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KWALITEITSAFSPRAKEN 2019-2024 KPZ

VOORWOORD
 

Het instellingsplan van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) genaamd Het Verhaal van KPZ is over de helft van haar 

looptijd; een goed moment om de kwaliteitsafspraken als addendum op het instellingsplan vorm te geven aan 

de hand van gesprekken met stakeholders over de verdere interventies voor kwaliteitsverbetering.

 

De kwaliteitsafspraken komen voort uit het sectorakkoord dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 

Wetenschappen en de Vereniging Hogescholen in het voorjaar van 2018 sloten. Via de kwaliteitsafspraken vloeit 

geld in de vorm van onderwijskwaliteit terug naar studenten en worden de middelen die vrijvielen als gevolg van 

de invoering van het studieleenstelsel expliciet ingezet. Met de kwaliteitsafspraken geven de hogescholen 

invulling aan de verdere kwaliteitsverbetering binnen de hogeschool.

 

De kwaliteitsafspraken kennen zes thema’s:

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs

2. Meer en betere begeleiding van studenten

3. Studiesucces

4. Onderwijsdifferentiatie

5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten

6. Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)

 

In dit addendum op het instellingsplan beschrijven we de thema’s waarop we (verder) zullen gaan investeren, 

welke voornemens we daarbij hebben en welke doelen we willen realiseren. We schetsen hoe onze keuzes 

passen bij onze missie, visie, (historische) context en financiële positie.

 

We verantwoorden hoe we tot de keuze voor de diverse thema’s zijn gekomen, welke bronnen, stakeholders en 

gesprekken we daartoe hebben benut. In de opbouw van dit document starten we met ‘het verhaal van KPZ’, 

waarin we ons profiel schetsen. Vervolgens beschrijven we in de hoofdstukken 2, 3 en 4 respectievelijk criterium 

1, 2 en 3. De bijlagen geven extra inzicht in en context bij ons financiële verhaal en de monitoring van de 

kwaliteitsafspraken. Het totaal van dit document beoogt alle relevante en gevraagde informatie te geven om de 

criteria te kunnen beoordelen.

We willen hier benadrukken dat het proces van het komen tot de kwaliteitsafspraken een intensief en energie 

gevend proces was. In gesprek met studenten, medewerkers, werkveld, Medezeggenschapsraad en Raad van 

Toezicht over ons onderwijs en onze organisatie. Wat gaat goed, wat kan beter en waarop gaan we (verder) 

investeren?

 

drs. Ingrid Lammerse

voorzitter College van Bestuur

augustus 2019
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1. HET VERHAAL VAN KPZ

KPZ is van oorsprong een katholieke hogeschool die zich laat inspireren door de katholiek-christelijke traditie 

met waarden als gemeenschapszin, rechtvaardigheid en solidariteit. Dit komt terug in ons onderwijs, onderzoek 

en in de organisatie.

Een aantal jaren geleden hebben we er bewust voor gekozen ons te verbreden naar beroepen in het domein 

Kind en Educatie op de niveaus 5, 6 en 7. Met name in de nieuwe opleidingen associate degree Pedagogisch 

Professional Kind en Educatie (ad PPKE) en master Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) 

leggen we de focus op de boundary crosser: de student en professional die kan acteren over de grenzen heen 

van onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang en sociaal werk, waaraan in het werkveld een grote behoefte is.

 

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 en 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.

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 en Educatie ontwikkelt aan de hand van 

verhalen.
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1.1 PROFIEL VAN KPZ

ONDERWIJS

KPZ verzorgt hoogwaardige associate degree-, bachelor- en masteropleidingen, gericht op de ontwikkeling van 

leraren en andere professionals in het domein kind en educatie op basis van een eigenzinnig onderwijsconcept:

• bachelor Pabo (voltijd en deeltijd);

• ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie (deeltijd);

• master Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie;

• post-hbo-opleidingen (bijvoorbeeld Bewegingsonderwijs, Rekencoördinator, Jongere Kind) gericht op 

bijscholing en nascholing;

• leiderschapsopleidingen (onder meer via voormalig Magistrum);

• master Leren en Innoveren (samen met Radiant-hogescholen);

• master Leadership in Education (samen met Fontys).

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 studenten voor te bereiden op die beroepspraktijk is er veel 

aandacht voor de ontwikkeling van zowel praktische en (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 leerlijnen en drie domeinen: oog 

voor het kind, vakkennis en onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen.

Onderwijsconcept
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ONDERZOEK

Het Kenniscentrum is verantwoordelijk voor het niveau van de onderzoekslijn van de opleidingen. Dat doet het 

Kenniscentrum door samen met de opleidingen een doorgaande leerlijn onderzoekend vermogen te 

ontwikkelen.

Onderzoek vindt plaats:

• vanuit het lectoraat ten behoeve van Narratieve Professionele Identiteit;

• met het werkveld in kenniskringen en professionele leergemeenschappen;

• met partners binnen de Campus Kind en Educatie (Landstede MBO, Menso Alting en Hogeschool Viaa);

• binnen de onderzoeksprogrammering van Radiant Lerarenopleidingen;

• met andere (onderzoeks-)instellingen zoals bijvoorbeeld Stichting Lezen, Rijksuniversiteit Groningen, 

Universiteit Twente en Hanze Hogeschool (Sprong Educatief).

PROJECTEN

KPZ zoekt de ontmoeting, benut diversiteit en gaat de samenwerking en uitwisseling aan. Een greep uit enkele 

aansprekende activiteiten/projecten:

• Vierslagleren, samen met Radiant-pabo's en het werkveld;

• kansen bieden voor talentvolle studenten in de vorm van Juniordocenten KPZ;

• Cambridge test center;

• Talentenprogramma met samenwerkende PO-besturen Van Rabo naar Pabo;

• samenwerking met Expertise Centrum Nederlands;

• RIF Interprofessioneel werken met Landstede MBO, Menso Alting, Deltion College, Hogeschool Viaa, 

Hogeschool Windesheim;

• doorstroom mbo-hbo met partners Zwolse8;

• regionale aanpak lerarentekort, gezamenlijk met onder andere Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim en 

Landstede MBO.
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EEN HOGESCHOOL MET PERSOONLIJKE AANDACHT

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.

KPZ kiest er bewust voor een kleinschalige hogeschool te zijn, waar persoonlijke aandacht hoog in het vaandel 

staat en vormgegeven kan worden. Voor KPZ gaan kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit hand in 

hand. Wij leren studenten burgerschap, respect, inclusiviteit, reflectie en wij leren hen verhalen vertellen.

We leiden leraren basisonderwijs en professionals voor de kindberoepen op. Dat doen we graag en goed, zo 

blijkt onder meer uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). De tevredenheid van studenten, werkveld en 

medewerkers is goed: in de NSE geven de studenten van zowel de ad PPKE, als de bachelor Pabo aan dat ze erg 

tevreden zijn over KPZ. In 2018 is de algemene tevredenheid over de studie voor PPKE een 3.84 en voor de Pabo 

een 4.12 (5-puntschaal). Het werkveld waardeert het criterium: ‘de KPZ (Pabo) leidt studenten op tot 

startbekwame leraren’ gemiddeld met een 7.9. De academische scholen waarderen ditzelfde criterium met een 

8.1 (10-puntschaal). De tevredenheid onder de medewerkers van KPZ is goed; de algemene tevredenheid in het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek van eind 2017 is een 7.2 (10-puntschaal).

 

PROFESSIONELE IDENTITEIT

In het domein Kind en Educatie is de persoonlijkheid en het professioneel handelen uitermate belangrijk, omdat 

we met kinderen en jongeren in een kwetsbare leeftijd werken. Gedurende de opleiding ontwikkelen studenten 

hun professionele identiteit door na te denken over hun opvattingen, te reflecteren op het professioneel 

handelen, door kennis te delen en door hun pedagogische vaardigheden te oefenen in de praktijk. Deze 

ontdekkingstocht bij zichzelf maakt de student niet alleen, maar samen. Door te vertellen over zichzelf, door 

ervaringen te delen, door de ontmoeting en de dialoog met andersdenkenden, door zichzelf ook levensvragen te 

stellen en antwoorden te zoeken, ontwikkelt zich de professionele identiteit.

 

SAMENWERKING

KPZ heeft een sterke relatie met het werkveld in de regio Zwolle; die regio is uitgestrekt en omvat delen van de 

provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Met het werkveld geven we vorm aan onder 

meer samen opleiden & professionaliseren, aan de aanpak van het lerarentekort en aan talentprogramma’s. Wij 

zijn ervan overtuigd dat de volle wasdom van de student mede tot uiting komt in de praktijk van de scholen, 

kindcentra en andere partners.

 

Landelijk en regionaal werkt KPZ intensief samen binnen Radiant, met Fontys, met de Hanze hogeschool, in de 

Zwolse8 (vier mbo- en vier hbo-instellingen) en de Campus Kind en Educatie. In die samenwerkingsverbanden 

vinden we elkaar op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.
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2. KWALITEITSVERBETERING EN DE THEMA'S

Criterium 1

Het plan draagt beredeneerd bij aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De voornemens die de instelling 

heeft met de studievoorschotmiddelen en de doelen die zij daarmee wil verwezenlijken op de genoemde 

onderwijskwaliteit-thema’s, zijn helder geformuleerd en passen bij de context, historie en bredere 

(onderwijs)visie van de instelling.

2.1 INSTELLINGSPLAN EN AMBITIES
De kwaliteitsafspraken sluiten aan bij en verstevigen de koers en ambities van KPZ, zoals geformuleerd in het 

Instellingsplan 2016-2021 Het verhaal van KPZ. In dat plan formuleren we onze missie, visie en hebben we vier 

ambities beschreven, die uitgewerkt zijn in acties/activiteiten en die worden gemonitord via de planning en 

control cyclus. Het instellingsplan wordt afgesloten met de wijze waarop KPZ de vier ambities zal realiseren 

middels een professionele organisatie, cultuur en bedrijfsvoering, waarbij de werkwijze Slim & Lerend een grote 

rol speelt.

Op basis van de trendanalyse en de dialoog met studenten, alumni, werkveld en experts heeft KPZ vier ambities 

geformuleerd:

• verzorgen van top-opleidingen met persoonlijke aandacht;

• partner zijn voor het werkveld in het domein kind en educatie;

• vormen van een Kenniscentrum voor funderend onderwijs;

• een uitzonderlijke hogeschool zijn.

SLIM & LEREND

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

Lerend leidend is voor de interne organisatie en ontwikkeling. Het project is één van de speerpunten voor het 

realiseren van een kwaliteitsbewuste werkcultuur, gedeeld leiderschap en ontwikkelingsgericht HRM-beleid. 

Het project versterkt de profensionele identiteit, faciliteert het collegiaal leren in en tussen teams en 

ondersteunt de realisatie van plannen, waarbij de wekelijkse bordbesprekingen van individuele teams worden 

ingezet als middel. Bron: https://www.zestor.nl/slim-en-lerend

Bordbespreking van team bewegingsonderwijs

2.2 THEMA’S VAN DE KWALITEITSAFSPRAKEN
We beschrijven per thema de huidige situatie (vanuit de ontvangen studievoorschotmiddelen en vanuit de 

reguliere bekostiging), welke nieuwe voornemens we hebben en wat dat bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. We 

beschrijven tevens per thema wanneer we wat doen en welke middelen we daarvoor zullen inzetten t/m 2024.
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THEMA 01
INTENSIEVER EN KLEINSCHALIG ONDERWIJS
 

Huidige situatie

• KPZ kiest er bewust voor om onderwijs in zo klein mogelijke groepen te laten plaatsvinden. Binnen de ad 

PPKE en bachelor Pabo kiezen we voor intensief en kleinschalig onderwijs. Er vinden geen (hoor)colleges 

plaats voor grote groepen studenten.

• In de profilerende fase bachelor Pabo (derde jaar) werken we in kleinere studieloopbaangroepen 

(SLB-groepen) van max. twaalf studenten. Voorheen werkten we in klassen met een groepsgrootte van 

20-25 studenten.

• In de profilerende fase bachelor Pabo (afstudeerfase) en de ad PPKE werken we in kleine tutorgroepen van 

acht á negen studenten. Voorheen werkten we in de afstudeerfase met een groepsgrootte van 20-25 

studenten.

 

Voornemens

• KPZ blijft binnen de profilerende fase werken met kleine tutorgroepen.

• KPZ blijft binnen de profilerende fase werken met kleine SLB-groepen.

• Binnen het afstudeeronderzoek is er vanuit studenten meer behoefte aan, naast procesbegeleiding en 

onderzoekbegeleiding, vakinhoudelijke begeleiding. We zetten vakinhoudelijke experts in vanuit de 

verschillende vakgebieden/domeinen bij het begeleiden van afstudeeropdrachten. 

 

Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• Het werken in kleine groepen draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs en de studeerbaarheid van de 

curricula, omdat in kleine groepen de aandacht groter en persoonlijker is, wat het leren versterkt. Kleine 

groepen passen bij onze kernwaarde ‘persoonlijk’ en ons onderwijsconcept. Bovendien kan in kleine SLB- of 

tutorgroepen de nabijheid en betrokkenheid worden geborgd van zowel de SLB’er c.q. tutor als 

medestudenten, wat studeerbaarheid en voortgang zal bevorderen.

• Het inzetten van vakinhoudelijke experts vanuit de verschillende vakgebieden/domeinen draagt bij aan 

kwalitatief sterk onderzoek.
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THEMA 02            
MEER EN BETERE BEGELEIDING VAN 
STUDENTEN
 

Huidige situatie

• Binnen de zorg- en begeleidingslijn is vanaf september 2017 extra formatie ingezet voor tutorschap binnen 

de voltijd en de deeltijd, voor het inrichten van het zorgteam voltijd, deeltijd en PPKE en voor de uitbreiding 

van uren voor studieloopbaanbegeleiding. Op KPZ werken we volgens een zorglijn. In het geval dat een 

student problemen ondervindt in het functioneren in de opleiding of stage/praktijk, intensiveert de 

rayondocent/praktijk begeleidende docent en/of SLB’er de begeleiding. We gaan uit van de expertise van de 

rayondocent/praktijk begeleidende docent en/of SLB’er om te zien welke extra ondersteuning geboden 

wordt. Wanneer blijkt dat ondanks de extra begeleiding en eventuele verlenging van de stage/praktijk, een 

student onvoldoende ontwikkeling laat zien en/of ernstige problemen ondervindt in de stage of binnen de 

opleiding, kan vervolgens extra zorg ingeschakeld worden vanuit het zorgteam. Belangrijk is dat SLB'er, 

rayondocent/praktijk begeleidende docent én student samen bekijken wat nodig en wenselijk is. Indien extra 

zorg nodig is of als er vragen zijn die samen niet kunnen worden opgelost, wordt door de SLB'er een analyse 

opgesteld en een aanvraag voor extra zorg of een gesprek bij de opleidingsmanager ingediend.

• Het zorgteam is ingericht om de zorg en begeleiding voor alle studenten te stroomlijnen en te borgen, in het 

bijzonder voor studenten die extra zorg behoeven. Met onze zorgstructuur kunnen we beter en sneller 

anticiperen op mogelijke problemen of vraagstukken bij een student. We blijven daarom onze zorg- en 

begeleidingslijn op een professionele en effectieve manier voortzetten, zodat begeleiding en (vroege) 

signalering van problemen blijvend verbetert.

• Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. open avonden) is het zorgteam aanwezig. Naast voorlichting aan 

studenten met een functiebeperking is er ook de mogelijkheid voor een uitgebreid intakegesprek om de 

mogelijkheden wat betreft studeren met een functiebeperking te bespreken.

• De SLB’ers zijn extra gefaciliteerd (kwantitatief en kwalitatief) om studenten te begeleiden, waardoor er 

ruimte voor passende individuele begeleiding is.

• We werken binnen de opleidingen met faseteams; de faseteams zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

doorgaande leerlijnen in de curricula én voor studeerbaarheid van de programma’s. De faseteams in de 

bachelor, PPKE en post-hbo-opleidingen zijn uitgebreid naar drie leden.
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Voornemens

• We blijven de zorgstructuur op een professionele en effectieve manier voortzetten, zodat begeleiding en 

(vroege) signalering van problemen blijvend verbetert. Dit betekent blijvende formatie en professionalisering 

van de medewerkers binnen het zorgteam, samenwerking met externe instanties en deelname aan 

netwerken.

• De studieloopbegeleiders en tutoren zijn blijvend gefaciliteerd (kwalitatief en kwantitatief) om zorg te dragen 

voor de begeleiding van de studenten.

• De faseteams zijn blijvend gefaciliteerd om zorg te dragen voor inhoudelijk sterke curricula, doorgaande 

leerlijnen en studeerbaarheid.

Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• Een duidelijke zorgstructuur, met een professioneel zorgteam, biedt effectieve en efficiënte begeleiding van 

studenten.

• De begeleiding en zorg van studenten is op maat (passend, effectief en professioneel).

• Rayondocenten en/of begeleiders verwijzen door naar het zorgteam zodat de student passende 

ondersteuning krijgt.

• De kennis en kunde van het zorgteam, SLB’ers en tutoren is door professionalisering, samenwerking en 

deelname aan netwerken geborgd.
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THEMA 03            
STUDIESUCCES
 

Huidige situatie

• KPZ heeft in het eerste jaar ad en bachelor (voltijd en deeltijd) een hoog uitvalpercentage. In ons streven het 

uitvalpercentage te verlagen, hebben we een analyse van de uitval gedaan. Deze analyse leert ons dat de 

belangrijkste redenen van uitval zijn: privéomstandigheden, verkeerde studie-/beroepskeuze of het Bindend 

Studie Advies (BSA). Bijna de helft van de uitschrijvers geeft aan een verkeerde studiekeuze te hebben 

gemaakt en een kwart van de uitschrijvers heeft een BSA gekregen. De grootste reden van een BSA is het 

niet behalen van de reken- en/of taaltoets.

• Het uitvalpercentage is na het eerste jaar laag. Het doorstroomcijfer is beter geworden sinds KPZ werkt met 

een aangescherpt BSA (vanaf 2016-2017). Binnen de bachelor pabo zijn naast de taal- en rekentoets ook de 

praktijkcomponent en studiepunten onderdeel van het BSA geworden. Het BSA zorgt voor een betere 

doorstroom in de opleidingen en er is minder uitval na het eerste studiejaar.

• Voor aspirant-studenten bachelor Pabo voltijd is er al voor de zomervakantie een ‘Eerste KPZ-dag’ om kennis 

te maken met studeren op KPZ.

• Voor aspirant studenten bachelor Pabo deeltijd is er een ‘Eerste KPZ-avond’ en wordt een intakegesprek 

gevoerd om kennis te maken met studeren op KPZ.

• In het kader van de betere doorstroom mbo-hbo is er aanbod voor het verbeteren en vergroten van 

studievaardigheden.

• Voor aspirant-studenten zijn er summercourses taal en rekenen, voorafgaand aan de studie.

• Voor eerstejaars voltijd studenten wordt een kennismakingsweek (Bruisweek met Zwolse8-partners) 

georganiseerd en een studiedag: ‘Hoe overleef ik het hbo?’. Op deze dag zijn er workshops over o.a. 

studie/werkdruk, stress en omgaan met perfectionisme.
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Voornemens

• Voor de bachelor Pabo wordt het aanbod en de begeleiding voor zowel de taal- als rekentoets aangepast: er 

wordt eerder gestart met inhoudelijk aanbod (lessen) in taal en rekenen, er komt meer aanbod in lessen en 

begeleiding en het eerste toetsaanbod vindt eerder plaats.

• Gerichtere studiekeuzeactiviteiten en intensievere begeleiding bij de studiekeuze. Analyse van de uitval 

eerste jaar leert dat een belangrijke oorzaak van de uitval gelegen ligt in een verkeerde studiekeuze. We 

starten een pilot met een intake-instrument motivatie en drijfveren en, op advies van en in nauwe 

samenwerking met het werkveld komt er een eerste ‘stagedag’ voorafgaand aan de studiekeuze.

 

Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• Het percentage uitval als gevolg van de entreetoets rekenen en/of toets Taalverzorging gaat met 25% naar 

beneden.

• Het percentage uitval eerstejaars van de associate degree PPKE en de bachelor Pabo (voltijd en deeltijd) is 

lager dan 35%.

• Het BSA heeft de juiste selecterende functie waardoor er een betere doorstroom, minder uitval is na het 

eerste studiejaar en studenten eerder hun diploma zullen behalen.

• Het percentage uitval met de reden ‘verkeerde studie/beroepskeuze’ gaat met 25% naar beneden.
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THEMA 04            
ONDERWIJSDIFFERENTIATIE

 

Huidige situatie

• In de leerlijn Talentontwikkeling, waarin studenten werken aan hun persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, is er een breed en divers aanbod (o.a. Cambridge Engels, kinder-EHBO, blok 1 leergang 

bewegingsonderwijs, gitaarles, Dalton, Schrijven, Cultuur coördinator, OGO, Jenaplan).

• Het deeltijdcurriculum wordt herzien en aangepast om beter aan te sluiten bij de vragen vanuit studenten, 

docenten en werkveld (o.a. door te werken met geïntegreerde beroepstaken).

• Op verschillende niveaus en door middel van verschillende toetsvormen worden onderwijseenheden 

(modules of beroepstaken) afgerond. Binnen de module pedagogisch didactisch onderzoek wordt tegemoet 

gekomen aan de onderwijsbehoeften van studenten en zijn er diverse mogelijkheden voor gedifferentieerd 

afronden van modules rekenen & wiskunde.

 

Voornemens

• Het ontwikkelen van het deeltijdcurriculum bachelor Pabo om beter aan te sluiten bij de vragen vanuit 

studenten, docenten en werkveld, waarbij wordt gewerkt vanuit geïntegreerde beroepstaken. De 

ontwikkeling van de deeltijd wordt, daar waar passend, vertaald naar de voltijdopleiding.

• Het brede en diverse aanbod in de leerlijn Talentontwikkeling bachelor Pabo wordt verder uitgebreid.

• Het ontwikkelen van aanbod om te verbreden (bijvoorbeeld minor passend onderwijs en interprofessioneel 

werken), te verdiepen (bijvoorbeeld keuze binnen module rekenen en taal) of te versnellen (werken met 

EVC’s). Er wordt zodoende beter aangesloten bij de onderwijsbehoeften van studenten. In het kader van 

verdieping zal KPZ in 2022 starten met een (ver)nieuw(d)e premaster om tegemoet te komen aan wensen 

van talentvolle studenten en om de doorstroom naar een universiteit te versterken. 

Onder regie van de faseteams funderend, profilerend en deeltijd wordt de onderwijsdifferentiatie in de 

onderwijsteams vormgegeven. Voor elk onderwijsteam (zeven onderwijsteams bachelor Pabo en één 

onderwijsteam ad PPKE) vergroten we de capaciteit door (junior)docenten toe te voegen. Deze 

(junior)docenten zijn naast hun rol bij KPZ werkzaam in het primair onderwijs. De (junior)docenten worden 

binnen de onderwijsteams ingezet om onderwijs te verzorgen en begeleiden. Concreet betekent dit extra 
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capaciteit (inzet) voor elk onderwijsteam van een (junior)docent voor één à twee dagen per week. Met deze 

extra capaciteit creëren we ruimte bij hogeschooldocenten om onderwijsdifferentiatie te ontwerpen, te 

implementeren en te evalueren. Een (junior)docent wordt voor twee studiejaren aan een onderwijsteam 

verbonden. We willen twee keer een cyclus van twee jaar vormgeven.

• Binnen het toetshuis van de curricula krijgt formatief toetsen een prominente plek, zodat we beter 

ontwikkelingsgericht onderwijs kunnen verzorgen. We gaan meer formatief in plaats van summatief toetsen. 

Hogeschooldocenten worden geschoold in formatief toetsen door middel van gezamenlijke 

scholingsbijeenkomsten.

• We zullen het EVC-beleid herzien, waarbij het beleid wordt aangescherpt en passend gemaakt bij 

Talentenprogramma’s en het traject ‘Versneld voor de klas’. Daarbij vormt een tripartite-overeenkomst tussen 

student-opleiding-werkgever de basis.

 

Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• De curricula van de ad PPKE en bachelor Pabo zijn innovatief, up-to-date en kwalitatief sterk en er zijn 

voldoende mogelijkheden om te verbreden, te verdiepen of te versnellen. Daardoor zijn de desbetreffende 

curricula op maat en passend bij behoeften en keuzes van studenten.

• Hogeschooldocenten krijgen tijd en ruimte en beschikken over de juiste kennis en kunde om 

onderwijsdifferentiatie en formatief toetsen vorm te geven.

• Met de inzet van (junior)docenten dragen we bij aan het opdoen van nieuwe ervaring bij leraren 

basisonderwijs en/of bij hogeschooldocenten en creëren we vormen van hybride leer- en werkomgevingen.

15



THEMA 05            
PASSENDE EN GOEDE ONDERWIJSFACILITEITEN
 

Huidige situatie

• De huisvesting van KPZ bestaat uit een hoofdgebouw gecombineerd met een uitgebreide nieuwbouw dat 

ruimte biedt aan diverse les-, vergader- en studielocaties. Er zijn domeinspecifieke praktijkruimten (o.a. voor 

handschrift, beeldende vakken, drama, muziek, wereldoriëntatie en techniek) en verschillende werkruimten, 

individuele studieplekken en mogelijkheden om gemeenschappelijk te werken. Het kennislandschap is het 

sociale en ontwikkel hart van de school met daarin de studentenbalie, een rijk gevulde mediatheek, ICT, 

studentenadministratie en International Office.

• KPZ heeft een adequate portal voor studenten en medewerkers ingericht met algemene informatie en 

onderwijskundige informatie binnen ‘Mijn Semester’.

• Het digitaal inleveren én beoordelen van verslagen, werkstukken en portfolio’s gebeurt sinds twee jaar via 

GradeWork. Binnen GradeWork is per student duidelijk aangegeven wat ingeleverd moet worden en treft de 

docent het ingeleverde werk van de student vervolgens automatisch in het dossier van de student aan en kan 

dit eenvoudig online beoordelen. GradeWork heeft een automatische koppeling met een plagiaat-scanner.

 

Voornemens

• Er wordt een KPZ-app Mijn Semester ontwikkeld, waarin de studenten op een toegankelijke en 

gebruiksvriendelijke manier roosters, cijfers en overige informatievoorziening kunnen vinden.

• Binnen Gradework wordt het digitaal inleveren en beoordelen uitgebreid naar de leerlijn praktijk. De 

demonstratieportfolio’s stage/praktijk worden via GradeWork ingeleverd en beoordeeld.

• De individuele studieruimtes in de ‘oudbouw’ worden aangepast en aantrekkelijker gemaakt, zodat studenten 

beter gefaciliteerd zijn om op school en, indien gewenst, met elkaar te kunnen studeren. Denk hierbij aan 

meer afgeschermde plekken. De behoeften van studenten vormen hierbij het uitgangspunt. Daarnaast 

worden de studieplekken om samen te werken uitgebreid en voorzien van de juiste faciliteiten (o.a. meer 

stopcontacten).

Oude situatie studieruimtes                                                                   Nieuwe situatie studieruimte
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Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• De informatievoorziening is altijd up-to-date en op maat en ondersteunt hiermee het efficiënt en effectief 

kunnen studeren.

• Kwalitatief goede en kwantitatief voldoende individuele en gezamenlijke studieruimtes ondersteunen het 

efficiënt, effectief en prettig kunnen studeren en samenwerken.
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THEMA 06            
VERDERE PROFESSIONALISERING VAN 
DOCENTEN (DOCENTKWALITEIT)
 

Huidige situatie

• Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in scholing op het gebied van BKE (Basis Kwalificatie Examinering) 

en SKE (Senior Kwalificatie Examinering), zodat eind 2019 75% van de docenten de BKE heeft behaald. De 

examencommissie beschikt over SKE.

• De afgelopen drie jaar heeft tijdens algemene professionaliseringsactiviteiten voor medewerkers (docerend 

en ondersteunende collega’s) het thema professionele identiteit en cultuur centraal gestaan. We hebben 

daarbij onze professionele identiteit en cultuur vertaald naar gedrag in de praktijk.

• Twee jaar geleden hebben we de invoering van het digitaal inleveren en beoordelen via GradeWork 

ontwikkeld. Dit is vergezeld gegaan van training van vaardigheden én inhoud (o.a. beoordelingsformats) voor 

docenten.

• De afgelopen jaren hebben diverse docenten die nog geen master hadden een masteropleiding behaald. Het 

percentage masteropgeleide docenten KPZ is inmiddels 76%.

               

                Bloemen en felicitates voor collega's die een master hebben behaald.
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Voornemens

• We zetten nog meer in op het behalen van BKE en SKE, zodat alle hogeschooldocenten BKE hebben en acht 

hogeschooldocenten SKE.

• We gaan extra investeren in het behalen van een masterdiploma voor hogeschooldocenten, met als 

doelstelling dat > 85% van de docenten master opgeleid is.

• Verdiepende professionalisering op begeleidingsvaardigheden binnen de Professionele en Persoonlijke 

ontwikkelingslijn voor zowel SLB’ers van de ad PPKE als de bachelor Pabo.

• Professionalisering op het gebied van formatief toetsen. Daarbij staat het ontwikkelingsgericht toetsen, als 

onderlegger binnen de profilerende fase, centraal.

 

Wat draagt dit bij aan de onderwijskwaliteit

• Professionalisering van hogeschooldocenten op het gebied van toetsen (BKE, SKE, formatief toetsen) draagt 

bij aan kwalitatief goede toetsen en daarmee aan de onderwijskwaliteit.

• Professionalisering van hogeschooldocenten (master, vakgebied, vakoverstijgend) draagt bij aan hun 

deskundigheid, (onderzoeks)vaardigheden en wensen en daarmee aan kwalitatief goed onderwijs.
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2.3 FINANCIËLE MIDDELEN EN CONTEXT
De kwaliteitsafspraken passen bij wie we zijn en wat we doen en bij ons instellingsplan. Naast deze inhoudelijke 

consistentie hebben we ook consistentie gezocht met gedane voorinvesteringen en de financiële context. 

Zodoende creëren we een logische doorgaande lijn in ambities en financiën en zijn de kwaliteitsafspraken 

consistent met:

• het instellingsplan en de daarin geformuleerde ambities;

• de voorinvesteringen;

• de financiële positie van KPZ over de afgelopen jaren en voor de komende jaren, conform de 

Meerjarenbegroting 2019-2023.

De kwaliteitsafspraken bieden de mogelijkheid een verdieping te geven aan een aantal van de in het 

instellingsplan geformuleerde activiteiten.

Met de middelen uit de voorinvesteringen is gekozen voor enerzijds intensiever onderwijs, betere begeleiding 

van studenten en anderzijds onderwijsfaciliteiten en docentkwaliteit. Dat zetten we voort.

KPZ heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een associate degree en een eigen 

master. Motivatie hiervoor was divers: teruglopende studentenaantallen in de bachelor vanwege de invoering 

van de landelijke toelatingstoetsen, vraag vanuit het werkveld voor een ad en master in het brede domein van 

kind en educatie. Daarnaast is geïnvesteerd in renovatie van het gebouw en aankoop van enkele lokalen. We 

schetsen de historische en toekomstige tijdlijn van investeringen en activiteiten en de daarmee gemoeide 

geldbedragen in bijlage 1.

FINANCIËLE MIDDELEN

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. KPZ draagt hier aan bij door het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en 

verbeteren van bestaande opleidingen (zie onderstaande tabel en bijlage 1).  

In 2018 zijn binnen de rijksbijdrage de middelen vanuit de studievoorschot opgenomen. In bijlage 2 is 

weergegeven hoe deze middelen worden besteed en zijn de thema’s ten opzichte van 2015-2017 uitgebreid. In 

2017 is er bewust voor gekozen om een start te maken met kleinschalig onderwijs en begeleiding. Dat zetten we 

voort. Ook op de andere thema’s hebben we in 2018 investeringen gedaan ten aanzien van de 

onderwijskwaliteit.

Vanaf 2019 breiden we deze investeringen uit naar de andere kwaliteitsthema’s. Qua financiële middelen 

investeren we verhoudingsgewijs minder in het thema Studiesucces, omdat we van mening zijn dat de andere 

vijf thema’s direct en indirect bijdragen aan studiesucces.
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MIDDELEN KWALITEITSAFSPRAKEN

De middelen voor de kwaliteitsafspraken lopen in de periode 2019-2024 op, waarmee de mogelijkheden om te 

investeren, ook oplopen. Onderstaand presenteren we het meerjarig overzicht van de investeringen ten aanzien 

van de voornemens voor de kwaliteitsafspraken.
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3. TOTSTANDKOMING VAN DE 
KWALITEITSAFSPRAKEN

CRITERIUM 2

De interne belanghebbenden zijn in voldoende mate betrokken bij het opstellen van het plan en er is voldoende 

draagvlak bij interne en relevante externe belanghebbenden.

HET PROCES VAN TOTSTANDKOMING

In de periode augustus 2018 tot juli 2019 hebben we met diverse belanghebbenden gesproken over de 

kwaliteitsafspraken, de zes thema’s en de wensen voor de invulling.

 

Met de MR is vooraf het proces van totstandkoming besproken en studenten uit de MR hebben namens de 

MR-OC het voortouw genomen in het betrekken van andere studenten. Er is tevens een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd met studenten en faseteams. Daar hebben studenten van alle jaargroepen input geleverd ten 

aanzien van de besteding van de middelen.

Tijdens AMV’s (algemene medewerkers vergaderingen) is gesproken met alle collega’s over de mogelijke inzet 

van de kwaliteitsafspraken; daar zijn ideeën uitgekomen die in een volgende bijeenkomst nader zijn uitgewerkt.
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Concept versies van de kwaliteitsafspraken zijn besproken met de de Raad van Advies (werkveldadviesraad) en 

in het Strategisch Beraad KPZ (overleg met de strategische partners op bestuurdersniveau uit het werkveld) en 

met de commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht.

 

Alle input van de interne en externe stakeholders is verwerkt en als sluitstuk van het proces heeft de MR 

ingestemd met de kwaliteitsafspraken van KPZ en heeft de Raad van Toezicht het plan goedgekeurd.

23



4. MONITORING VAN DE PLANNEN

CRITERIUM 3

De voornemens in het plan zijn realistisch gelet op de voorgestelde inzet van instrumenten en middelen en de 

organisatie en processen binnen de instelling.

MONITORING VAN DE KWALITEITSAFSPRAKEN

Gezien het financiële verhaal van KPZ, de vele (voor)investeringen in de afgelopen jaren (zie bijlage 1), de 

tekorten en onverwachte schommelingen in financiële realisatie hebben we bewust gekozen voor het 

professioneler inrichten van onze P&C-cyclus. De MR en de RvT zijn nauw betrokken geweest bij de nieuwe 

opzet van de P&C-cyclus.

Stakeholders die hun input hebben gegeven voor de kwaliteitsafspraken achten de plannen realistisch en 

haalbaar. Om de voornemens daadwerkelijk te realiseren is een continue monitoring van belang. Daartoe 

benoemen we een projectleider kwaliteitsafspraken, hebben we een ‘jaarplan kwaliteitsafspraken’ opgesteld 

(bijlage 3) en borgen we de monitoring van de kwaliteitsafspraken in de vernieuwde P&C-cyclus.

In de Meerjarenbegroting 2019-2023 wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd allocatiemodel, waarbij de 

opleidingen/onderdelen van KPZ hun eigen begroting hebben en daarmee zicht en sturingsmogelijkheden op de 

financiële middelen. De begroting is beleidsrijk en meerjarig, waarmee het lange termijnperspectief wordt 

geborgd. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting bijgesteld, zodat een continue cyclus ontstaat. Middels 

maandelijkse rapportages op de belangrijkste KPI’s sturen CvB en directie op de resultaten en uitputting (zie 

bijlage 5 voor het format van de maandrapportage). Verantwoording naar MR en RvT vindt plaats middels de 

uitgebreidere 4-maandsrapportage.

P&C-cyclus
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Per studiejaar 2019-2020 vertalen we ons instellingsplan naar jaarplannen per onderdeel (bachelor, masters, ad, 

kenniscentrum, Centrum voor Ontwikkeling, bedrijfsvoering). Die vertaling naar jaarplannen doen we heel 

concreet en resultaatgericht. We gebruiken daarbij het zogenaamde A3-model: van ambities uit het 

instellingsplan en kritieke succesbepalende factoren definiëren we meetbare kritische succesfactoren, de te 

behalen resultaten en de acties die daarvoor nodig zijn. We ordenen onze resultaten en acties in de A3 volgens 

de thema’s van het INK-model.

De uitwerking van de voornemens van de kwaliteitsafspraken doen we ook volgens het A3-model (zie bijlage 3); 

we beschrijven de te behalen resultaten en de acties die daarvoor worden uitgezet.

Met de jaarplannen (volgens het A3-model), de gealloceerde (meerjaren)begroting en de monitoring daarop 

middels maandrapportages en 4-maandsrapportages hebben we goed zicht op voortgang en realisatie van 

voornemens en de financiële uitputting.

Cyclus van plan-do-check-act (pdca) van de zes thema's

De coördinatie en de monitoring van de kwaliteitsafspraken ligt bij een projectleider kwaliteitsafspraken. De 

projectleider voert de overall regie op het project en rapporteert aan de directeur opleidingen. Betrokkenen (o.a. 

faseteams, zorgteam) rapporteren over de voortgang en realisatie van de voornemens aan de projectleider, die 

de rapportage opneemt in de documenten in het kader van de P&C-cyclus en regelmatig overleg voert met de 

directeur opleidingen.

 

Naast de monitoring middels de A3 en de P&C-cyclus wordt binnen het kwaliteitszorgsysteem van KPZ het 

evaluatiehuis toegerust om de kwaliteitsafspraken inhoudelijk te monitoren. Dat gebeurt met verschillende 

instrumenten (Studenttevredenheid via o.a. overleg MR-OC, NSE of andere externe benchmark, 

panelgesprekken).
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5. HET VERHAAL VAN KPZ GAAT VERDER

De kwaliteitsafspraken bieden KPZ de mogelijkheid om de ambities uit het instellingsplan een krachtig vervolg 

te geven. We werken de komende vijf jaar met veel passie en plezier aan intensiever en kleinschalig onderwijs, 

meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, onderwijsdifferentiatie, passende en goede 

onderwijsfaciliteiten en het professionaliseren van docenten. Met steeds in ons achterhoofd: ‘Wat draagt het bij 

aan de onderwijskwaliteit?’.

Het verhaal van KPZ gaat over bewogen en bevlogen mensen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Een verhaal dat inspireert en de moeite waard blijft om door te geven aan volgende generaties.

 

En bij het verwezenlijken van de kwaliteitsafspraken geldt ons motto in het kader van “Slim en lerend”: Elke dag 

een beetje beter!

 

 

Zwolle, augustus 2019

26

5. HET VERHAAL VAN KPZ GAAT VERDER



BIJLAGEN

Bijlage 1: Het financiële verhaal van KPZ 28

Bijlage 2: Inzet voorschotmiddelen 29

Bijlage 3: Jaarplan kwaliteitsafspraken 2019-2024 30

Bijlage 4: Format maandrapportage 32

27



28



KWALITEITSAFSPRAKEN 2019-2024 KPZ

29



30



KWALITEITSAFSPRAKEN 2019-2024 KPZ

31



32



NOTITIES

33



34



35



KATHOLIEKE PABO 
ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4217425
WWW.KPZ.NL


