
  Kwaliteitsagenda 

Thema: 1.1 Gelijke kansen - instroom 
Wat willen we bereiken? 
De instandhouding van de huidige soepele overgang van vo naar mbo en het creëren van kansen 
voor studenten om zo passend mogelijk in te stromen op het mbo 
Beschrijving nulsituatie 
De startersresultaten zijn hoog voor de verschillende sectoren, dankzij de huidige soepele 
overgang van vo naar mbo. Ditzelfde geldt voor passende plaatsing. De kwalificatiewinst is voor de 
verschillende sectoren hoger dan 84%. Er zijn 4 opleidingen die relatief laag scoren op de 
kwalificatiewinst. Het Hoornbeeck College stelt vanuit haar visie dat het niveau van het behaalde 
diploma minimaal gelijk moet zijn aan het niveau, wat verwacht kan worden gezien de 
vooropleiding van de desbetreffende student. 
Beschrijving ambitie 2022 
 De passende plaatsing daalt niet onder het landelijk gemiddelde. 
 Het startersresultaat daalt niet onder het landelijk gemiddelde. 
 Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat merkbaar de gebleken obstakels bij de overgang vo-mbo 

en een bij de student zo passend mogelijke instroom zijn geminimaliseerd.  
 Overige resultaten zijn: 

 3 zomerscholen, indien mogelijk 4 zomerscholen (in geval van positief onderscheid uit 
onderzoek in geval van zomerschool); 

 Onderzocht is of de wijze van inzet van AMN bijdraagt aan de hoogte van het 
startersresultaat, jaarresultaat en kwalificatiewinst. Op grond van uitkomst wordt waar 
nodig bijgestuurd; 

 Thuis-nabij onderwijs is geïmplementeerd in Kesteren (in geval van positieve uitkomst 
vooronderzoek). 

Beschrijving ambitie 2020 
 Uit onafhankelijk onderzoek blijkt welke obstakels er nog zijn bij de overgang vo-mbo en een 

bij de student zo passend mogelijke instroom. 
 Overige resultaten zijn: 

o 2 zomerscholen; 
o Onderzocht is wijze inzet AMN bij teams; 
o Er is afstemming over de LOB-activiteiten met de vo-scholen; 
o Onderscheid is onderzocht inzake overgang vo-mbo tussen locaties/opleidingen met 

zomerschool en locaties/opleidingen zonder zomerschool; 
o Thuis-nabij onderwijs Barneveld is geïmplementeerd. 

Stand van zaken 2019 
 Er zijn afspraken gemaakt met verschillende vo-scholen over het voortzetten van de 

zomerscholen in Goes en Gouda. Daarnaast is op alle andere locaties van het Hoornbeeck 
College met de betreffende vo-school/scholen gesproken over het starten van zomerscholen. 
Mogelijke implementatie hiervan volgt in de komende jaren. 

 Er is afstemming geweest met de toeleverende vo-scholen over LOB-programma’s. Daarnaast 
zijn de loopbaanadviseurs van het Hoornbeeck College getraind voor het voeren van 
loopbaanadviesgesprekken. Er is een geactualiseerde handleiding gemaakt ten behoeve van 
het voeren van deze gesprekken. Tevens is een visiegroep LOB/SLB ingesteld en een 
schrijversgroep voor de sector Gezondheidszorg en Welzijn.  
Het doel is om de activiteiten van de toeleverende scholen en het Hoornbeeck College zoveel 
als mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.  

 Ter verbetering van de doorstroom in de loopbaan van de studenten is hernieuwd aandacht 
gegeven aan warme overdracht bij de overgang van het VO naar het MBO. 

 De AMN-test wordt op alle Hoornbeeck-locaties afgenomen. Op alle locaties is training 
aangeboden, met name om de resultaten te kunnen omzetten in juiste begeleiding. Aandacht 
verdient het daadwerkelijk inzetten van de uitkomsten bij de begeleiding.  
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 Er heeft statistisch onderzoek plaatsgevonden naar de bijdrage van de AMN-test aan het 
startersresultaat. De bijdrage aan het jaarresultaat en kwalificatiewinst konden nog niet 
worden onderzocht, aangezien de talentscan met ingang van 2018-2019 is vernieuwd. 

 Thuis-nabij onderwijs wordt inmiddels aangeboden in Kesteren, Rijssen en Barneveld. Dit 
wordt de komende jaren doorontwikkeld. 

 Het startersresultaat Hoornbeeck College 2018 94,6% is hoger dan mbo-gemiddelde 84,2%. De 
kwaliteitsagenda is echter gestart met ingang van 2019. Derhalve is aan deze kengetallen nog 
geen informatie te ontlenen wel effect de genomen maatregelen hebben.  

 Passende plaatsing: de definitie van dit kengetal is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de 
haalbaarheid van het geformuleerde resultaat. Hierop zal dit worden bezien.  

Verklaring afwijkingen 
N.v.t. 

 

Thema: 1.2 Gelijke kansen - doorstroom 
Wat willen we bereiken? 
Het doorstroompercentage naar een opleiding van hoger niveau is Hoornbeeck-breed 36%. 
Doorstroompercentage naar het hbo is 25%. Eerstejaarssucces van hbo-ers is bijna 80%. Het 
eerstejaarssucces van HBO-ers bij gezamenlijk ontwikkelde AD-trajecten is nog niet bekend. 
Beschrijving nulsituatie 
Er zijn geen 'struikelblokken' voor studenten om door te stromen naar een hoger niveau. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Eerstejaarssucces hbo bij gezamenlijk ontwikkelde AD-trajecten is minimaal 75% 
 Uit onafhankelijke interviews met alumni blijkt dat merkbaar het aantal 'struikelblokken' voor 

door- of opstroom is geminimaliseerd. 
 Overige resultaten zijn: 

o Doorontwikkelde doorstroomprogramma's niveau 2-niveau 3 in de sector 
Dienstverlening; 

o Bij twee sectoren is sprake van proefstuderen hbo; 
o Er is samenwerking met het hbo bij het ontwikkelen van AD-trajecten. 

Beschrijving ambitie 2020 
 Uit onafhankelijke interviews met alumni blijkt welke struikelblokken er nog zijn om door te 

stromen naar een hoger niveau op het mbo of naar het hbo. 
 Overige resultaten zijn: 

o Ontwikkelde doorstroomprogramma's niveau 2-niveau 3 in de sector Dienstverlening; 
o Bij één sector is sprake van proefstuderen hbo; 
o Het alumni-onderzoek is doorontwikkeld; 
o Er is samenwerking met het hbo bij het ontwikkelen van AD-trajecten. 

Stand van zaken 2019 
 Doorstroom van studenten Dienstverlening wordt bevorderd door naadloze aansluiting van 

niveau 2 op niveau 3. Dit ter verbetering van de vorige situatie waarin studenten het laatste 
half jaar van niveau 2 tevens een doorstroomprogramma kregen voor niveau 3.  

 Bij één sector is het keuzedeel ‘proefstuderen hbo’ ingezet, wat echter doelmatiger kan 
worden vormgegeven.  

 Er zijn verschillende AD-trajecten ontwikkeld met het hbo. Te weten AD PEP (Driestar 
Educatief), AD Ondernemen (CHE) en ICT Servicemanagement (CHE). 

 De doorontwikkelde versie van het alumnionderzoek is als pilot afgenomen. De pilot is 
geëvalueerd. De leerpunten worden verwerkt in de vervolg pilot die in het cursusjaar 2020-
2021 zal worden uitgevoerd.  

Verklaring afwijkingen 
N.v.t. 



  Kwaliteitsagenda 
 

Thema: 1.3 Gelijke kansen - uitstroom 
Wat willen we bereiken? 
Er is sprake van passende uitstroom voor iedere student, waarbij een goed perspectief op de 
arbeidsmarkt belangrijk is.    
Beschrijving nulsituatie 
De meeste studenten vinden een baan na afstuderen. Bij Techniek en Zorg krijgen studenten 
tijdens de opleiding zelfs al vaak een baan aangeboden. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Arbeidsmarktperspectief > 70% 
 Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er voor gediplomeerden merkbaar is gewerkt aan een 

voor hen zo goed als mogelijk arbeidsmarktperspectief. 
 Overige resultaten zijn 

o Doorontwikkelde Helpende Zorg en Welzijn-opleiding; 
o Inzet jobcoaches op alle locaties voor studenten met een belemmering richting 

arbeidsmarkt; 
o Het opleidingenaanbod is doorontwikkeld. 
o Studenten hebben een Cambridge-certificaat behaald. 

Beschrijving ambitie 2020 
 Arbeidsmarktperspectief > 70% 
 Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er voor gediplomeerden merkbaar is gewerkt aan een 

voor hen zo goed als mogelijk arbeidsmarktperspectief. 
 Overige resultaten zijn 

o Ontwikkelde Helpende Zorg en Welzijn+ opleiding; 
o Inzet jobcoaches op minimaal 2 locaties voor studenten met een belemmering richting 

arbeidsmarkt; 
o Er zijn minimaal twee nieuwe opleidingen ontwikkeld. 
o Studenten hebben een Cambridge-certificaat behaald. 

Stand van zaken 2019 
 Met uitzondering van Bc388 Commercie niveau 3 (67%) bevinden alle opleidingen zich boven 

de minimale grens van 70%; Dit betreft het aandeel werkende schoolverlaters die meer dan 12 
uur per week werken in 2018 na het verlaten van het onderwijs in 2016-2017. (Cellen met 
minder dan 5 schoolverlaters zijn leeggelaten.). Vanuit de managementinformatie van het 
Hoornbeeck College komt voor de schoolverlaters uit het cursusjaar 2018-2019 op het 
moment van diplomering 68%. Dit bevindt zich voor deze groep dus tegen de ondergrens. 
Het tekort aan arbeidsmarktperspectief van een jaar ervoor bij de opleidingen Pedagogisch 
Werk niveau 3, Voertuigen en mobiele voertuigen niveau 2 en Applicatieonderwikkelaar 
niveau 4 zijn niet meer aanwezig. Dit duidt naast effectief genomen maatregelen door het 
Hoornbeeck College, mogelijk nog meer op het sterk conjunctuurgevoelige aspect. 

 In de toekomst kan de HZW-opleiding worden verrijkt worden met certificeerbare eenheden 
van Verzorgende-IG.  

 Op alle locaties worden jobcoaches ingezet voor kwetsbare studenten. Twee locaties werken 
met interne jobcoaches. De overige locaties huren deze in.  

 Er zijn verschillende opleidingen toegevoegd aan het opleidingenportfolio van het Hoornbeeck 
College in samenwerking met het beroepenveld: Dak- en wandbeplating, Schilderen, 
Barnevelds TechniekOnderwijs (BTO) en niveau 3 Coördinator Beveiliging. Om de 
carrièrekansen van studenten nog verder te vergroten, kunnen zij deelnemen aan Cambridge-
cursussen. De deelnemers hiervan zijn erg enthousiast, er wordt nog gewerkt aan een 
verhoging van het aantal deelnemers.  

Verklaring afwijkingen 
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n.v.t. 
 

Thema: 2. Jongeren in een kwetsbare positie 
Wat willen we bereiken? 
1 De niveau 3-opleidingen hebben een stevige positie met een eigen profiel (dus niet alleen een 

afstroomvariant). Hierbij hoort ook een eigen pedagogisch-didactische handelswijze.  
2 Het Hoornbeeck College behoort tot de 25% mbo-scholen met de laagste VSV. De huidige VSV-

cijfers stijgen niet sterker dan met 10% en blijven onder landelijke norm.   
3 De aanwezigheid van aanbod van psychosociale hulpverlening binnen de school door externe 

instanties. 
4 Weerbare jongeren op het gebied van seksualiteit. 
Beschrijving nulsituatie 
Niveau 2 is een kwetsbare doelgroep, die het Hoornbeeck College al goed bedient. Bij niveau 3 valt 
hieraan nog wat te verbeteren. De groep jongeren die kwetsbaar is door afkomst uit gebroken 
gezinnen en psychosociale problematiek is goed in beeld bij de Expertisegroepen 
basisondersteuning en Extra ondersteuning en wordt door hen indien nodig ondersteund. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Het Hoornbeeck College behoort tot de 25% mbo-scholen met de laagste VSV. VSV-cijfers 

Hoornbeeck College stijgen niet sterker dan 10% t.o.v. 2020 en blijven onder landelijke norm. 
 Uit onafhankelijke interviews blijkt dat studenten niveau 3-opleidingen herkennen en zien als 

opleiding om 'trots' op te zijn. 
 Er wordt psychosociale hulp aangeboden binnen school door externe instanties in geval van 

positieve ervaringen op de locatie Amersfoort. 
 Er worden doorontwikkelde lessenseries seksuele weerbaarheid verzorgd op alle locaties. 
Beschrijving ambitie 2020 
 Het Hoornbeeck College behoort tot de 25% mbo-scholen met de laagste VSV. 
 Er wordt psychosociale hulp aangebonden binnen school door externe instanties op de locatie 

Amersfoort. 
 Er worden doorontwikkelde lessenseries seksuele weerbaarheid verzorgd op 2 locaties. 
Stand van zaken 2019 
 Bij de sector Economie is men bezig met het ontwikkelen van een eigen profiel voor de niveau 

3-opleidingen. Het examenplan is er al, het volledige OER wordt ontwikkeld.  
 Het pedagogisch klimaat in Hoevelaken is verbeterd door een nieuwe techniekhal. Doordat de 

studenten daarmee gevoelsmatig een sterkere overstap maken naar het mbo in plaats van in 
de eerdere situatie, waarbij men in de vo-locatie bleef, heeft dit naast de faciliteiten zijn 
hierdoor ook pedagogische kansen geschapen. 

 Het Hoornbeeck College heeft met 1,4% voor cursusjaar 2018-2019 het laagste aantal VSV-ers 
van alle mbo-instellingen en behoort daarmee bij de 25% scholen met de laagste VSV. 

 Op de locaties Amersfoort en Goes is het aanbod van psychosociale hulpverlening door 
externe instanties binnen de school aanwezig. 

 De lessenserie over seksuele weerbaarheid draait nu op twee locaties, te weten Amersfoort en 
een pilot lessenserie in Kampen. Een sterk verkorte versie wordt als onderdeel van 
Burgerschap op alle locaties. Dit betreft in plaats van een lessenserie een beperkt aantal 
lessen. 

Verklaring afwijkingen 
n.v.t. 
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Thema: 3. Opleidingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst 
Wat willen we bereiken? 
Er is sprake van structurele samenwerking met het beroepenveld en alumni om 
(1) de opleidingen af te stemmen op de beroepen (zie ook actie 2 onder Thema 1. Gelijke kansen - 
uitstroom) 
(2) voorbereid te zijn op ontwikkelingen in het beroepenveld 
(3) meer samenhang creëren tussen enerzijds het programma op school en anderzijds de bpv. 
Beschrijving nulsituatie 
Het opleidingenaanbod wordt afgestemd op de vraag uit het beroepenveld. Het aantal bbl-ers 
neemt zowel landelijk als Hoornbeeck-breed gezien toe. Het Hoornbeeck College maakt gebruik 
van deze ontwikkeling door combinaties van bol en bbl aan te bieden. Op verschillende manieren 
wordt voortdurend aansluiting gezocht bij het beroepenveld. Opvallend is dat de studenten de 
aansluiting tussen BPV en school niet zo hoog waarderen. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Afstemming opleiding op beroep - JOB Monitor: score 3,6 is behouden of met maximaal 10% 

gedaald (5-puntsschaal). 
 Er vindt samenwerking plaats met zowel het beroepenveld als alumni over afstemming 

opleidingen op (ontwikkelingen in) beroepen. 
 Er is onder BBL-studenten onderzocht welke verbetering nodig is bij de samenhang tussen 

programma op school en bpv. 
Beschrijving ambitie 2020 
 Afstemming opleiding op beroep - JOB Monitor: score 3,6 is behouden of met maximaal 10% 

gedaald (5-puntsschaal). 
 Er vindt samenwerking plaats met zowel het beroepenveld als alumni over afstemming 

opleidingen op (ontwikkelingen in) beroepen. 
 Er is onder BBL-studenten onderzocht welke verbetering nodig is bij de samenhang tussen 

programma op school en bpv. 
Stand van zaken 2019 
 Er zijn geen nieuwe uitkomsten voor de JOB Monitor, deze resultaten komen in 2020 (JOB 

Monitor 2020).  
 Er zijn verschillende opleidingen bij gekomen in samenwerking met het beroepenveld: Dak- en 

wandbeplating, Schilderen (bedrijfsopleiding), Barnevelds TechniekOnderwijs (BTO) en niveau 
3 coördinator Beveiliging. Ook bij de overige opleidingen vindt zoveel als mogelijk afstemming 
plaats met het werkveld via de regionale werkveldoverleggen.  

 Het aantal bbl-varianten van opleidingen neemt toe n.a.v. vraag uit het beroepenveld.  
 De algemene vakken worden steeds meer beroepsgericht vormgegeven. Boeken hiervoor zijn 

er. Instellingsexamens kunnen nog beroepsgerichter worden ingevuld. Er wordt vooral bij de 
sector Economie inmiddels gewerkt met ‘echte’ opdrachten vanuit het beroepenveld.  

 Het alumninetwerk Hoornback wordt nog steeds verder uitgebouwd. Inmiddels zijn 
bijeenkomsten belegd met voor de alumni interessante thema’s. Om dit proces te 
ondersteunen is een CRM-systeem geïmplementeerd. In 2020 zal de input van de alumni – 
mede ook vanuit het onderzoek ‘Het echte schoolsucces’ worden ingezet om het onderwijs te 
verbeteren. Het benutten van alumni bij de afstemming van de opleidingen op 
(ontwikkelingen) in beroepen is in de beginfase. 

 In 2018 is er een pilot geweest met een matchingsapplicatie bpv bij het team Economie, 
Gouda. In 2019 is deze pilot uitgebreid naar de teams Economie op alle locaties. Mogelijk 
wordt in de toekomst deze pilot uitgebreid richting de overige sectoren. 

Verklaring afwijkingen 
n.v.t. 

 



  Kwaliteitsagenda 

Thema: 4. Maatschappij 
Wat willen we bereiken? 
Op het Hoornbeeck College 
1 zijn we in gesprek met studenten om hen op grond van de Bijbel, aan de hand van normen en 

waarden, voor te bereiden op de samenleving van vandaag en morgen.  
2 zetten we studenten aan tot een duurzame levenshouding. 
Beschrijving nulsituatie 
Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk gedragen missie en visie om het onderwijs op grond van 
de Bijbel vorm te geven. Voortdurend wordt gewerkt aan de vorming van de studenten in normen 
en waarden. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Behoud score eigen vragen in JOB over levensbeschouwelijke vorming met een daling tot 

maximaal 3,5 (5-puntsschaal). 
 Vertoonde aandacht voor vorming tijdens de lessen d.m.v. het gesprek (blijkt uit bijv. 

trainingen docenten, verzorgde gastlessen, lesbezoeken, waardering ouders / studenten); 
 Vertoonde inzet om studenten tot een duurzame levenshouding aan te zetten. 
 Hierbij onderliggende resultaten zijn 

o daadwerkelijk duurzaam handelen; 
o duurzaamheid is vertaald vanuit de onderwijsvisie naar de curriculumontwikkeling; 
o er is op minimaal 5 locaties sprake van maatschappelijke projecten; 
o er is sprake van up-to-date deskundige godsdienstdocenten; 
o er vindt begeleide confrontatie plaats. 

Beschrijving ambitie 2020 
 Behoud score eigen vragen in JOB over levensbeschouwelijke vorming met een daling tot 

maximaal 3,5 (5-puntsschaal). 
 Vertoonde aandacht voor vorming tijdens de lessen d.m.v. het gesprek (blijkt uit bijv. 

trainingen docenten, verzorgde gastlessen, lesbezoeken, waardering ouders / studenten); 
 Vertoonde inzet om studenten tot een duurzame levenshouding aan te zetten. 
 Hieraan onderhavige resultaten zijn 

o daadwerkelijk duurzaam handelen (laadpalen, afvalscheiding etc.); 
o duurzaamheid is ingebed in de onderwijsvisie van de sectoren; 
o er is op minimaal drie locaties sprake van maatschappelijke projecten; 
o er heeft deskundigheidsbevordering plaatsgevonden van de godsdienstdocenten; 
o begeleide confrontatie is uitgedacht en in pilotvorm toegepast. 

Stand van zaken 2019 
 Er zijn geen nieuwe uitkomsten voor de JOB Monitor, deze resultaten komen in 2020 (JOB 

Monitor 2020).  
 De waardering van ouders voor vorming tijdens lessen wordt in 2021 gemeten aan de hand 

van een enquête in voorjaar 2021, vanwege de implementatie van een zelfevaluatie-
instrument in een jaar waarin geen JOB Monitor waarbij de input over diverse thema’s via 
enquêtes onder verschillende stakeholders (studenten, ouders, leerbedrijven, alumni, leden 
examencommissie, docenten) wordt opgehaald. In 2020 zal de waardering van de ouders op 
een andere wijze worden opgehaald. 

 Er zijn docenten Godsdienst en Burgerschap getraind in het leggen van de verbinding tussen 
Bijbelse waarden, levensbeschouwelijke vragen en de praktijk van alledag.  

 Ook is onderzoek opgezet naar de (kwaliteit van) dagopeningen.  
 Er worden gastlessen verzorgd door personen met verschillende levensbeschouwingen. 
 De methode Zout voor Burgerschap is in 2019 voor niveau ¾ vernieuwd. 
 Duurzaamheid staat op de agenda 

o Er wordt gewerkt aan ook voor studenten waarneembare zaken op het gebied van 
duurzaamheid. 
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Te denken valt aan  
 de vermindering van plastic afval, bijv. geen plastic melkbekertjes meer. 
 afvalscheiding op de locatie Kampen, andere locaties volgen in 2020 met een 

uitloop naar 2021 
 zonnepanelen (m.u.v. locatie Gouda) 
 laadpalen 

o In de burgerschapsmethode Zout, die door het Hoornbeeck College is ontwikkeld en in 
2019 vernieuwd voor niveau 3/4, is ook expliciet aandacht gegeven aan 
duurzaamheid. 

 Maatschappelijk relevante projecten zijn voortgezet, bijv. Hoornbeeck Helpt door Hoornbeeck 
Rotterdam, het Wijkleerbedrijf door Hoornbeeck Goes, een project samen met een 
zorginstelling en met de gemeente door Hoornbeeck Gouda, het project Apeldoorn Zuid door 
Hoornbeeck Apeldoorn. Op de locatie Kampen en Amersfoort is er sprake van losstaande 
maatschappelijke activiteiten. Het project in zowel Rotterdam als Goes wordt financieel 
ondersteund door het Oranjefonds. 

Verklaring afwijkingen 
Waardering ouders voor vorming tijdens lessen wordt gemeten aan de hand van een enquête in 
voorjaar 2021 i.p.v. in 2020. Dit vanwege de implementatie van een zelfevaluatie-instrument in 
een jaar waarin geen JOB Monitor waarbij de input over diverse thema’s via enquêtes onder 
verschillende stakeholders (studenten, ouders, leerbedrijven, alumni, leden examencommissie, 
docenten) wordt opgehaald. In 2020 zal de waardering van de ouders op een andere wijze worden 
opgehaald. 

 

Thema: 5. Levenlang leren 
Wat willen we bereiken? 
De aanwezigheid van een passend aanbod van (hybride) onderwijs aan volwassenen, met behulp 
van Hoornbeeck Connect en Hoornback. 
Beschrijving nulsituatie 
Er wordt veel geïnvesteerd in volwassenonderwijs. Er is sprake van een aantal kleinere, niet-
structurele scholingsprogramma's. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Het opleidingen/moduleportfolio volwassenonderwijs is vergroot; 
 In de vraag van alumni om cursussen/opleiden wordt zoveel als mogelijk voorzien. 
Beschrijving ambitie 2020 
 Er heeft doordenking van volwassenheidsonderwijs plaatsgevonden en de mogelijkheden van 

de reguliere opleidingen en van HC-Connect hierbij. Enkele pilots zijn gestart. 
 De vraag van alumni is onderzocht. Er is pilotsgewijs in enkele vragen voorzien. 
Stand van zaken 2019 
 Het onderzoek naar het profileren van volwassenonderwijs via Hoornbeeck Connect is nog in 

ontwikkeling. Vanuit het Hoornbeeck College zijn bezoeken afgelegd bij verschillende mbo-
instellingen. Het onderwerp is als centraal thema aan de orde geweest op een 
managementdag, waar zowel is ‘gedroomd’ als ‘gediscussieerd’. Ook is juridisch advies 
ingewonnen.  

 In de praktijk worden steeds meer opleidingen aangeboden voor volwassenen op vraag van 
het bij het Hoornbeeck betrokken bedrijfsleven/instellingen, o.a. bbl Bouwkunde in Gouda, bbl 
Mobiliteit in Hoevelaken, HZW in Goes en VZ Apeldoorn.  

 Er is in 2019 een onderzoek geweest onder alumni naar de behoefte aan toerustingscursussen 
met behulp van Hoornback. De implementatie hiervan vindt fasegewijs in de komende jaren 
plaats.  

Verklaring afwijkingen 
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Thema: 6. Didactiek 
Wat willen we bereiken? 
Het onderwijs is afgestemd op de individuele student, zodat hij gemotiveerd en uitgedaagd wordt. 
Beschrijving nulsituatie 
Er is een beweging in de school te zien: er wordt veel aandacht besteed aan het motiveren van 
studenten. Hierbij is ook van belang of studenten voldoende uitgedaagd worden. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Het onderwijs in de verschillende vakken is op elkaar afgestemd en vormt een samenhangend 

geheel - JOB Monitor-score 3,3 behouden of dalen tot maximaal 10% t.o.v. 2020 (5-
puntsschaal). 

 Op het Hoornbeeck College wordt op iedere locatie gebruik gemaakt van lesevaluaties. 
 D.m.v. onafhankelijke interviews is nagedaan of wordt voorzien in wat studenten nodig 

hebben om zich gemotiveerd en uitgedaagd te voelen. 
 Hierbij onderliggende resultaten zijn 

o Skills wedstrijden zijn ingebed in curriculum; 
o Docenten wordt de training 'motiveren studenten' aan geboden. 

Beschrijving ambitie 2020 
 Het onderwijs in de verschillende vakken is op elkaar afgestemd en vormt een samenhangend 

geheel - JOB Monitor-score 3,3 behouden of dalen tot maximaal 10% t.o.v. 2018 (5-
puntsschaal).8 

 In 2020 wordt op het Hoornbeeck College gebruik gemaakt van lesevaluaties. 
 D.m.v. onafhankelijke interviews is nagegaan wat studenten nodig hebben om zich 

gemotiveerd en uitgedaagd te voelen. 
 Onderhavige resultaten zijn 

o Skills wedstrijden worden ingebed in curriculum; 
o Ontwikkelde training 'motiveren studenten' aan docenten. 

Stand van zaken 2019 
 Er zijn geen nieuwe uitkomsten voor de JOB Monitor, deze resultaten komen in 2020 (JOB 

Monitor 2020).  
 De wedstrijdopdrachten van Skills Heroes worden via de ontwikkelgroepen verspreid zodat ze 

ingebed kunnen worden in het onderwijsprogramma.  
 Docenten op de locatie Amersfoort, team Economie worden getraind op het motiveren van 

studenten.  
 De lesevaluaties worden afgenomen. In de eerste helft van 2019 nog erg mondjesmaat. In de 

tweede helft van 2019 hebben de locatiemanagers zich ingezet om docenten hiervoor te 
motiveren, wat zijn vruchten lijkt af te werpen. 

 Met ingang van de tweede helft van 2019 wordt bij de herijking van de uitgangspunten van 
examinering meegenomen de toegevoegde waarde die formatief toetsen kan hebben als inzet 
van didactisch middel bij het onderwijs.  

Verklaring afwijkingen 
 

 

Thema: 7. Onderwijs, examinering en ICT 
Wat willen we bereiken? 
Goede samenhang tussen ICT en onderwijs door goede faciliteiten, deskundigheid en 
mediawijsheid van medewerkers. De inzet van ICT als 'gereedschap', zodat het het onderwijs en 
examinering & diplomering kan dienen. 



  Kwaliteitsagenda 

Beschrijving nulsituatie 
De deskundigheid van medewerkers is niet groot. Mede daarom is al een viertal projecten gestart, 
om ICT en onderwijs op elkaar af te stemmen en de medewerkers in staat te stellen om ICT in het 
onderwijs te gebruiken. Daarnaast kan digitalisering worden ingezet om de processen rondom 
examinering en diplomering efficiënter en effectiever te borgen. 
Beschrijving ambitie 2022 
 Aanwezigheid goede faciliteiten, deskundigheid en mediawijsheid van medewerkers; 
 Helpende informatisering en digitalisering bij examinering en diplomering. 
 Hierbij onderliggende resultaten zijn 

o Opbrengsten practoraat op gebied deskundigheid en mediawijsheid docenten; 
o Opbrengsten practoraat v.w.b. stroomlijning didactiek en mediawijsheid; 
o Bijdrage i-coaches op locaties 
o Geïmplementeerde digitale leer-werkomgeving; 
o Geïmplementeerd keuzedeel Zorgtechnologie; 
o Gedigitaliseerde examendossiers (in geval positief resultaat pilot 2020); 
o Implementatieresultaten project examinering & diplomering; 
o Resultaten doorontwikkeling BYOD-project gebaseerd op uitkomsten evaluatie (2020). 

Beschrijving ambitie 2020 
 Dekkend wifi-netwerk; 
 Opbrengsten practoraat op gebied deskundigheid en mediawijsheid docenten; 
 Bijdrage i-coaches op locaties 
 Pilot digitale leer-werkomgeving; 
 Curriculumontwikkeling keuzedeel Zorgtechnologie; 
 Onderzochte mogelijkheden en pilot digitalisering examendossiers; 
 Implementatieresultaten project examinering; 
 De implementatie van het BYOD-project is afgerond en geëvalueerd; 
Stand van zaken 2019 
 De digitale leer-werkomgeving (Platform Zonder Naam) is pilotsgewijze geïmplementeerd op 

alle locaties van het Hoornbeeck College, er zijn implementatietrainingen gegeven.  
 Het project Examinering en Diplomering wordt uitgevoerd. O.a. is er op iedere locatie een 

Locatie ExamenBureau (LEB) ingesteld om processen beter te borgen. Als we overgaan naar 
Osiris wordt extra aandacht gegeven aan borging van examendossiers en diplomering. De 
overige implementatie van het project examinering vindt tevens in de jaren 2020-2022 plaats. 

 Het MMA-project (mijn mobiel apparaat) voor de medewerkers verloopt goed. BYOD (bring 
your own device) voor studenten wordt op de locaties Rotterdam en Gouda geëvalueerd. Op 
de overige locaties wordt nagedacht over implementatie van BYOD.  

 Opbrengsten practoraat 2019:  
o Het bevorderen van mediawijsheid van docenten en het verhogen van digitale 

didactische vaardigheden van de docenten. 
 Er is een model gemaakt dat het begrip mediawijsheid operationaliseert. · Op 

basis van het model is de site www.mediawijzedocent.nl gemaakt. Daarin 
staan nu zo’n twintig korte cursussen op het gebied van mediawijsheid. We 
zien dat zo’n 60% van de docenten hiermee aan de slag is. 

 De i-coaches hebben tal van individuele hulpvragen van docenten in 
behandeling genomen. 

 Er worden lezingen en workshops verzorgd en artikelen voor docenten 
geschreven. 

o Het vertalen van ontwikkelingen in het beroepenveld naar het onderwijs. 
 Er is een onderzoek uitgevoerd onder 250 instellingen. Hierin worden de 

nieuwste ontwikkelingen in kaart gebracht. Het adviesrapport en de analyses 
worden in het schooljaar 2019-2020 gepubliceerd. 



  Kwaliteitsagenda 

o Het analyseren van trends en ontwikkelingen om het onderwijs toekomstgericht vorm 
te geven. 

 Er zijn experimenten uitgevoerd en ook nog lopend met betrekking tot: 
studenten middels virtual reality beter voorbereiden op hun stage, het belang 
van programmeren in het mbo-onderwijs en de inzet van virtual reality bij het 
vak anatomie en presentatietechnieken. Daarnaast lopen er diverse 
experimenten met de inzet van virtual reality, draadloos presenteren, 3D 
printing en het gebruik van een 360 graden camera.  

o Het bevorderen van mediawijsheid van studenten 
 In november 2019 is er een onderzoek uitgevoerd onder 2200 jongeren. De 

onderzoeksresultaten hiervan zijn geanalyseerd en gedeeld. Onder andere het 
Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad en het Algemeen Dagblad 
publiceerden deze gegevens. 

 Er is een campagne voor studenten opgezet naar aanleiding van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

 Vooral voor opvoeders en opinieleiders zijn er met enige regelmaat 
opinieartikelen geschreven voor het Reformatorisch Dagblad en andere 
bladen. 

 De practor en soms ook de i-coaches leveren frequent een bijdrage aan 
opvoedingsondersteuningsavonden, kerkenraadbijeenkomsten of congressen. 

o Organisatie:  
De kern van het practoraat wordt gevormd door de zes i-coaches die zijn benoemd op 
iedere locatie. Zij zijn voor minimaal één middag in de week werkzaam om de 
mediawijsheid van docenten te bevorderen door middel van het verzorgen van 
workshops en docenten online te trainen via de ontwikkelde site 
www.mediawijzedocent.nl. Daarnaast is er voor twee dagen in de week een practor 
benoemd. Deze persoon is het gezicht van het practoraat, overlegd met de i-coaches, 
volgt de nieuwste ontwikkelingen, werkt aan meningsvorming en houdt intern en 
extern lezingen en workshops. Het practoraat werkte nauw samen met de werkgroep 
mediawijsheid (een onderdeel van het project ICT op orde van het Hoornbeeck en Van 
Lodenstein) en op deze wijze worden ook alle docenten van het Van Lodenstein 
College bediend. Daarnaast is het practoraat er ook voor de hele reformatorische 
achterban. Dit blijkt uit het feit dat het practoraat de afgelopen jaren bijna wekelijks 
ergens een presentatie heeft gegeven bij uiteenlopende organisaties. Van 
jeugdverenigingen tot kerken en van bijeenkomsten bij een internetprovider tot 
wetenschappelijke congressen. 

 In 2019 vindt simulatieonderwijs plaats bij de sector Gezondheidszorg Amersfoort en 
Rotterdam waarbij casuïstiek interactief wordt behandeld met behulp van ICT.  

 Wifi-netwerk SvZ 2019: is gereed. 
Verklaring afwijkingen 
n.v.t. 

 

Thema 8: Lerende Organisatie 
Wat willen we bereiken? 
Er is veel aandacht voor professionaliseren van docenten, op verschillende manieren en op 
verschillende niveaus. 
Beschrijving nulsituatie 
Er is veel aandacht voor professionaliseren van docenten, op verschillende manieren en op 
verschillende niveaus. 
Beschrijving ambitie 2022 
Aanwezige leercultuur docenten die merkbaar is in onderwijs aan studenten (teamaudits). 
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Deze is onder meer merkbaar aan 
 inzet lesevaluaties; 
 geschoolde examinatoren; 
 kennisdeling binnen en tussen vakgroepen; 
 aanwezigheid kwaliteitscultuur 
 stimulering van scholing mede a.h.v. scholingsplan; 
 inzet HRM-hulpmiddelen. 
Beschrijving ambitie 2020 
Aanwezige leercultuur docenten die merkbaar is in onderwijs aan studenten (teamaudits). 
Deze is onder meer merkbaar aan 
 inzet lesevaluaties; 
 geschoolde examinatoren; 
 kennisdeling binnen en tussen vakgroepen; 
 aanwezigheid kwaliteitscultuur 
 stimulering van scholing mede a.h.v. scholingsplan; 
 inzet HRM-hulpmiddelen. 
Stand van zaken 2019 
 De lesevaluaties worden afgenomen. In de eerste helft van 2019 nog erg mondjesmaat. In de 

tweede helft van 2019 hebben de locatiemanagers zich ingezet om docenten hiervoor te 
motiveren, wat zijn vruchten lijkt af te werpen. Zie hiervoor ook thema 6. 

 Examinatoren zijn geschoold, met name van de sector Gezondheidszorg en Welzijn (P2M).  
 De schil om de communicatielijnen is door Platform Zonder Naam gerealiseerd. Hierdoor kan 

kennisdeling eenvoudiger tot stand komen. De komende jaren zal de daadwerkelijke 
kennisdelen worden geïmplementeerd. 

 Locatiebezoeken en marapgesprekken stimuleren de kwaliteitscultuur. Ook de teamaudits, de 
audit op de teamplannen etc. moet hieraan bijdragen. In 2020 zullen workshops 
Kwaliteitscultuur plaatsvinden. 

 Scholingsplannen worden wel ingevuld, maar de koppeling naar wat benodigd is voor het team 
mist in veel gevallen nog.  

Verklaring afwijkingen 
 

 

Betrokkenheid stakeholders - algemeen 
De kwaliteitsagenda wordt geïmplementeerd door deze volledig te integreren in het 
kwaliteitszorgsysteem van het Hoornbeeck College. Dit houdt in dat de doelen en acties uit de 
kwaliteitsagenda worden opgenomen in plannen op de verschillende niveaus in de school. 
Bovendien wordt tijdens de uitvoering van de kwaliteitsagenda voortdurend de PDCA-cyclus 
gevolgd. Een beschrijving van deze PDCA-cyclus is te vinden in het jaarverslag van het Hoornbeeck 
College.  

 

Betrokkenheid studenten 
De student is onze primaire klant. Er is dan ook sprake van studentenoverleg op alle locaties van 
het Hoornbeeck College en er is sprake van formeel overleg met de studentenraad. Vanuit de 
hierboven genoemde aanpak komen die issues aan de orde die op dat moment spelen. Bij de 
totstandkoming van de kwaliteitsagenda is de studentenraad bij het gehele document betrokken 
geweest. 

 

 



  Kwaliteitsagenda 
 

Betrokkenheid docenten 
Gelet op de hierboven beschreven aanpak bij ‘Betrokkenheid stakeholders – algemeen’ zijn bij de 
implementatie binnen de teams de docenten betrokken. Zij vervullen immers een spilfunctie in het 
onderwijs. Voor de OR relevante zaken worden met hen besproken. Bij de totstandkoming van de 
kwaliteitsagenda is de OR bij het gehele document betrokken geweest. Ook de tussenstand wordt 
met de OR besproken. 

 

Betrokkenheid beroepenveld 
Gelet op de hierboven beschreven aanpak bij ‘Betrokkenheid stakeholders – algemeen’ is bij de 
implementatie het beroepenveld betrokken bij de voor hen relevante zaken. Deze betrokkenheid 
vindt deels plaats tijdens bpv-bezoeken en deels door werkveldoverleggen. Daarnaast krijgt het 
Hoornbeeck College input via enquêtes en acteert hierop. 
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Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen 
 

 2019 
Begroting Realisatie 

Thema: 1.1 Gelijke kansen – instroom 489.200  703.515  
Thema: 1.2 Gelijke kansen – opstroom 216.745  118.425  
Thema: 1.3 Gelijke kansen – uitstroom  307.105  217.913  
Thema: 2. Jongeren in een kwetsbare positie 644.981  561.453  
Thema: 3. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 827.200  831.937  
Thema: 4. Maatschappij 251.896  272.800  
Thema: 5. Levenlang leren 154.500  69.898  
Thema: 6. Didactiek 101.250  110.856  
Thema: 7. Onderwijs, examinering en ICT 1.014.519  607.997  
Thema: 8. Lerende organisatie 466.022  265.025  
 4.473.417  3.759.819  

 
Landelijke thema’s 2.485.231 2.433.243  

% aandeel landelijke thema’s 56,5% 55,3% 
 

 

 


