Diverse nieuw gestarte projecten rondom lerarentekorten, inzet en 

vormgeving ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie zullen de samenwerking voortstuwen. Men heeft 

elkaar nodig voor de versterking van het onderwijs.  

Door de structurele samenwerking zijn contacten en relaties tussen de verschillende lagen in de zeven 

bestuursorganisaties en de organisatie KPZ versterkt. Contacten komen sneller tot stand, want men kent 

Cohort

Ervaren 

leraren

Startende 

leraren Totaal

Uitval na 

jaar 1

Uitval in 

jaar 2

Afgestudeerd 

binnen 2 jaar

Afgestudeerd 

na 2 jaar

Totaal 

afgestudeerd Rendement

2013/2015 21 21 42 3 0 36 1 37 88,1%

2014/2016 32 33 65 8 0 51 0 51 81,3%

2015/2017 23 21 44 8 1 34 0 34 80,7%

2016/2018 38 16 54 4 0 0 0 0 0,0%

Totaal 114 91 205 23 1 121 1 122 83,4%
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elkaars rollen en taken. De onderlinge relaties dragen bij een intensiever contact. In de KPZ-gemeenschap 

bruist het door meer contacten met het werkveld. De rol van de werkplekcoördinatoren heeft daarbij een 

belangrijke bijdrage geleverd. Men wil de ervaringen uit de twee VSLS-projecten bundelen en laten 

aansluiten bij het strategisch beleid van de besturen en KPZ. Door de groei aan activiteiten en van de 

samenwerking op verschillende terreinen zijn er twee Werkveldadviesraden (Bachelor: Pabo en AD: 

Pedagogische Professional Kind & Educatie) gekomen. Elk bestuur zal de rol en positie van de coördinator 

werkplekleren bestendigen in de eigen organisatie. Hiermee blijven de korte lijntjes tussen de verschillende 

besturen en KPZ gewaarborgd. 

KPZ zal de functie van coördinator bureau praktijkleren voortzetten. Dit betekent dat de bekostiging uit 

eigen middelen zal dienen te komen. Deze functie is opgenomen in het organogram van de organisatie. 

Bovendien wordt de inzet van het bureau praktijkleren verbreed met de opleidingen ad PPKE en masters. 

KPZ heeft de ambities om studenten net als het werkveld in gemengde interprofessionele (leer)teams te 

laten functioneren. Het aanbod van de trainingen voor mentoren en onderzoek zal elk jaar geëvalueerd 

worden met de deelnemers en bestendigd worden in het professionaliseringsaanbod. Besturen spreken uit 

dat zij behoefte hebben aan een aanbod voor de schoolleiders hoe zij het onderzoek kunnen begeleiden. 

De inhoudelijk verbinding van de kenniskringen met het professionaliseringsaanbod CvO verdient aandacht 

hoe dit tot stand kan komen. Bovendien kunnen meer relaties gelegd worden met de onderzoeksvragen 

van de masters en de profielen van de academische onderzoeksscholen. Kenniskringen uitbreiden in 

verbinding met de ontwikkelvragen vanuit het werkveld.  De kennisdeling via conferenties en bundels blijft 

KPZ doen. De afstemming van agenda’s op bestuursniveau en meer PR vanuit de besturen kan de deelname 

mogelijk verhogen. Hier ligt de mogelijkheid om de interne academies bij de besturen te verbinden met het 

kenniscentrum en het professionaliseringsaanbod KPZ. In de projectperiode vanaf 2015-2017 hebben 97 

leraren/schoolleiders een post-HBO-opleiding gehaald, zijn 81 leraren verbonden aan de professionele 

leergemeenschappen en hebben 8 teams, 41 leraren deelgenomen aan de trainingen. De 139 scholen van 

de besturen hebben op dit thema een behoorlijke impuls gekregen. Het leren in de professionele 

leergemeenschappen heeft steeds in een cyclus van drie jaar plaats gevonden. Mooi is om te zien hoe 

deelnemers nadat er meer kennis over elkaar en elkaars context was, en daarmee vertrouwen, men 

leerervaringen en producten gingen delen. Alle deelnemers hebben een diploma of certificaat ontvangen 

voor hun deelname dat zij kunnen aanmelden bij registerleraar. In de evaluaties van de deelnemers valt te 

lezen dat zij een professionele leergemeenschap op de eigen school kunnen starten na het tweede jaar van 

deelname in de PLG op KPZ. Voorwaarde voor al of niet slagen van de professionele leergemeenschap in 

school zijn facilitering en de focus op het onderwerp in combinatie met de schoolontwikkeling. 

Tussen twee besturen is een professionele leergemeenschap opgericht rondom een thema in 2016. De 

samenwerking zal voortgang krijgen tot 2018. Een docent van KPZ en een masteropgeleide leraar zijn 

samen de procesbegeleiders van deze leergemeenschap. 
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13. Strategisch beraad, Raad van Advies en werkveldadviesraden 

KPZ ziet zichzelf als kenniscentrum voor het funderend onderwijs dat in nauwe verbinding met het 

werkveld werkt aan het verbeteren van de (leraren)opleiding en de professionaliseringsprogramma´s. KPZ 

heeft een sterke verbinding met schoolbesturen voor primair onderwijs en werkgevers in het Domein Kind 

en Educatie 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. Het gestructureerd overleg met het 

werkveld kent vijf vormen. Voor de opleiding tot leraar primair onderwijs:  

 In het Strategisch Beraad ontmoeten bestuurders en algemeen directeuren van de partnerbesturen 

elkaar, om drie keer per jaar de strategische koers van 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 en vertaald 

naar gemeenschappelijke verbeteringen. 

Per september 2016 is de Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie in een deeltijdvariant van 

start gegaan. KPZ werkt hierbij als penvoerder samen met de partners Hogeschool Viaa, ROC Landstede en 

ROC Menso Alting. KPZ heeft in het kader van de Associate degree en de ontwikkeling van de Campus Kind 

& Educatie vanaf 2017 de volgende werkveldadviesraden en kenniskring ingericht: 

• Werkveldadviesraad voor bestuurders; 

• Werkveldadviesraad voor praktijkbegeleiders en direct leidinggevenden; 

• Kenniskring Werkveld Kind en Educatie voor kennisinstituten, brancheorganisaties en andere 

relevante stakeholders, waaronder lokale overheden. 

Het doel van de werkveldadviesraden is om relevante (nationale en regionale) ontwikkelingen vanuit het 

werkveld te signaleren voor de doorontwikkeling van de Campus Kind en Educatie en voor de Ad-opleiding 

Pedagogisch Professional Kind en Educatie, deze ontwikkelingen in te bedden in het curriculum van de 

opleiding en om het programma zowel op actualiteit als op inhoud, kwaliteit en niveau te toetsen. De 

werkveldadviesraden hebben adviesrecht over de opleiding Pedagogisch Professional Kind & Educatie en 

over de ontwikkeling van de Campus Kind & Educatie. 

De kenniskring werkveld is een inhoudelijke adviesraad met het oog op kennisontwikkeling, kennisdeling en 

kenniscirculatie. Zij heeft adviesrecht over de inhoud van de opleiding Pedagogisch Professional Kind & 

Educatie en over de ontwikkeling van de Campus Kind & Educatie. 
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14. HRM en medewerkersbeleid 

Om de ambities waar te kunnen maken wil KPZ de diversiteit en de professionaliteit van al haar 

medewerkers optimaal benutten. Om dit te kunnen realiseren, biedt KPZ een inspirerende leer- en 

werkomgeving waar volop ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Goed werkgeverschap 

wordt mede geboden door goede arbeidsvoorwaarden, faciliteiten voor professionele ontwikkeling, 

duurzame inzetbaarheid en uitstekende voorzieningen. KPZ voert een ontwikkelingsgericht HRM beleid. 

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. 

14.1 Personeelssamenstelling 

Eén van de ambities van KPZ is het verzorgen van top-opleidingen met persoonlijke aandacht. Vanaf 2016 is 

er gestart met een meerjareninvesteringsplan, samenhangend met de ambities uit het instellingsplan, 

gericht op vernieuwen en ontwikkelen van een aantal (nieuwe) opleidingen en verbeteren van bestaande 

opleidingen. In 2017 heeft er een doorontwikkeling plaatsgevonden in verband met het aanbieden van het 

tweede jaar van de Ad-opleiding PPKE. Daarnaast is er een start gemaakt met het aanvraagdossier van een 

nieuwe master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie. Daarnaast is er geïnvesteerd in het ontwikkelen 

en vernieuwen van een aantal post-hbo-opleidingen: De Nieuwe Leraar, Specifieke onderwijsbehoeften, 

Kunst & Cultuur en cultuurbegeleider, Dalton Voorgezet Onderwijs en IB-ers en een aantal projecten, 

waaronder: Cambridge Engels en Engels op de basisschool, muziek in basisonderwijs, leiderschap Integraal 

Kind Centra. Mede door deze ontwikkelingen en toename van de activiteiten en opleidingen is ook een 

toename te zien in het aantal medewerkers.  

In bovenstaande tabellen is in aantal en fte géén rekening gehouden met de externe inhuur en fictieve 

dienstbetrekkingen (Raad van Toezicht en stagiaires). 

In aantal  31-12-2016 31-12-2017 

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal 

Mannen 27 12 39 24 12 36 

Vrouwen 61 19 80 53 21 74 

Totaal 88 31 119 77 33 110 

 
 

      In fte 31-12-2016 31-12-2017 

Bezetting Docenten OOP Totaal Docenten OOP Totaal 

Mannen 19,9 12 31,99 18,33 11,80 30,13 

Vrouwen 36,86 15,16 52,02 36,48 16,76 53,24 

Totaal 56,86 27,16 84,02 54,81 28,56 83,37 
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84% 

13% 

3% 

Verhouding contractvormen 

Vast Tijdelijk Tijdelijke uitbreiding 

In 2017 zijn er in totaal 19 nieuwe medewerkers ingestroomd, waarvan 10 docenten, 4 rayondocenten en 5 

niet docerende medewerkers. Daarnaast zijn er in totaal 28 medewerkers uitgestroomd, waarvan 12 

docenten, 13 rayondocenten en 3 niet docerende medewerkers. De flexibele formatie van KPZ bestaat uit 

13% tijdelijke aanstellingen en 3% tijdelijke uitbreidingen. De tijdelijke aanstellingen bestaan voor het 

grootste gedeelte uit D-3 aanstellingen, 6,95 fte. De overige 3,81 fte is een projectaanstelling in verband 

met: 

 Investeringen ten behoeve van het ontwikkelen van een aantal nieuwe opleidingen; 

 Talentenprogramma inzet junior docenten om te zorgen voor uitwisseling van theorie en praktijk 

en jonge professionals te behouden voor het onderwijs; 

 Verscherpte wetgeving omtrent inzet ZZP’ers en daardoor 4 externe rayondocenten in dienst;  

 Vervangingswerkzaamheden in verband met ziekte.  

De tijdelijke uitbreidingen geldt voor vaste medewerkers die extra werkzaamheden verrichten in verband 

met diverse redenen (projecten, extra werkzaamheden binnen team, vervanging in verband met ziekte). De 

gemiddelde leeftijd van KPZ-medewerker is in 2017 44,92 jaar en is daarmee wederom iets gestegen ten 

opzichte van de voorgaande jaren (2016: 44,58 en 2015: 43,30 jaar). De leeftijdsverdeling in de 

verschillende categorieën laat een evenwichtig beeld zien waardoor er ook een goede verhouding is in 

ervaring en expertise van onze medewerkers.  

 

        

 

 

 

 

 

 

14.2 Professionalisering 

Professionalisering van onze medewerkers maakt een belangrijk onderdeel uit van het ontwikkelingsgericht 

HRM beleid binnen KPZ. We verwachten van onze medewerkers uitzonderlijke bijdragen aan de kwaliteit 

van het instituut. Dat vraagt authentieke, verbonden en betrokken 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 in teamverband op aan. Ze geven elkaar feedback en 

complimenten, stimuleren elkaar en vieren gezamenlijk succes. Verder verwachten we een sterke 

verbondenheid met studenten, deelnemers en het werkveld. In 2017 is op KPZ-, team- en individueel 

niveau geïnvesteerd in professionaliserings- en ontwikkeltrajecten. Om als team met elkaar verbonden te 

blijven, vindt er jaarlijks een aantal inspirerende ontmoetingsbijeenkomsten plaats en wordt na de 

algemene medewerkers- en docentenvergadering (AMV en ADV) interne workshops en 

scholingsbijeenkomsten georganiseerd. In 2017 is het project Slim & Lerend verder uitgerold in de 

organisatie waarbij drie aspecten centraal staan: 

 Doel & resultaatgericht werken 

 Professionele cultuur 
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 Gezonde leer en werkomgeving;  

Hiermee willen we het kwaliteitsbewustzijn versterken, het collegiaal leren in en tussen teams faciliteren 

en de realisatie van Team Actie Plannen ondersteunen.  

Op individueel niveau zijn er diverse professionaliserings- en ontwikkelingstrajecten: 

 Op dit moment is 81% van onze docenten master / Phd opgeleid2. In 2017 waren er twee docenten die 

zijn / haar master hebben afgerond. Daarnaast is met de werving van nieuwe medewerkers het een 

selectie eis dat men een afgeronde HBO/WO master hebben. Overigens is het afhankelijk van het 

wervingsprofiel en zal niet in alle gevallen een nieuwe collega instromen met een afgeronde master. Op 

dit moment zijn er 4 docenten die een master volgen en daardoor zal er nog een verdere stijging zijn in 

het aantal masteropgeleiden in de komende jaren.  

 

 Eén medewerker is aan het promoveren aan de Rijksuniversiteit van Groningen aan de faculteit 

Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen. Hiervoor is de promotiebeurs toegekend en een derde 

studiedag wordt gefaciliteerd vanuit de RUG; 

 Een aantal docenten volgen de post-hbo-opleiding NOVO als procesbegeleider; 

 Om vakkennis, expertise en goed netwerk te onderhouden wordt deelname aan conferenties en 

congressen wordt gestimuleerd en ook door veel collega’s bezocht; 

 Diverse collega’s hebben gebruik gemaakt van supervisie, coaching en intervisietrajecten;  

 Een aantal collega’s zijn in het kader van staff mobility naar het buitenland geweest; 

 Een aantal niet-docerende medewerkers hebben in kader van algemene ontwikkeling diverse cursussen 

en training gevolgd.  

Conform cao afspraak dient KPZ 3% out of pocket (Zoals reis – en verblijfkosten, collegegeld en 

materiaalkosten.). Het minimale budget voor out of pocket is voor 2017 € 150.566 (3% van het 

getotaliseerd jaarinkomen).  Voor 2017 is er in totaal € 161.062 uitgegeven aan professionalisering/ 

opleiding. Daarvan is € 149.848 gelabeld als out of pocketkosten (excl. gemaakte dienstreizen). De overige 

€ 12.715,36 is geïnvesteerd voor professionaliseringsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor een goede 

invulling van de functie en / of rol (bijv. BHV, BKE/SKE-scholing, scholing examencommissie, Gradework 

(digitaal nakijken).  

  

                                                           
2
 Peildatum 31-12-2017 volgens prestatie-indicator vanuit prestatieafspraken.  

  Master - Phd niveau 

 Kalenderjaar 2014 2015 2016 2017 

Docentkwaliteit 76% 75% 76% 81% 
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Uit de Nationale Studenten Enquête 20173  blijkt dat studenten de inzet van de docenten op de 

verschillende thema’s positief waarderen.  

 

14.3. Decentrale arbeidsvoorwaarden 

Jaarlijks wordt de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaarden, ook wel de DAM gelden, met de PMR 

en vakbonden besproken. In 2017 is de verdeling van de decentrale arbeidsvoorwaarden gewijzigd. Vanaf 1 

september 2017 biedt KPZ een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan ten behoeve van 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De inzet van middelen voor digitale ondersteuning vallen niet meer 

onder de decentrale arbeidsvoorwaarden. De besteding van de decentrale arbeidsvoorwaarden in 2017 is 

als volgt ingezet: 

 

  

                                                           
3
 NSE cijfers 2017 zijn gebaseerd op factsheet bachelor (excl. PPKE).   

2015 2016 2017

Docenten - totaal 3,97 4,10 4,06

De inhoudelijke deskundigheid van docenten 4,08 4,23 4,19

De didactische kwaliteit van docenten 3,91 4,12 4,02

De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,97 4,03 3,91

De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 4,08 4,21 4,22

De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,92 4,09 4,08

De kwaliteit  van feedback van docenten 3,83 3,97 3,95

De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,88 3,92 3,86

De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 4,09 4,23 4,21

De beheersing van de Engelse taal van docenten (nieuw vanaf 2017) 4,13
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14.4. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2017 

In het najaar van 2017 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder de 

medewerkers van KPZ. Het MTO wordt één keer in de twee jaar uitgevoerd door Integron. De resultaten 

van het onderzoek biedt inzicht in de werkbeleving binnen KPZ. De uitkomsten laten zien dat de totale 

tevredenheid in vergelijk met 2015 nagenoeg gelijk zijn gebleven met een gemiddelde tevredenheidscore 

van 7,6. De tevredenheid per thema laat zien dat ook in vergelijking met de benchmark (pabo hogescholen) 

de tevredenheid van medewerkers op KPZ goed is. De thema’s ‘werk en perspectief’ en ‘samenwerking’ 

laten een lichte daling zien. Werkdruk blijft een belangrijk thema binnen KPZ.  

 

  
In 2018 vindt het vervolg plaats waarbij de medewerkers worden geïnformeerd over de uitkomsten en 
aandacht is per team om te komen tot verbeteracties op zowel team- en individueel niveau. Deze sessies 
zullen geleid worden door de leidinggevenden.  

14.5 Functiebouwwerk en functieprofielen’ 

Ontwikkelingsgericht HRM betekent ook het ontwikkelen en doorgroeien in je rol binnen KPZ en het bieden 

van goede arbeidsvoorwaarden. In de afgelopen twee jaar heeft er een herziening plaatsgevonden in het 

functiebouwwerk van KPZ waarin de directie, management, onderzoeks- en opleidingsfuncties herschreven 

zijn. In 2017 is er een start gemaakt met het herschrijven van de niet docerende functies waarbij de 

functiereeks voor beleidsmedewerkers is herschreven en opnieuw is gewaardeerd. Door de toegenomen 

complexiteit van de organisatie en de ondersteunende processen zijn 4 medewerkers in een hogere schaal 

gewaardeerd.  

14.6 Gesprekkencyclus 

Om de ambities van KPZ te kunnen realiseren is het van belang dat KPZ over een juiste mix van 

medewerkers beschikt. Teams beschikken over een juiste verdeling van kennis, vaardigheden en 

competenties voor nu en de toekomst, kunnen daarbij ook team overstijgend en in samenspraak met het 

werkveld werken. De gesprekkencyclus richt zich daarom op de ontwikkeling zowel in team- als individueel 

verband. Teamontwikkeling komt bijvoorbeeld tot uiting in het project Slim & Lerend waar een team samen 

aan de hand van een Team Actie Plan de eigen werkzaamheden verbetert, iedere dag opnieuw in een 

klimaat waarin kennis gedeeld wordt en mensen van elkaar leren. Daarnaast wordt er jaarlijks een 

functioneringsgesprek gevoerd waarin het individueel functioneren en de ontwikkeling centraal staat. In 

het functioneringsgesprek worden o.a. de resultaten van de studentenevaluaties, ontwikkeling en de 

ambities besproken.  
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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. Aansluitend aan het functioneringsgesprek 

vindt er een korte beoordeling plaats 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 2017 heeft er één beoordelingsgesprek plaatsgevonden waarop een extra normverhoging 

is toegekend.  

14.7 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 2017 hebben 13 medewerkers van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt om te gaan sparen. In het functioneringsgesprek is dit een vast 

bespreekpunt.  

14.8 Ontwikkeling verzuim 

KPZ heeft als doelstelling om het verzuim onder de 4% te houden. In de afgelopen jaren liet het verzuim 

een stijgende lijn zien, maar is er in 2017 een daling van het verzuim naar 4,74% in totaal. Dit ligt net boven 

het landelijke gemiddelde in de sector hbo (4,15%, jaarcijfer 2016)4. De meldingsfrequentie in 2017 is gelijk 

gebleven ten opzichte van 2016 en is 0,92. De daling in het verzuim wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 

een forse daling in het zeer langdurig verzuim (> dan 1 jaar). In 2016 was het zeer langdurig verzuim nog 

2,91%, in 2017 bedraagt dit 0,32%. Het verzuim korter dan 1 jaar laat wel een stijging zien van 1% (3,82% in 

2017). De investering in het reduceren van het zeer langdurig verzuim heeft effect gehad. Wel is er een 

tweetal medewerkers in de WGA ingestroomd, zodat KPZ wel geconfronteerd wordt met een stijging van 

de sociale lasten (stijgen gedifferentieerde WGA-premie).   

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Zestor, 2017, verzuimpaper HBO 2017, gebaseerd op de verzuimgegevens over 2016. Verzuimcijfer sector hbo over 

2017 is nog niet bekend.  
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15. Centrum voor Ontwikkeling: partner voor het werkveld 

In het werkveld zijn KPZ en de verschillende schoolbesturen in de regio partners. Zij werken samen aan het 

opleiden en het professionaliseren van leraren, pedagogische professionals, schoolteams en schoolleiders. 

Het Centrum voor Ontwikkeling (CvO) wordt aangestuurd door twee opleidingsmanagers en kent drie 

onderwijsteams, te weten Leiderschap (4 fte), Maatwerk (4,5 fte), Masters (3 fte). Deze teams zijn primair 

gericht op het professionaliseren van het werkveld op het gebied van vakspecialisaties, innovatie, 

leiderschap en persoonlijk meesterschap. Zij dagen professionals, teams en besturen uit en motiveren hen 

om te werken aan hun professionele ontwikkeling met erkend post-hbo- en masteraanbod, 

maatwerktrajecten en professionele leergemeenschappen. Deze opleidingen en activiteiten zijn allemaal 

geregistreerd binnen het leraren- en schoolleidersregister. Het management en de docenten krijgen 

ondersteuning van drie managementondersteuners. Als flexibele inzet wordt veel gebruik gemaakt van 

freelancers, ongeveer 6 fte per jaar.  

 

KPZ zoekt de ontmoeting, benut diversiteit en gaat de samenwerking aan op het gebied van regionale 

arbeidsmarkt- en organisatieontwikkeling, collectief- en een leven lang leren. Professionaliseren is volgens 

KPZ effectiever als het plaatsvindt als onderdeel van een school- of organisatieontwikkeling. Wederzijds en 

collectief leren is een basisprincipe voor alle activiteiten van het CvO met het werkveld. KPZ luistert naar de 

vragen en professionaliseringsbehoeften van professionals in het domein Kind & Educatie en werkt aan 

gedeeld leiderschap, innovatie van het onderwijs en de professionele ontwikkeling van teamleden.  

In 2017 is een opleidingsmanager afwezig geweest door ziekte, waardoor de coördinatie van de 

werkzaamheden op korte termijn meer bij teamleiders is komen te liggen. De activiteiten voor lange 

termijn zoals ontwikkeling CvO beleidsplan en geplande acquisitie zijn hierdoor uitgesteld. De collega’s van 

het CvO zijn wel spontaan in gesprek geweest met besturen en schoolteams in het werkveld. Zij luisteren 

goed naar de vragen die spelen en dragen met hun activiteiten bij aan de ontwikkeling van het regionale 

werkveld en de landelijke ambities zoals beschreven in de Lerarenagenda en het Bestuursakkoord Primair 

Onderwijs. Zo is het aanbod uitgebreid met een opleidingsprogramma werken en leidinggeven in een 

Integraal Kind Centrum en twee nieuwe post-HBO-opleidingen, te weten specialist De Nieuwe Leraar en 

Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag. In september 2017 zijn deze opleidingen van start gegaan met 

een of meerdere groepen. Daarnaast is een projectteam in het leven geroepen om de aanvraag voor een 

nieuwe opleiding, Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie te schrijven. De aanvraag zal verstuurd 

worden in het voorjaar van 2018. 

De baten afkomstig uit deze activiteiten kunnen een publiek of privaat karakter hebben. Om hierin een 

onderscheid te maken is er voor gekozen om de activiteiten, waarbij rechtstreeks of via een verbonden 

penvoerder gelden worden ontvangen, vanuit de rijksoverheid, worden aangemerkt als publieke middelen. 

De overige activiteiten worden aangemerkt als private activiteiten. In 2017 is er een positief resultaat 

behaald uit private activiteiten. Uitgangspunt voor het besteden van publieke middelen in private 

activiteiten is dat deze ten alle tijden ten goede komt aan de studenten en onderwijskwaliteit.  

15.1 Ontwikkeling post-hbo opleidingen 

In 2017 is het programma met post-HBO-opleidingen en masters verder ontwikkeld. In 2017 was er  

belangstelling voor post-HBO-opleiding specialisatie Jonge Kind, DIGI-coach, NOVO voor procesbegeleiders, 

rekencoördinator en specialist Onderwijsbehoefte en Gedrag. De waarderingen en kwaliteit van deze 

opleidingen zijn blijvend hoog. Naast deze opleidingen krijgt de ontwikkeling van de diverse professionele 

leergemeenschappen op de terreinen van Taal, Rekenen en Pedagogisch Handelen en Young Professionals 

steeds meer vorm. Het afgelopen jaar zijn geen nieuwe groepen gestart doordat de subsidie Versterking 

Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen eindig is.  



 

46 

In samenwerking met LPNPO (Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs) hebben de post hbo 

opleidingen reken- en taalcoördinator een revisie gekregen. De docenten van KPZ zijn betrokken geweest 

bij de revisie van de opleidingen. In september 2017 is de geactualiseerde opleiding rekencoördinator 

gestart. De docent onderhoudt bovendien met alle afgestudeerden een netwerk van rekencoördinatoren. 

Via dit netwerk blijft KPZ in verbinding met het werkveld op dit aandachtsgebied.  De instroom voor de 

post-HBO-opleiding vakbekwaam bewegingsonderwijs was het afgelopen jaar hoog, negen groepen. De 

toename van het aantal deelnemers is mede te danken aan de specifieke beurs voor deze opleiding die 

eindigt per januari 2018. De meeste deelnemers zijn leraren in het primair onderwijs die de subsidie 

hebben aangevraagd. De docenten hebben in een pilot alle deelnemers in blok 2 bezocht op hun werkplek. 

Dit is zeer gewaardeerd door de deelnemers; zij hebben feedback en tips ontvangen. We bekijken in welke 

mate we dit structureel kunnen gaan inplannen. 

In 2017 is aan de ontwikkeling van twee nieuwe post-hbo opleidingen gewerkt, te weten de post-hbo 

opleidingen Cultuurbegeleider en de specialist De Nieuwe Leraar. De eerste opleiding zal starten in 2018 in 

verband met de subsidie die beschikbaar komt via DUO voor deelnemers van deze opleiding.  De andere 

opleiding de Nieuwe Leraar is met behulp van een ontwerpteam (bestuursleden, directeuren van o.a. 

Slimfit scholen, leraren en docenten KPZ) ontworpen. Uit deze opleiding wordt een pilot uitgevoerd met 

een Slimfit-school. Alle nieuwe opleidingen zijn aangemeld en erkend in 207 bij het lerarenregister en 

schoolleidersregister. Ook is KPZ in gesprek met medewerkers van de onderwijscoöperatie over de 

inrichting van het nieuw op te zetten lerarenregister. 

Het afgelopen jaar heeft de kwaliteitsmanager samen met de opleidingsmanager een digitaal evaluatiehuis 

ontworpen en ingericht waardoor de evaluaties in 2018 digitaal uitgevoerd kunnen gaan worden. 

Daarnaast zijn de opleidingsmanager samen met een docent (faseteam post bachelor) een modulaire opzet 

aan het inrichten voor in eerste instantie alleen de post-HBO-opleidingen, waarna in 2018-2019 de 

modulaire opzet beschikbaar kan komen voor doorlopende leerlijnen richting de masters. 

15.2 Test Centre Cambridge English 

In 2017 is het Cambridge Exams Centre English gestart. Dit betekent dat studenten KPZ, als ook studenten 

van andere opleidingen, hun Cambridge exams (First Certificate English en Certificate Advanced English) 

kunnen behalen. In 2017 behaalden 295 studenten een certificaat. Hiermee kunnen studenten in de 

toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Engels in de basisschool en zijn met een aanvullend 

diploma Cambridge English aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt in het algemeen, maar in het bijzonder 

voor scholen met een vvto of tweetalige curriculum. Het Cambridge Exams Centre is vanaf juni 2017 ook 

gericht op leraren in het basisonderwijs. Uit het onderzoek van SLO (Intensivering en vroeg beginnen met 

Engels op de basisschool 2016) blijkt dat 50% van de leraren in het werkveld geen Engels heeft genoten op 

de lerarenopleiding. Dit betreft voor de regio en werkgebied van KPZ 50% van 14.144 leraren. In juni 2017 

behaalden de eerste leraren, deelnemers uit het traject Versterkt Engels bij stichting Proo, een certificaat.  

In 2017 start een structurele samenwerking met Talking English als partner om meer deelnemers voor 

exams binnen te halen. Bovendien wordt de eigenaar van Talking English, Frank adema, de Centre Exams 

Manager en aanspreekpersoon Cambridge voor KPZ. 

 

  



 

47 

15.3 Schoolleidersopleidingen 

In 2017 zijn de Magistrum schoolleidersopleidingen verder geactualiseerd op basis van de accreditatie in 

2015. De post-hbo-opleidingen (Verkort) Basis- en (Verkort) Vakbekwaam zijn erkend en geregistreerd bij 

CPION en het Schoolleidersregister. In 2017 is KPZ opgenomen als zelfstandige aanbieder van 

leiderschapsopleidingen vanuit het geregistreerde profiel Leiderschapsopleiding KPZ Kind en Educatie. 

Mede door de verplichte registratie van schoolleiders in het Schoolleidersregister is het aantal deelnemers 

aan deze opleidingen toegenomen, wat heeft geresulteerd in twee groepen basisbekwaam en twee 

groepen vakbekwaam, een groep middenmanagement en drie groepen leiderschap Integraal Kindcentrum. 

Naast de opleidingen vanuit Magistrum waren er in 2016 twee groepen met de NOVO opleiding 

procesbegeleider (Nederlandse Opleiding Veranderkunde en Organisatieontwikkeling). Tot slot is gestart 

met 8 herregistratieprogramma’s voor geregistreerde schoolleiders. Deze programma’s starten in 2017. 

15.4 Maatwerktrajecten 

In het schooljaar 2016-2017 zijn verschillende collega’s uit zowel de initiële opleiding als ook centrum voor 

ontwikkeling gevraagd door het werkveld voor een bijdrage aan schoolontwikkelingstrajecten. Naast het 

brengen van een inhoudelijke expertise op thema’s als onderwijs anders organiseren bij vakken als rekenen 

en taal, het realiseren van de Dalton kernwaarden in het praktijk, het voeren van kindgesprekken en het op 

maat opleiden van middenmanagement, zetten deze collega’s ook procesgerichte interventies in die 

bijdragen aan het collectief leren van teams en een lerende organisatie. 

15.5 Doorontwikkeling masters 

Uit recente analyses blijkt dat landelijk de ontwikkeling van het aantal masteropgeleide leraren achterblijft 

bij de ambities van 30% masters in het primair onderwijs. Hierbij is de regio Overijssel een uitzondering met 

positief beeld ten aanzien van deze ontwikkeling door met name het concept en de deelname aan 

Vierslagleren. Het Ministerie en het Arbeidsmarktplatform zijn in gesprek voor een vervolg-concept 

genaamd Teambeurs, met name gericht op de regionale ontwikkelingen en meer diversiteit o.a. met 

masters binnen onderwijsteams Uit het onderzoek onder leraren (ResearchNed) worden de 

belemmeringen voor het volgen van een masteropleiding benoemd, waarbij juist faciliteiten als 

ontwikkelingstijd mede bepalend zijn.  

In 2017 is KPZ gestart met de ontwikkeling van de Teambeurs in combinatie met een masteropleidingen 

met drie regionale besturen. Hiervan zijn drie aanvragen gegund, wat een leereffect heeft gegeven voor 

2018/2019.  
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16. Ondersteunende processen 

16.1 ICT & media 

De wereld om ons heen verandert snel. Traditionele structuren verdwijnen, nieuwe zijn nog niet gevormd 

of staan al weer ter discussie. Deze voortdurende dynamiek vraagt meer vaardigheden en flexibiliteit van 

mensen om in een dergelijke samenleving te kunnen participeren. Ook in het onderwijs vraagt dat om meer 

flexibiliteit en creatief vermogen van leraren om andere pedagogische en didactische wegen te 

bewandelen. Lerarenopleidingen zullen hierop anticiperen door hun onderwijs af te stemmen op 

genoemde ontwikkelingen. Flexibilisering van de opleiding speelt daarbij een belangrijke rol: behalve de 

gebruikelijke vier jaar zal aan studenten de mogelijkheid worden geboden een versneld dan wel een 

verlengd traject te gaan volgen, al naar gelang de leer- en ondersteuningsbehoeften. Flexibilisering vraagt 

om een andere inrichting van de opleiding. Het huidige model met het aanbod van colleges, studie- en 

verwerkingslessen met afsluitende toetsing voor het theoretisch kader staat onder druk. Docenten en 

studenten ervaren dat er voor verdieping doorgaans (te) weinig tijd beschikbaar is. Ook de praktijkstages, 

waarin theorie en praktijk samenkomen, bieden vaak onvoldoende tijd en gelegenheid om de pedagogisch-

didactische vaardigheden en het reflectievermogen op het gewenste niveau te kunnen ontwikkelen. Dit 

vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het accent binnen de beschikbare onderwijstijd zal verschuiven naar 

verdieping en beoefening van het vak en minder op de uitleg van de theorie. De theorie wordt dan middels 

e-learning aangeboden, zodat de opleidings- student of leraar dit zelfstandig kan bestuderen. 

16.2 Andere pedagogische en didactische wegen 

De eigen ervaringen en opvattingen over onderwijs geven richting en zijn bepalend voor het handelen van 

de leraar en de inrichting van zijn onderwijs. Het is daarom van belang om studenten en leraren in 

opleiding andere en nieuwe pedagogisch en didactische wegen te laten bewandelen, zodat zij hun eigen 

repertoire kunnen verbreden. Bovendien worden zij zich bewust hoe hun opvattingen het eigen handelen 

kan stimuleren of juist belemmeren: te weten innoveren of behouden. Nieuwe technologieën maken het 

mogelijk om studenten de werkwijze van nieuwe pedagogische en didactische paden te laten zien en te 

ervaren. Nieuwe paden die zij mogelijk niet in hun stagepraktijk tegenkomen. Bovendien kan een e-learning 

module de theorie eenvoudig met de praktijk verbinden. 

16.3 Visieontwikkeling Blended Learning 

In de verschillende teams zijn gesprekken over Blended Learning gestart en docenten experimenteren met 

verschillende vormen van blended learning. Een regiegroep geeft leiding aan Blended Learning door 

verschillende activiteiten via Moodle in te richten zodat studenten, collega’s en zittende docenten 

ervaringen kunnen opdoen met nieuwe technologische toepassingen in hun onderwijs. De stuurgroep 

monitort, evalueert, verbreedt de opgedane kennis en initieert nieuwe initiatieven. Deze ervaringen zullen 

input geven om een gemeenschappelijke visie op blended learning voor KPZ te gaan ontwikkelen, waarbij 

de initiële opleiding wordt uitgedaagd om na te denken welke principes zij hebben voor het curriculum van 

de lerarenopleiding in de toekomst. Voor het CvO ligt er een uitdaging om te bekijken welke begeleidende 

rol zij heeft wanneer zittend leraren leren via een e-module. De inrichting van de deeltijdopleiding zal door 

de veranderende financiering een nieuwe inrichting krijgen. Voor hen ligt de uitdaging om te bekijken hoe 

deelnemers meer op afstand kunnen gaan leren. 
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16.4 Ondersteunende systemen en instrumenten 

16.4.1 Trajectplanner 

Nadat in 2016 gekozen was voor Trajectplanner als nieuw student informatie systeem (SIS) heeft KPZ in 

2017 besloten om met de implementatie van Trajectplanner te stoppen. Na verschillende testen met 

studentgegevens van KPZ bleek dat Trajectplanner grote uitdagingen heeft t.a.v. gebruiksvriendelijkheid, 

beschikbaarheid en doorontwikkeling. Deze uitdagingen werden tijdens de onderzoeksfase, door bezoeken 

aan andere Radiant opleidingen, niet zichtbaar, maar worden door deze opleidingen wel als problematisch 

ervaren. KPZ heeft wel gekozen voor het studentportaal OnderwijsOnline. KPZ gaat gebruik maken van de 

koppeling tussen OnderwijsOnline, Alluris (huidige SIS) en het roosterprogramma. 

16.4.2 Gradework 

KPZ is gestart met de invoering van het nieuwe digitale beoordelingssysteem Gradework. Met Gradework 

heeft KPZ een portaal gekregen waar studenten op eenvoudige wijze werkstukken kunnen uploaden. 

Docenten kunnen op gebruiksvriendelijke wijze deze werkstukken nakijken, op fraude controleren en direct 

volgens het eigen beoordelingsformat beoordelen. Koppeling met het studenten informatie systeem Alluris 

is in ontwikkeling. Deze koppeling is noodzakelijk om de resultaten van de beoordelingen automatisch te 

registreren in de studiecontracten van de studenten. 

16.4.3 Office365 

KPZ heeft Office365 van Microsoft in gebruik genomen voor studenten en medewerkers. Office365 is een 

cloudplatform waar studenten en medewerkers een grote mailbox en flinke opslagcapaciteit tot hun 

beschikking hebben. Met Office 365 hebben medewerkers en studenten ook een platform waar efficiënt 

samenwerken centraal staat. Samenwerking met personen buiten KPZ is ook mogelijk waarmee een betere 

aansluiting met het werkveld is gecreëerd. Veel van de KPZ partners werken ook met Office365. 

16.4.4 Informatie beveiliging 

Er zijn grote stappen gezet met het ontwikkelen van informatie beveiligingsbeleid op KPZ. Deze stappen 

waren noodzakelijk i.v.m. de meldplicht datalekken en de Europese Algemene Verordering 

Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Basis voor informatie beveiliging waren 

inventarisaties over de in gebruik zijnde informatiesystemen en welke persoonsgegevens hierin worden 

verwerkt. Ook zijn derde partijen onderzocht op de verwerking van persoonsgegevens van de verschillende 

KPZ doelgroepen. Tijdens deze inventarisatie zijn ook eerste technische maatregelen getroffen om de 

bescherming van persoonsgegevens te verhogen. De volgende stappen zijn het werken aan bewustwording 

bij studenten en medewerkers over de omgang met persoonsgegevens en verdere doorontwikkeling van 

het beleid. 

16.4.5 Vervanging Digiborden 

Om uniformiteit te creëren in de leslokalen zijn 13 afgeschreven digiborden vervangen door touchscreens. 

Er zijn nu geen verschillen meer qua bediening en gebruiksgemak van de ICT apparatuur in de leslokalen. 
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16.5 PR en Communicatie 

De kernwaarden persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend zijn leidend voor de keuzes die KPZ 

maakt in haar huisstijl en de aankleding en uitstraling van het gebouw. Omdat de ‘narratio’ een belangrijke 

plaats heeft in het opleidingsconcept van KPZ, maken we gebruik van ‘levensechte’ verhalen van studenten, 

alumni en medewerkers. Zo geven we een realistisch beeld van KPZ en haar opleidingen. In alle uitingen 

van KPZ wordt eigen fotomateriaal gebruikt waarbij studenten en medewerkers model staan. Zij zijn trots 

op ‘hun’ KPZ en dit stralen zij uit op de posters voor de open dagen, op foto’s en in verhalen op de website, 

in brochures, op Sociale Media en live tijdens open dagen, op beurzen en op scholen. KPZ werkte in 2017 

nauw samen met communicatiebureau True Communications uit Apeldoorn. Studio Kern in Deventer 

verzorgde de opmaak van het KPZ magazine Veerkracht. Sinds mei 2017 werkt de afdeling communicatie 

met succes en volle tevredenheid met Brand-spot van Cordeo; een online tool met vaste templates om in 

de huisstijl van KPZ zelf brochures en folders te kunnen maken. Door onder andere de start van de Ad-

opleiding PPKE en het groeiende aanbod van het Centrum voor Ontwikkeling worden er meer brochures 

vormgegeven waarbij de behoefte ontstond om zelf meer regie te hebben op de vormgeving, inhoud en de 

planning. 

16.5.1 Studentenwerving 

Door het naderende lerarentekort is de voorlichting aan studiezoekers veranderd. Drie schoolbesturen 

primair onderwijs (Primenius, SKO en Quo Vadis) hebben Talentprogramma’s ontwikkeld om de 

doorstroom van mbo naar het hbo te vergemakkelijken en om werkende uit onder andere de financiële 

sector de gelegenheid te bieden zich te laten omscholen (project Van RABO naar PABO). Naast de reguliere 

werving is een aantal medewerkers van KPZ ook nauw betrokken bij deze voorlichting. In november heeft 

KPZ met twee stands op de Onderwijsbeurs noordoost gestaan: een stand voor de bachelor opleidingen en 

een stand voor de nieuwe Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE). Omdat PPKE een 

gezamenlijke opleiding is van verschillende instellingen, is er voor deze opleiding een eigen huisstijl 

ontwikkeld. In de stand van PPKE hebben naast studenten en medewerkers van KPZ ook collega’s van 

hogeschool Viaa de studiezoekers te woord gestaan. Daarnaast is er door leden van het promotieteam 

onder andere voorlichting gegeven in de regio Zwolle, Emmeloord, Apeldoorn, Hardenberg, Ommen en 

Meppel. Tevens zijn er drie succesvolle en goed bezochte open dagen georganiseerd. Het promotieteam 

wordt begeleid door de beleidsmedewerker PR en Communicatie.  

16.5.2 Publicaties  

In 2017 zijn er drie boeken uitgebracht. In juni is het boek Kom maar met gedichten en verhalen. Creatief 

schrijven in de basisschool verschenen, geschreven door Ben Bouwhuis en Ietje Pauw. Dit is een vervolg op 

het project creatief schrijven dat zij hebben uitgevoerd. Eveneens in juni is het boek Een leraar als geen 

ander. Ontwikkeling van professionaliteit van leraren door verhalen verschenen, geschreven door Ietje 

Pauw, Peter van Lint, Michelle Gemmink, Wenckje Jongstra en Marieke Pillen. In oktober is de 

alumnibundel Vierslagleren, de kracht van onderwijsteams in de regio van de master opleiding Leren en 

Innoveren met trots uitgereikt tijdens de diploma-uitreiking aan masterstudenten en aan hun directeur. 

Daarnaast zijn er artikelen van medewerkers gepubliceerd in diverse vakbladen. 

16.6 Mediatheek 

De mediatheek bevindt zich in het hart van de school en is een centrale ontmoetings- en werkplek voor 

studenten. Alle nieuwe studenten krijgen les in het vinden van informatie die zij voor hun opleiding en 

stage nodig hebben. Naast de fysieke collectie is er ook de ‘digitale mediatheek’ met o.a. verwijzingen naar 

databanken. 
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16.6.1 Studentenbalie 

De balie van de mediatheek fungeert tevens als studentenbalie met als functies: eerste vraagbaak, 

klachtenloket, fysiek inleverloket, uitgiftepunt van apparatuur en wegwijzer voor studenten. Studenten 

kunnen hier ook terecht voor het kopen van voorgeschreven literatuur, benodigdheden voor het maken 

van werkstukken en het opwaarderen van hun printtegoed. 

16.6.2 Auteursrechten Informatie Punt 

Bij het publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, (gedeelte van een) boek, speelt auteursrecht 

altijd een rol. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het gebruik van beeld, audio, video en bladmuziek. De 

mediatheek vervult de rol van Auteursrechten Informatiepunt (AIP) om docenten en studenten te 

informeren, te adviseren en te ondersteunen over auteursrecht bij hergebruik van materiaal, maar ook bij 

het zelf (open acces) publiceren. De mediathecaris is tevens contactpersoon voor Stichting Pro. 

16.6.3 Databanken met een licentie 

Na 1 jaar een licentie gehad te hebben op de databank EBSCO Education is besloten om de licentie niet te 

verlengen. Er werd weinig gebruik gemaakt van de databank en binnen de duur van de licentie zagen we 

het gebruik ook verder afnemen. Het alternatief is nu om studenten lid te laten worden van de Koninklijke 

Bibliotheek. Met dit lidmaatschap heeft men toegang tot vele databanken en E-books. De kosten voor het 

lidmaatschap mogen de studenten declareren bij de mediatheek. De licentie op Science Direct houden we 

wel aan. 

16.6.4 Boekenlijsten 

Sinds enkele jaren ligt de organisatie wat betreft het aanbieden van de boekenlijsten bij de mediatheek. In 

2017 werden de boekenlijsten niet meer aangeboden via een plaatselijke boekhandel maar via Studystore.  

Bij Studystore kunnen studenten ook tweedehands boeken kopen én gegarandeerd verkopen.  

16.6.5 Onderzoek ondersteuning 

Twee mediatheekmedewerkers hebben de masterclass Research Support Hogescholen van Surf gevolgd om 

beter toegerust te zijn op onze rol als partner in onderwijs en onderzoek.  

16.6.6 Samenwerking en contacten 

Mediatheekmedewerkers werken samen of hebben nauwe contacten met: 

 Rijnbrinkgroep wat betreft het geautomatiseerde catalogus- en uitleensysteem en 

Interbibliothecair leenverkeer. We kunnen omdat we in dit netwerk meeliften gratis gebruik maken 

van de collecties van alle Openbare Bibliotheken in Overijssel en Gelderland; 

 Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken (SHB) met betrekking tot vakinhoudelijke 

ontwikkeling, digitalisering, backofficeorganisatie en innovatie; 

 Netwerk Auteursrechten Informatiepunten (HBO-NAI); 

 Surf i.v.m. HBO-kennisbank en Sharekit; 

 Mediatheken van Radiant hogescholen voor kennisdeling en samenwerking. 
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16.6.6 De mediatheek in cijfers 

Aantal uitleningen in 2017 21.208 9,1 % minder dan in 2016. In vergelijking met andere 
hogeschool mediatheken heeft KPZ verreweg de meeste 
uitleningen per student namelijk 31,5. Het gemiddelde bij 
hogescholen is 5,9. Deze cijfers komen uit de benchmark 
2016 (2017 is pas later bekend). Het aantal studenten 
wordt voor de benchmark altijd opgevraagd bij de 
Vereniging Hogescholen. 

Collectieomvang op 31-12-2017 20.764 Lesmethodes, studieboeken, vaktijdschriften en materiaal 
te gebruiken tijdens de stage 

In 2017 aan de collectie toegevoegd  1.233  

In 2017 afgeschreven 1631  

Openingsuren per week 59,5  

KPZ Full text kennisproducten op HBO-
kennisbank op 31-12-2017 

109  
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17. Huisvesting 

Het gebouw van KPZ is goed onderhouden en heeft een authentiek karakter. De inrichting van het gebouw 

ademt een open sfeer en vormt een krachtige leer- en werkomgeving. KPZ beschikt over: 

21 algemene theorielokalen  12 kleinere studieruimten  
4 specifieke lokalen  42vergaderruimten 
1 collegezalen Mediatheek 
27 medewerkerskantoren  Aula  
2 grote studieruimten  Gymzaal 

 

De huisvesting wordt met ongeveer 110 medewerkers, ruim 650 studenten en circa 1.500 deelnemers aan 

scholingsactiviteiten intensief benut. In 2017 is de les-capaciteit uitgebreid door de aankoop van 4 lokalen. 

De lokalen zijn zo ingericht dat er ruim voldoende daglicht is en gecompleteerd met twee toiletgroepen van 

elk drie units. Tezamen met deze aankoop is tevens de parkeerplaats uitbreiden met 13 plaatsen. Vóór de 4 

lokalen ligt nog een ruim grasveld dat ingezet kan worden voor diverse doeleinden. De faciliteiten voor 

minder-validen zijn in 2017 dusdanig aangepast dat ze gebruikt kunnen worden voor mensen die volledig 

afhankelijk zijn van een rolstoel. Het aantal parkeerplaatsen voor minder-validen is uitgebreid van één naar 

twee. Ook de diverse liften in het gebouw zijn d.m.v. remote control te bedienen. 

I.v.m. de uitbreiding van het personeelsbestand zijn twee studieruimten omgebouwd tot kantoor en door 

het verwijderen van een aantal tussenwanden zijn diverse kantoren nu ingericht voor max. 9 personen.  In 

2017 zijn er 20 lockers geplaatst t.b.v. studenten en cursisten. 

17.1 Milieu en duurzaamheid 

In 2017 is de brandmeldinstallatie weer gecertificeerd, heeft het jaarlijkse onderhoud plaatsgevonden en 

heeft de Gemeente Zwolle een milieucheck uitgevoerd. Na een kleine aanpassing is de vergunning 

brandveilig gebruik afgegeven voor de komende vier jaar. In 2016 is KPZ overgegaan op gescheiden 

afvalinzameling. De prullenbakken in de kantoren, lokalen en studieruimten zijn weggehaald en vervangen 

door centraal in de gangen en hallen geplaatste verzamelbakken waarin papier, GFT, plastic en restafval 

gescheiden ingezameld wordt. 
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18. Middelen en financieel beleid 

18.1 Risicomanagement en financieel beleid 

Het risicomanagement werkt met financiële gevolgen, imagoschade, gevolgen voor de kwaliteit van het 

onderwijs en gevolgen voor het weerstandsvermogen. Op basis van deze risicoanalyse zijn voor de risico’s 

risico eigenaren benoemd en zijn de beheersmaatregelen beschreven. Dit risicomanagement is de basis van 

de financiële strategie en meerjarenbegroting, maar is ook een van de basisdocumenten geweest voor het 

nieuwe instellingsplan 2016-2021. De verantwoording op het risicomanagement komt terug in de 

perioderapportages. Twee keer per jaar zal er een bijeenkomst plaats vinden met de risico eigenaren en 

verantwoordelijken op initiatief van de directeur dienstverlening. In 2017 is onder begeleiding van Naris-

Riskacademy een review gemaakt op de geformuleerde risico’s. Naast het up-to-date brengen van de 

risico’s heeft deze bijeenkomst ook tot doel gehad, de risico eigenaren en verantwoordelijken op de hoogte 

te brengen en houden van het doel van risicomanagement. In 2018 staat een vervolg gepland om een focus 

aan te brengen op de maatregelingen.  

De investeringsagenda, vanuit het document ‘Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek 2015-

2025’,  stelt dat de hogescholen in de jaren 2015-2017 een kwaliteitsimpuls leveren door een investering te 

doen van gezamenlijk € 200 miljoen per jaar. De KPZ draagt hier aan bij door het ontwikkelen van nieuwe 

opleidingen en verbeteren van bestaande. Mede door deze opdracht is het resultaat in 2017 € 661.254 

negatief. 

18.2 Financieel resultaat en analyse 2017 

In 2016 is het eindresultaat behaald van € 661.254 negatief ten opzichte van een negatieve begroting van  

€ 193.139. 

18.2.1 Baten 

In 2017 was de rijksbijdrage hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door: 

 toekenning van de middelen voor Kwaliteit en Studiesucces 2017 (151 miljoen); 

 (tijdelijke) voortzetting met 1 jaar van de middelen voor de CoE's in 2017 (16 miljoen); 

 toevoeging van de overige middelen profilering aan de lumpsum (45-16=29 miljoen). 

De stijging van de collegegelden is ontstaan door de hoger instroom op de opleiding AD PPKE ten opzichte 

van verwacht. Baten werk in opdracht van derden laat een stijging zien van € 234.686 ten opzichte van de 

begroting. Nagenoeg alle onderdelen binnen Centrum van Ontwikkeling hebben ten opzichte van de 

begroting meer opgebracht. De opbrengsten van de Master Leren en Innoveren zijn gedaald, wat 

veroorzaakt wordt doordat er geen instroom is in het eerste jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen 

verlenging is van deze licentie van een nevenvestiging voor deze opleiding. Deze focus is verlegd naar de 

Master Leadership in Education en ontwikkeling van de nieuwe master Leiderschap en Innovatie Kind en 

Educatie. De daling van de overige baten wordt met name veroorzaakt doordat in 2016 de vrijval van 

voorzieningen, welke betrekking hebben op oninbaarheid van debiteuren en het profileringsfonds heeft 

plaats gevonden.  
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  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2017 2017 2016 2016 

  € € € € 

 Baten      

3.1 Rijksbijdragen    4.919.158        4.582.340     4.609.159        4.574.476  

3.2 Overige overheidsbijdragen en 

subsidies                     -                          -                      -                          -  

3.3 College-, cursus-, les- en 

examengelden    1.284.187        1.276.832     1.215.904        1.126.051  

3.4 Baten werk i.o.v. derden    2.970.689        2.736.003     2.540.318        2.461.267  

3.5 Overige baten       495.018            341.600        575.188            216.100  

 Totaal baten 9.669.052        8.936.775     8.940.569        8.377.894  

18.2.2 Lasten 

De totale post personele lasten is gestegen met € 845.571 t.o.v. de begroting De stijging is met name te 

relateren aan de stijgende omzet en toename van activiteiten binnen het Centrum voor Ontwikkeling, 

Versterking samenwerking werkveld en start van de ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie. De 

overschrijding is veroorzaakt door de inhuur van externen en overige personele lasten. In 2017 is er vervolg 

gegeven aan  het sparen van de uren voor Duurzame inzetbaarheid (DI), welke opgenomen zijn binnen de 

voorziening, € 31.803. De afschrijvingslasten zijn gestegen door investeringen in het gebouw, nieuwe 

opleidingen en implementatie van softwarepakketten. Ten opzichte van de begroting zijn deze met € 

68.920 gestegen, wat met name veroorzaakt door de investeringen in immateriële activa.  

De overige lasten stijging ten opzichte van de begroting met € 260.374. De overige lasten bestaat uit drie 

onderdelen: 

 administratie- en beheerslasten: stijging van € 30.976. Dit wordt veroorzaakt door meerder 

onderdelen. Ten opzichte van de begroting zijn de accountantskosten gestegen wat werd 

veroorzaakt door met name het meer werk van in het in kaart brengen van de ontwikkelde 

opleidingen in 2016. De kosten van internationalisering zijn gestegen, hier staat tegenover dat ook 

de subsidies (gepresenteerd onder overige baten) zijn gestegen.  

 inventaris, apparatuur en leermiddelen: Dit onderdeel laat een stijging zien van € 9.617. Dit wordt 

veroorzaakt door de kosten van de master Passend meesterschap, welke in Radiant verband wordt 

ontwikkeld.  

 overige instellingslasten: Hierbinnen is de grootste stijging, € 178.397. Voor de uitvoering van het 

project versterking samenwerking is € 99.192 meer besteed ten opzichte van de begroting. Dit 

betreft voornamelijk de inhuur van derden door een uitbreiding van het activiteitenprogramma. 

Daarnaast komen de kosten voor Cambridge certificering op € 39.129.  Daarnaast binnen de 

algemene kosten, voorschot collegegeld MLI opgenomen, welke rechtstreeks terug komen binnen 

de baten van CvO 
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  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2017 2017 2016 2016 

  € € € € 

  Lasten      

4.1  Personeelslasten  7.658.485  6.812.914     6.532.517        6.336.000  

4.2  Afschrijvingen        749.920  681.000       659.925            533.500  

4.3  Huisvestingslasten        486.225  449.000       397.651            393.000  

4.4  Overige lasten     1.427.374  1.167.000    1.739.033        1.418.250  

  Totaal     10.322.004  9.109.914     9.329.124        8.680.750  

18.2.3 Exploitatieresultaat 

Het resultaat voor financiële baten en lasten is € 652.952 negatief. Dit exploitatieresultaat is veroorzaakt 

door een voorfinanciering van het ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie (593.000), stopzetten 

ontwikkeling master Passend Meesterschap (20.000), stijging van de afschrijvingslasten door het 

investeringsprogramma, ontwikkeling en uitvoering talentenprogramma, extra investeringen in de 

begeleiding van studenten en het project slim en lerend. 

  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

  2017 2017 2016 2016 

  € € € € 

  Saldo baten en lasten  -652.952 -173.139 -388.554 -302.856 

5  Financiële baten en lasten   -8.302  -20.000  21.648  50.000 

  Kasstroom uit operationele  
 activiteiten  -661.254 -193.139 -366.909 -252.856 

6  Belastingen  - - - - 

7  Resultaat uit deelnemingen  - - - - 

  Resultaat na belastingen  -661.254  -193.139  -366.909  -252.856  

8   aandeel derden in resultaat  - - - - 

  Nettoresultaat  -661.254  -193.139  -366.909  -252.856  
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18.3 Balanspositie  

 
Balanspositie 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 

Vaste Activa     

1.1 Immateriële vaste activa 1.065.521 717.502  174.284  207.142 

1.2 Materiële vaste activa 8.834.956 7.906.824  7.137.746  6.878.036 

1.3 Financiële vaste activa     

Totaal vaste activa 9.900.476  8.624.326   7.312.030  7.085.178 

     

Vlottende activa     

1.4 Voorraden - - - - 

1.5 Vorderingen 1.261.377  747.806   1.316.155 801.032 

1.6 Effecten - - - - 

1.7 liquide middelen 1.186.510 2.751.121  3.533.584  3.487.272 

Totaal vlottende activa 2.447.887  3.498.927   5.019.739 4.288.304 

     

Totaal activa 12.348.363   12.123.253   12.161.769  11.373.482 

 

Balanspositie 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 

Eigen vermogen     

1.1 Eigen vermogen  8.644.923   9.306.176  9.673.086 9.532.471 

1.2 Voorzieningen 162.345   139.735  145.026 131.096 

1.3 Langlopende schulden 870.000 - - 49.580 

1.4 Kortlopende schulden  2.671.095   2.677.339  2.343.656 1.660.335 

Totaal passiva  12.348.363  12.123.253  12.161.769 11.373.482 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De 

algemene reserve bestaat uit reserves die vrij ter beschikking staan. Indien een beperkte 

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 

aangeduid als bestemmingsreserve. Eind 2017 is de stand van het eigen vermogen als volgt: 
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Eigen vermogen 
    

 

Stand per Resultaat Overige Stand per 

 

1-1-2017 
 

mutaties 
31-12-
2017 

     Algemene reserve  9.009.248   -547.844   -   8.461.404  

Bestemmingsreserve (publiek)  173.546   -   -   173.546  

Bestemmingsreserve (privaat)  123.383   -119.910   -   3.473  

Eigen vermogen  9.306.176   661.254-  -   8.644.923  

 

 

    

     Uitsplitsing  
    Innovatieprojecten 106.317 

 
- 106.317 

Promotietrajecten 75.514 23.245- - 52.269 

Kwaliteit 14.959 - - 14.959 

Bestemmingsreserve (publiek) 196.791 23.245- - 173.546 
 

Door de verbouwing en de investering in de diverse opleidingen is er een stijging van € 928.133 van de 

vaste activa. Mede door deze investeringen daalt de stand van de liquide middelen met € 1.564.610. Het 

resultaat gaat ten laste van het eigen vermogen. De verwerking hiervan is weergeven in hoofdstuk 23.1.  

De investeringen in de immateriële activa hebben plaats gevonden binnen de volgende projecten: 

1. Ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie 

2. Master Leadership in Education en master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie 

3. Leiderschapsopleiding Integraal Kind Centrum 

4. Post-hbo-opleidingen 

De stijging van de voorziening is te relateren aan de stijging van het aantal medewerkers, jubileumuitkering 

en voorziening voor de DI uren.  

18.4 Kengetallen 2009-2016 

De solvabiliteit (Eigen Vermogen / Balanstotaal * 100%) van KPZ ligt op 70,01. Ten opzichte van 2016 is er 

een daling, door de het negatieve resultaat en de aantrekking van vreemd vermogen. Quick ratio 

(Vorderingen + Liquide Middelen / Kortlopende Schulden), is ten opzichte van 2016 gedaald. De 

rentabiliteit (Resultaat / Omzet * 100%) is in 2017 negatief, wat wordt veroorzaakt door het negatieve 

resultaat in 2017.  

 2017 2016 2015 2014 

Quick Ratio 0,92 1,31 2,07 2,58 

Solvabiliteit 70,01 76,76 79,54 83,81 

Rentabiliteit -6,84 -4,10 1,64 -3,71 
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18.5 Publieke verantwoording over bestuurskosten/declaraties  

Overzicht verantwoording bestuurskosten en declaraties 

 Kosten 

Reiskosten binnenland €4.829 

Reiskosten buitenland  

Representatie € 0 

Overige kosten € 3.377 

Totaal € 8.206 

Bovenstaande tabel geeft de bestuurskosten weer over 2017, welke voor vergoeding in aanmerking zijn 

gekomen. De kosten genoemd onder overige kosten heeft betrekking op het vervolg van de gevolgde 

opleiding in 2016, Strategie, innovatie en governance.  

18.7 Treasury-beleid en verslag 

KPZ conformeert zich aan de richtlijnen voor beleggen en belenen. De toetsing vindt plaats door de 

auditcommissie van de Raad van Toezicht. In 2017 is het treasury beleid geëvalueerd en is er een nieuw 

treasury-statuut opgesteld, waarbij de nieuwe wet en regelgeving volgens de ‘Regeling beleggen, belenen 

en dirivaten OCW 2016’ is opgenomen.   

18.8 Profileringsfonds 

In 2017 is er € 4.296,80 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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19. Continuïteit 

19.1 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. Daarnaast zien wij een lichte daling in het aantal deeltijd 

studenten van de bachelor. Dit is mede aanleiding geweest om naast de bacheloropleidingen vanaf 2016 

ook het ad Pedagogisch Professional te ontwikkelen en aan te bieden. Ondanks deze optimistische 

verwachtingen zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen waar KPZ terdege rekening moet houden en 

vroegtijdig op moet anticiperen. Het betreft: 

 de terugloop van het aantal deeltijd studenten; 

 het uitvalpercentage in de eerste twee opleidingsjaren door de kennisbasistoetsen;  

 daling van het bachelor rendement; 

 discussie over de (financiële) toegankelijkheid van het hbo en de doorstroom van mbo-studenten.  

In 2016 zijn de maatregelen aangescherpt om uitval in het eerste jaar terug te dringen. Er is onder andere 

een nieuwe regeling betreffende het Bindend Studie Advies (BSA), waarin de regeling is aangescherpt. 

Daarnaast zijn er maatregelen genomen om studenten extra te begeleiden, studenten beter geïnformeerd 

worden en geadviseerd bij hun studiekeuze voorafgaand aan de opleiding en wordt er de studeerbaarheid 

geanalyseerd. Om het bachelor-rendement te vergroten, zijn de maatregelingen verder aangescherpt. 

Hierbij wordt met name ingezet op de verschillende soorten begeleiding van studenten en wordt er ook 

met name gekeken naar de overgangsnormen.  

Voor het Centrum van Ontwikkeling zal er een afname zijn van de baten, die met name wordt veroorzaakt 

door het aflopen van het project Versterking Samenwerking na 2017/2018. Verder is er de komende jaren 

een (gestage) groei in de deelname te verwachten. Ondanks deze groei is het risicoprofiel beperkt.  

Een aandachtspunt voor het Centrum voor Ontwikkeling zijn de post-hbo opleidingen. Sinds 2012 vallen 

deze niet meer onder de lerarenbeurs, uitgezonderd de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs. Dit heeft 

geleid tot een 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 rechtvaardigt. In de 

bedrijfsvoering zijn er geen grote risico’s te verwachten met een goed onderhouden gebouw (in eigendom 

en eigen beheer), In 2017 staan een aantal investeringen gepland voor aanpassingen en uitbreiding van de 

medewerkers- en studieruimten en een verwachte aankoop van het pand aan de Asserdorperdijk 31.  

19.2 Kengetallen 

Vanaf het jaar 2017 is er een daling van het aantal medewerkers. Dit wordt mede veroorzaakt door een 

lichte daling in het studentenaantallen in de bachelor (zie meerjarenbegroting 2018-2022, scenario 2), de 

afloop van een aantal projecten en natuurlijk verloop.  

Kengetal per 31/12 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

Personele bezetting 
Bestuur/directie 
Onderwijzend personeel 
Wetenschappelijk personeel 
Overige medewerkers 

 
6,6 
46,51 
3,7 
26,56 

 
6,53 
46,18 
3,68 
26,16 

 
6,4 
43,65 
3,65 
25,76 

 
6,4 
39,36 
3,65 
25,76 

 
6,4 
38,95 
3,65 
25,76 

 
6,4 
38,95 
2,65 
25,76 

Studentenaantallen (bachelor en AD) 837 804 789 796 784 784 

*Prognose begroting medewerkers 2018-2022_versie5 
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19.3 Meerjarenbegroting 

19.3.1 Balanspositie 

De balanspositie van KPZ is stabiel. Het eigen vermogen zal in de komende jaren eerst afnemen en daarna 

stijgen door de investeringen in het gebouw, de faciliteiten en de opleidingen. KPZ wil blijven investeren in 

de onderwijskwaliteit en de professionalisering van medewerkers met een meerjarig-

investeringsprogramma n.a.v. het nieuwe strategisch beleid 2016 - 2021. In 2017 is er een lening 

aangegaan voor de financiering van 4 lokalen. Deze lokalen grenzen aan het gebouw van Landstede, 

waarbij er een doorgang naar het gebouw van de KPZ is gecreëerd.  KPZ heeft twee belangrijke 

uitgangspunten voor haar meerjarige financiële beleid. Enerzijds wil KPZ een zelfstandige mono-sectorale 

instelling blijven met uitstekende kwaliteit voor studenten en cursisten. Anderzijds wil KPZ investeren in de 

kwaliteit van het onderwijs in samenwerking met het werkveld en partners. Hiervoor is een ondernemende 

strategie gevoerd en vereist. Deze twee uitgangspunten vragen om een gedegen risicomanagement en een 

duidelijke grens voor het weerstandsvermogen.  

 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

ACTIVA 
VASTE ACTIVA (VA) 

  

Immateriële VA 1.065.521 680.000 650.000 620.000 450.000 280.000 
Materiële VA 8.834.956 8.412.824 8.227.824 8.442.824 8.257.824 8.072.824 
Financiële VA       

TOTALE VASTE ACTIVA 9.900.476 9.092.824 8.877.824 9.062.824 8.707.824 8.352.824 
VLOTTENDE ACTIVA       
Vorderingen 1.261.377 670.000 680.000 690.000 650.000 650.000 
Liquide middelen 1.186.510 1.658.696 2.218.908 2.094.727 2.712.364 3.232.777 
TOTAAL VLOTTENDE 
ACTIVA 

 
2.447.887     2.328.696      2.898.908      2.784.727  

    
3.362.364  

    
3.882.777  

TOTAAL ACTIVA 12.348.363   11.421.520    11.776.731    11.847.551  12.070.187  12.235.601  
PASSIVA   

EIGEN VERMOGEN       

Algemene reserve 8.461.404     8.497.752      8.799.964      9.040.783  9.193.420  9.473.834  

Bestemmingsreserve 
publiek 

173.546      

Bestemmingsreserve 
privaat 

3.473      

VOORZIENINGEN 162.345 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

LANGLOPENDE SCHULDEN 870.000 - - -   

KORTLOPENDE 
SCHULDEN 2.671.095     2.783.768      2.836.768      2.666.767  2.736.767  2.621.767  
TOTAAL PASSIVA 12.348.363   11.421.520    11.776.731    11.847.550  12.070.187  12.235.601  
* prognose, conform meerjarenbegroting  
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19.4 Staat van baten en lasten 

Vanaf het jaar 2019 zal er meer stabiliteit ontstaan in de totale opbrengst van de baten. Er zal een afname 

zijn in de opbrengst in opdracht van derden vanwege het aflopen van het project Versterking 

Samenwerking. In 2016 en 2017 is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van diverse opleidingen, welke 

worden aangeboden binnen deze baten. Dit zorgt er met name voor dat wij kunnen voldoen aan de vraag 

vanuit het werkveld. Daarnaast is er een stijging in de rijksbijdrage vanwege de ad Pedagogisch Professional 

Kind en Educatie vanaf 2018 voor het eerste studiejaar en vanaf 2019 voor de volledige twee studiejaren. In 

de totale begroting is uitgegaan van een terugloop van het aantal studenten wat direct gevolgen heeft voor 

de totale lasten en deze daarmee afnemen. Vanaf 2019 is er een positief resultaat te verwachten, daarmee 

worden de investeringen van de afgelopen jaren gerechtvaardigd.  

 
 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

BATEN   

Rijksbijdrage 4.582.340  5.251.705 5.615.782 5.301.074 5.127.139 5.082.882 

Overige overheidsbijdragen en subsidies       

College-, cursus-, les- en examengelden 1.276.832 1.420.577 1.414.871 1.453.445 1.502.033 1.534.430 
Baten werk in opdracht van derden 2.736.003 2.476.893 2.538.950 2.446.773 2.476.773 2.446.773 
Overige baten 341.600 429.000 294.000 294.000 294.000 294.000 
TOTAAL BATEN 8.936.775 9.578.175 9.863.603 9.495.292 9.399.945 9.358.085 

 
LASTEN 

  

Personeelslasten 6.812.914 7.612.961 7.014.392 6.624.473 6.606.309 6.520.671 
Afschrijvingen 681.000 760.000 793.000 845.000 825.000 800.000 
Huisvestingslasten 449.000 507.000 508.000 509.000 510.000 511.000 
Overige lasten 1.167.000 1.293.500 1.226.000 1.256.000 1.286.000 1.226.000 
TOTAAL LASTEN 9.109.914 10.073.461 9.541.392 9.234.473 9.227.309 9.057.671 
Saldo baten en lasten -173.139 -595.286 322.212 260.819 172.636 300.414 

Saldo financiële bedrijfsvoering -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

Saldo buitengewone baten en lasten       

TOTAAL RESULTAAT 193.139 -615.286 302.212 240.819 152.636 280.414 

* prognose 

19.5 Investeringen 

Voor de komende jaren zijn de volgende investeringen gepland, naast de investeringen die gerelateerd zijn 

aan vervangen: 

 Diverse software, wegens nieuwe ontwikkelingen, veroudering huidige programmatuur en groei 

organisatie. Dit betreft met name het evaluatiehuis, Synergy (CvO) en financiële en personele 

administratie. Voor het evaluatiehuis is al reeds een projectplan aanwezig. Voor de andere onderdelen 

zal er een totaal projectplan worden opgesteld.  

 Investeringen in nieuwe opleidingen en afronding Bc’s 2017/2018. Hierbij gaat het om de MLE (€ 

70.000) en de AD opleiding (€ 30.000) 
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19.6 Overige rapportages 

19.6.1 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. KPZ vult dit 

systeem als volgt in: het risicomanagement wordt ieder jaar gereviewd, gerapporteerd in de 

perioderapportage en indien nodig aangepast. Het instellingsplan beschrijft de doelstellingen van KPZ voor 

de jaren 2016-2020. De doelstellingen en ambities 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. 

Binnen de KPZ worden de volgende risico’s voor de komende jaren onderkend:  

Stopzetten van de MLI. Op dit moment is KPZ een nevenvestiging van de MLI met een einddatum van 31-

08-2018. Als substitutie van deze activiteit zal KPZ de Toets Nieuwe Opleiding doorlopen van de master 

Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie. 

Fluctuaties in financiële middelen. De terugloop van financiële middelen door minder instroom van 

studenten, overheidsbeleid etc. Door de investeringen in opleidingen binnen CvO en daarnaast een nieuwe 

bekostigde opleiding binnen het AD wordt er meer spreiding aangebracht om deze fluctuaties en 

voorfinanciering zo veel mogelijk op te vangen.    

Regionale samenwerking. Op meerdere terreinen werken wij samen met het werkveld. Bij deze 

samenwerkingen is het van belang een goede verstandhouding te hebben en onderhouden. Daarnaast is 

het van belang de afspraken vast te leggen om in de toekomst misstanden te voorkomen.  

19.6.2 Huisvesting 

Het gebouw is in volledige eigendom van de KPZ. Door de groei van opleidingen is er in 2017  een 

overname gerealiseerd van een deel van het gebouw, naastgelegen aan de KPZ. Hierin zijn een viertal 

lokalen gerealiseerd en daarnaast parkeergelegenheid. Voor de aankoop van deze vier lokalen is er een 

lening aangegaan welke in drie jaar zal worden afgelost. Daarnaast zal er in de komende jaren verder 

worden bekeken of er mogelijkheden zijn om extra ruimtes te creëren binnen de huidige huisvesting.  
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20. Verslag Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet als onafhankelijk orgaan toe op de adequate besturing van Hogeschool 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 de profielschets die de vereiste complementaire 

ervaring en deskundigheid waarborgt. In de personele samenstelling van de Raad is geborgd dat de leden 

ten opzichte van elkaar en jegens het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen oordelen. De 

website van de hogeschool informeert over documenten hieromtrent. 

20.1 Visie op toezichthouden 

De Raad werkt samen met de bestuurder op basis van vertrouwen waarbij de goede balans nagestreefd 

wordt tussen distantie, betrokkenheid en aanspreekbaarheid. Kwalitatief intern toezicht is wenselijk en 

noodzakelijk vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid – als werkgever en toezichthouder - die de 

Raad heeft en hierbij hoort het gevraagd en ongevraagd verantwoording afleggen aan de samenleving en 

de interne en externe stakeholders van de hogeschool. Op alle beleidsdomeinen – ten aanzien van majeure 

besluiten - is de werkwijze van de Raad gericht op samenspraak met de bestuurder aan het begin van het 

beleids- en besluitvormingsproces. De Raad is derhalve medeverantwoordelijk voor de kwaliteitscultuur 

van de hogeschool en ziet toe op de invloed op het beleid van interne en externe maatschappelijke 

stakeholders. In de maatschappelijke waardenoriëntatie van de Raad zijn behalve de waarden uit de joods-

christelijke traditie ook zichtbaar de dialoog met de rijkdom van de diversiteit in de samenleving, het 

nastreven van gelijkheid, gelijkwaardigheid, erkende ongelijkheid, de verbinding aangaan met de 

samenleving, een proactieve ondernemende houding en de samenwerking met andere organisaties in en 

buiten het domein onderwijs. De Raad bewaakt de maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

doelstellingen van de hogeschool en is hierop aanspreekbaar. Transparantie over de onderscheiden 

verantwoordelijkheden en rollen van bestuurder en toezichthouders ligt ten grondslag aan de 

samenwerking tussen beide organen. De eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de 

organisatiedoelen en het borgen van de continuïteit van de hogeschool ligt bij de Raad. Dit vergt van de 

Raad visie, ambitie, inspirerend vermogen en moed. Moedig toezicht – vanuit een professionele dialoog - is 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid en versterkt het vertrouwen en geloofwaardigheid van de 

hogeschool. De uitgangspunten en concretisering voor het toezicht zijn verankerd in het Toetsingskader dat 

de Raad hanteert. 

20.2 Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2015 

 

 P.M.M. Verleg, voorzitter 

 R. Kooijman MBA 

 mw. drs. A. Kil-Albersen 

 drs. R.C.D. Berndsen  

 Mw. R.B.J. Roetgerink MPM 

20.3 Werkwijze Raad van Toezicht 

 In het kalenderjaar 2017 heeft de Raad zes keer regulier overleg gevoerd met het College van 

Bestuur. Voorafgaand aan dit overleg vindt een besloten vergadering plaats van de Raad van 

Toezicht. Daarnaast heeft de Raad in samenspraak met de bestuurder een strategische sessie 

georganiseerd met een strategisch en inhoudelijk programma, begeleid door een externe 

deskundige. 
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 Conform de Branchecode Governance HBO beschikt de Raad over drie commissies die de beleids- 

en besluitvorming voorbereiden: 

- de remuneratiecommissie : P. Verleg (voorzitter) en Mw. E. Roetgerink 

- de Auditcommissie: R. Kooijman(voorzitter) en R. Berndsen 

- de Onderwijscommissie : P. Verleg (voorzitter) en Mw. A. Kil-Albersen 

 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, de visie, de kernwaarden en 

het strategisch beleid zijn opgenomen. In 2017 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 Raad van Toezicht 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. 

 In het kalenderjaar 2017 zijn Begroting (2016) en Jaarrekening(2016) goedgekeurd door de Raad. 

De Raad heeft in 2017 formeel en informeel overleg gevoerd met de Medezeggenschapsraad. 

 De Raad van Toezicht is actief lid van de Vereniging Toezichthouders van Hogescholen (VTH). Sinds 

het najaar 2016 is de voorzitter van de Raad (P. Verleg) toegetreden tot het bestuur van de VTH. De 

voorzitter van de Raad heeft daarnaast in 2017 aan een drietal bijeenkomsten deelgenomen met 

het thema ‘Bestuur en Governance’ en was één van initiatiefnemers van het symposium ‘Moedig 

Toezicht’ op 1 december 2017 in Amsterdam. Dit symposium heeft geleid tot een Manifest Moedig 

Toezicht, aangeboden aan de minister van OCW, Mw. J. Bussemaker.  

20.4 Verslag Remuneratiecommissie 2017 

De remuneratiecommissie heeft in 2017 vijf keer vergaderd al dan niet met de voorzitter College van 

Bestuur. Het jaar 2017 stond in het teken van het bewaken van de voortgang van de bestuurlijke aansturing 

van de hogeschool vanwege ziekte (voor een deel van het jaar) van de voorzitter College van Bestuur. Als 

verantwoordelijke werkgever van de bestuurder is door de commissie aandacht besteed aan de wijze 

waarop kon worden bijgedragen aan het herstel (re-integratie) van de bestuurder. De directie van de 

hogeschool is ondersteund door de remuneratiecommissie. Periodiek was ook de bestuurder beschikbaar 

voor de directie, waardoor de uitvoering van operationele taken niet in het geding kwam. 

In de remuneratiecommissie zijn tevens landelijke ontwikkelingen aan de orde geweest die in het kader van 

Good Governance aandacht vragen van de Raad van Toezicht. 
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Het jaargesprek met de voorzitter CvB stond in het teken van een reflectie op het jaar 2017 en een 

vooruitblik op 2018 en is gesproken over het aangekondigde vertrek van de bestuursvoorzitter per 1 maart 

2018 vanwege een nieuwe stap in zijn bestuurlijke loopbaan. 

De remuneratiecommissie heeft inzage gehad in de nevenactiviteiten van de bestuursvoorzitter en 

vastgesteld dat deze conform afspraken hieromtrent hebben plaatsgevonden. Het verslag van de 

remuneratiecommissie is goedgekeurd door de Raad. 

De remuneratiecommissie heeft het Rooster van Aftreden van de RvT geactualiseerd per 1-1-2017. 

De remuneratiecommissie heeft een plan ontwikkeld voor de werving & selectie van een nieuwe Voorzitter 

College van Bestuur. De uitvoering hiervan vindt – na instemming van de RvT – plaats in 2018. 

20.5 Verslag Auditcommissie 2017 

De auditcommissie is samengesteld conform de bepalingen van de Branchecode Governance. De 

auditcommissie vergaderde in 2017 vier maal in aanwezigheid van de voorzitter College van Bestuur, het 

hoofd bedrijfsvoering en de controller. Eén vergadering werd bijgewoond door de externe accountant die 

per 2016 is aangesteld.  

In de auditcommissie zijn onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2017 (met een resultaat -/- € 

367.000,-), de kwartaalrapportages 2017, de managementletter en het accountantsverslag 2016 en de 

meerjarenbegroting 2018-2022 besproken. Hierbij zijn afspraken gemaakt voor de nadere inrichting van de 

verantwoordingsdocumenten teneinde meer transparantie te bieden over de kwaliteit van de 

bedrijfsvoering binnen de hogeschool ten behoeve van de auditcommissie, de Raad van Toezicht en de 

interne en externe stakeholders. Vastgesteld is dat de overgang naar een nieuwe externe accountant meer 

dan verwacht werkzaamheden van betrokkenen heeft gevergd, mede door de meer intensieve 

controlebenadering. Vanwege de omvangrijke investeringen in afgelopen jaren (onder meer in kwaliteit en 

gebouwen) zal meer aandacht worden geschonken aan de liquiditeitsontwikkeling en is een nieuw 

Treasurystatuut vastgesteld. Nieuwe investeringsbeslissingen over opleidingen worden in het vervolg op 

basis van volwaardige businesscasebenadering genomen. De participatie in de stichting Vierslagleren zal 

per 1 januari 2019 worden beëindigd en het Magistrum samenwerkingsverband zal in 2019 worden herijkt. 

Vanwege de verhoogde instroom van studenten en de start van nieuwe opleidingen is extra aandacht 

gegeven aan de beheersing van de inzet van tijdelijk, extern personeel. De methodiek van het 

risicomanagement is in algehele zin geactualiseerd. 

Bij de bespreking van de meerjarenbegroting is vastgesteld dat deze een onrustig beeld toont, vooral als 

gevolg van de door het Rijk vastgestelde methodiek van voorfinanciering (T-2). Onder de actuele 

omstandigheden levert deze methodiek voor KPZ een toename van risico’s en een grotere 

liquiditeitsbehoefte op. Afgesproken is om de problematiek samen met Radiant-partners bij het ministerie 

OCW aan de orde te stellen. Gegeven een aantal ontbrekende informatie-onderdelen (met name wat 

betreft de ontwikkeling van de personeelskosten) heeft de Auditcommissie aan de Raad van Toezicht 

geadviseerd om haar goedkeuring van de meerjarenbegroting aan te houden tot het moment (zo spoedig 

mogelijk in 2018) dat deze voldoende onderbouwing heeft. De raad heeft dit advies overgenomen 

(december 2017). 
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20.6 Verslag Commissie Professionele Identiteit 2017 

De commissie heeft in 2017 een actieve bijdrage geleverd aan de implementatie van de Kennisbasis 

Levensbeschouwing van de VKLO en het gesprek met de bisschoppelijke gedelegeerden. 

De ontwikkelingen van het Kenniscentrum KPZ zijn besproken met de lector mw. dr .I. Pauw. De commissie 

is inhoudelijk en procedureel betrokken geweest bij de aanvraag voor een nieuw lectoraat.  

In de Raad van Toezicht is besproken de notitie “Heimwee naar de toekomst van de leraar”. De notitie 

heeft ten doel de Raad te informeren over de recente maatschappelijke en onderwijskundige 

overwegingen ten aanzien van het leraarsberoep, het profiel en de positie van de lerarenopleidingen en de 

mogelijke strategische en inhoudelijke kansen voor de hogeschool. De bespreking van deze notitie in de 

Raad, met de bestuursvoorzitter en interne en externe stakeholders, wordt voortgezet in 2018. 

20.7 Tot slot 

De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor de goede inzet waarmee medewerkers, docenten, 

de directie, het management en de bestuursvoorzitter hun functie uitoefenen. Zij wenst de studenten een 

inspirerende en leerzame studie toe met aandacht voor de student als persoon. 
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21. Verslag Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier personeelsleden en vier studenten. De medezeggenschapsraad 

heeft door middel van het advies- en instemmingsrecht een rol bij het vaststellen van het beleid van KPZ. 

De medezeggenschapsraad komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met directie CvB en 

RvT. De medezeggenschapsraad geeft medewerkers en studenten een stem in het meedenken over het 

onderwijs en de organisatie en draagt ook bij aan het creëren van draagvlak voor het beleid, maar toets 

deze ook. 

Onderwerpen die het personeelsgedeelte van KPZ betroffen, werden alleen met de MR-personeelsgeleding 

besproken. De overige vergaderingen vonden gezamenlijk plaats. Bij de studentgeleding zijn gedurende het 

jaar wijzigingen geweest door afstuderen van student-leden. De huidige personeelsgeleding van de 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 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. 

In 2017 heeft de MR: 

 haar samenwerking met het CNV gecontinueerd en de scholing voortgezet; 

 de groei van de organisatie en de daarmee samenhangende thema’s op de agenda gezet en 

besproken (gevolgen van flexibele inzet personeel voor werkdruk, werktijden en indeling in teams/ 

standplaatsen van personeel, inwerken nieuw personeel); 

 zich over werkdruk, duurzame inzetbaarheid personeel, sollicitatieprocedures intern en extern, het 

nieuwe organogram, de herziening van het functie-bouwwerk en het functieprofiel, de 

teamplanning, de opmaat naar het nieuwe lectoraat, gebogen en geadviseerd;  

 geadviseerd in sollicitatieprocedure nieuwe CvB 

 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 2016; 

 meerjarenbegroting 2016 – 2020 en 2017-2021; 

 wijziging onderwijs-examenreglement 2016-2017 Bachelor leraar basisonderwijs 

 onderwijs-examenreglement 2016-2017 Associate degree PPKE. 
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21.1 Samenstelling medezeggenschapsraad op 31-12-2017 

 

 Johan Koers (voorzitter) 

 Gordon Conradie (lid) 

 Frank Salet (lid) 

 Anneke Wösten (lid) 

 Myrna Kleefstra (student, aftredend) 

 Bas Epskamp (student) 

 Esther Mekelenkamp (student) 

 Marrit Reinink (student) 

 Maaike van der Klis (student) 
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B Jaarrekening 
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C Overige gegevens 

23.1 Controleverklaring 
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Bijlage 2: Samenstelling Strategisch Beraad, Raad van Advies en 

Werkveldadviesraden 

3.a Vertegenwoordiging werkveldadviesraad bestuurders Campus Kind en Educatie 

De samenstelling van de werkveldadviesraad is tot stand gekomen naar aanleiding van de gesprekken en 

interviews ter voorbereiding op de Ad Pedagogisch Professionals. Deze kandidaten hebben zelf aangegeven 

graag betrokken te zijn bij de doorontwikkeling van de opleiding en ontwikkeling van de Campus Kind en 

Educatie. 

 

Organisatie  Sector Naam Functie 

Marcant-BSV onderwijs Petra Oude Breuil-Hegeman hr-manager 

PCBO- Meppel onderwijs 

kinderopvang  

Herman Langhorst bestuurder 

 

PCO-Accrete onderwijs 

kinderopvang 

Jan Spanjer bestuurder 

 

De Kern welzijn Hans Bonten 

Frank van Gorp 

bestuurder 

regiomanager 

Smallsteps kinderopvang Monique Korendijk 

Claudia ten Rouwelaar 

manager compliance 

hr-development 

Quo Vadis* onderwijs Louis Stiphout bestuurder 

Stichting Kinderopvang 

Noordoostpolder 

kinderopvang Karen Anne van Dorp directeur-bestuurder 

Stichting Jeugd Noord-

Veluwe 

welzijn 

jeugdzorg 

Cor Hergaarden bestuurder 

 

SKO Flevoland Veluwe*  onderwijs Koen Oosterbaan bestuurder 

* Tevens lid van het Strategisch beraad van KPZ 
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3.b Vertegenwoordiging werkveldadviesraad praktijkbegeleiders en leidinggevenden 

 

Organisatie  Sector Naam Functie 

mijnplein, KC De Bolster onderwijs Jurgen Bruggeman directeur 

KOO Meppel/ OOZ kinderopvang Femke van der Horst eigenaar KOO Meppel en 

adjunct-directeur bij OOZ 

Iris Kindcentra kinderopvang 

onderwijs 

Truus Biemond manager kinderopvang en 

groepsleerkracht 

Rehoboth Urk onderwijs Lumanda Snoek coach begeleiding startende 

medewerkers 

Quo Vadis onderwijs Martijn Vrielink Stafmedewerker onderwijs 

en kwaliteit 

Landstede Kinderopvang kinderopvang Ineke Verhoef leidinggevende 

Kinderopvang OOK kinderopvang Nanda Teseling 

+ een unitmanager 

hr-manager 

Travers Welzijn welzijn Elske Heinen manager 
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Bijlage 3: Registraties Schoolleiders- en lerarenregister 

Schoolleidersopleidingen Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Master Leadership in Education Bij het schoolleiders-
register is geen sprake 
van registratienummers. 
De opleidingen zijn te 
selecteren binnen het 
register en staan 
vermeld op de website. 

1680 NVAO Master of Arts Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Basisbekwaam 420 CPION Post-hbo diploma Ja   

Post-hbo-opleiding Vakbekwaam 420 CPION Post-hbo diploma Ja   

Post-hbo-Opleiding voor Veranderkunde en organisatieontwikkeling (NOVO) 244 CPION Post-hbo diploma   Ja 

Opleidingsprogramma Leidinggeven aan Integraal Kind Centrum 140 CPION Post-hbo diploma   Ja 

Opleiding Daltondirecteur 130 NDV Certificaat   Ja 

       Master- en Post-hbo-opleidingen Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Master leren en Innoveren n.v.t. 1680 NVAO Master of Education Ja ja 

Post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs WbfgFWnaaf 640 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Coach Onderwijsvernieuwing c5OjFdDNyo 250 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding DIGI-coach yAzaTNO6LL 250 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Jenaplanonderwijs 1IX04itZBK 200 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Onderwijskundig Expert Kunst en Cultuur xuz4ioMbhB 220 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie p6MoemazgQ 224 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Reken coördinator KvKA7vkrtM 200 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Specialist Jonge Kind wnkovVShK 350 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Specialist Oudere Kind PkTpAg59uz 544 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-opleiding Taal coördinator 56iEvIN7fb 200 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

Post-hbo-Opleiding NOVO-procesbegeleider 3fBsS8eDwp 244 CPION Post-hbo diploma Ja Ja 

              

Opleidingen en trainingen Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Pedagogisch Tact (via het NIVOZ) tQpHUaCuP8 70 n.v.t. Certificaat Nivoz   Ja 

Didactisch Coachen  Ny58lvnCrR 50 n.v.t. Certificaat   Ja 
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Opleidingen en trainingen Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Brede Oriëntatie op leiderschap JcTvcefHJO 28 n.v.t. Certificaat KPZ  ja 

Daltoncoördinator 73j3SxaV6v 240 NDV Certificaat NDV  Ja 

Daltonleraar  8ZXDlbsyoB 120 NDV Certificaat NDV  Ja 

 
            

Begeleiding studenten en Opleiden in de School Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Begeleider op Afstand 1 P2Jfz6lbsi 24 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

Begeleider op Afstand 2 KQXI8RVOhY 3 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

Mentoren-training 1 2T8dPitVCy 3 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

Mentoren-training 2 xdtbjx3swj 3 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

Onderzoek coördinator Academische Opleidingsschool s3kpglsMbO 80 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

Opleider in de School FxQn1i5f2a 80 n.v.t. Certificaat KPZ   Ja 

              

Professionele Leergemeenschappen en kenniskringen Registratienr. SBU Accreditatie Bewijs / diploma Registratie Herregistratie 

Kenniskring Pedagogisch Handelen  QmScMFNcK5 132 n.v.t. Bewijs van deelname  Ja 

Kenniskring Rekenen  ZJm6a4D15R 132 n.v.t. Bewijs van deelname  Ja 

Kenniskring Taal 6AS3VzrMPt 132 n.v.t. Bewijs van deelname  Ja 

Kenniskring Vernieuwende Onderwijsconcepten QmscMFNcK5 132 n.v.t. Bewijs van deelname  Ja 

Netwerkbijeenkomsten Rekenen  pNWGBRMY8q 25 n.v.t. Bewijs van deelname   Ja 

Professionele leergemeenschap Pedagogisch Handelen luHPs6SUV4 228 n.v.t. Bewijs van deelname   Ja 

Professionele leergemeenschap Rekenen XZ1qf2hHIR 228 n.v.t. Bewijs van deelname   Ja 

Professionele leergemeenschap Taal NeO7XsbpgI 228 n.v.t. Bewijs van deelname   ja 
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Bijlage 4: Organisatiestructuur  

 


