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01. Bestuurlijke reflectie 
 

Het College van Bestuur is betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteiteitsagenda en ook bij deze 

midterm review.  

We zijn tevreden dat er ondanks corona binnen de school gewerkt is aan een behoorlijk deel van de 

voorgenomen activiteiten. Helaas konden een aantal activiteiten niet of niet goed uitgevoerd worden hetzij 

vanwege de beperkingen die er waren of  omdat er in deze tijd andere prioriteiten gesteld moesten worden. In 

de midterm review is beschreven wanneer het bereiken van de beoogde (deel)ambitie hierdoor wordt 

vertraagd. 

Bij deze midterm review is getracht om, meer dan voorheen, de diverse stakeholders te betrekken. In de 
review zijn dan ook regelmatig quotes van deze stakeholders te lezen. Als CvB merken we dat deze dialoog tot 
positieve impulsen leidt.  

We constateren dat de onderdelen van de kwaliteitsagenda leven binnen de school. Het is goed dat we de 

mogelijkheid hebben gekregen om grotendeels aan te sluiten bij onze eigen strategische agenda. Dat versterkt 

de betrokkenheid en vergroot de kans op een goed resultaat. We zien dat het hebben van een 

kwaliteitsagenda van invloed is op de keuzes die er binnen de school gemaakt worden. Tegelijkertijd zien we 

dat een crisis als corona, maar ook conjuncturele omstandigheden sommige onderdelen ineens in een ander 

perspectief kunnen plaatsen. Als school proberen we vast te houden aan de strategie en de onderdelen van de 

kwaliteitsagenda, maar ook wendbaar te zijn en in te spelen op veranderende omstandigheden. 

Richtinggevend daarbij is het belang van de studenten.  

In corona tijd was de hoofdprioriteit het door laten gaan van het onderwijs, 

grotendeels op afstand en hybride. Ondanks de grote inspanning die dat vergde, 

constateren we dat het personeel van de school tijd een aandacht heeft gehad om 

diverse vernieuwingen door te voeren. Dat is op verschillende plaatsen in deze 

review zichtbaar. Dit toont de grote betrokkenheid van onze collega’s.  

Met deze midterm review constateren we dat onze school, wat betreft de uitvoering van de kwaliteitsagenda,  

behoorlijk op koers is. Tegelijkertijd zien we dat het niet mogelijk zal zijn om alle ambities bij de eind-review te 

hebben bereikt. 

De betrokkenheid van het Hoornbeeck personeel op de vorming van de studenten is groot. Het gaat ons niet 

alleen om een diploma en een plaats op de arbeidsmarkt, maar vooral ook om de jongeren een bijdrage te 

laten leveren in hun weg naar de volwassenheid. We willen ze een fundament meegeven waarmee ze kunnen 

staan in het leven. Goed burgerschap en professioneel vakmanschap is daarbij belangrijk, maar ook een leven 

als christen ten opzichte van God als Schepper en Onderhouder en in relatie tot de multiculturele medemens. 

Het Hoornbeeck College is een relatief kleine school met een grote locatiespreiding en relatief veel 
verschillende opleidingen. We proberen onze staf klein te houden om zo het primaire proces maximaal te 
ondersteunen. Hierdoor is onze capaciteit beperkt om te voldoen aan rapportage-eisen, zoals deze midterm 
review. Ondanks dat is er een mooie rapportage gemaakt. 

Formeel zijn de kwaliteitsgelden additionele middelen. Omdat de kwaliteitsagenda verweven is met het beleid 

van de instelling doen we een pleidooi voor een structureel karakter van deze gelden na de looptijd van deze 

agenda.  
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02. Betrokkenheid stakeholders bij de voortgang 
 

02.1 Integratie kwaliteitsagenda in kwaliteitszorgsysteem  
 

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. 

 

02.2 Betrokkenheid studenten 
 

De student is onze primaire klant. Er is dan ook sprake van studentenoverleg op alle locaties van het 

Hoornbeeck College en van formeel overleg tussen de studentenraad en de bestuurder. Vanuit de in ‘0.2.1 

Integratie kwaliteitsagenda in kwaliteitszorgsysteem’ 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. Ook de voortgang wordt met de studentenraad besproken. 

 

02.3 Betrokkenheid docenten 
 

Docenten zijn zowel betrokken bij de opstelling van de kwaliteitsagenda als bij de voortgangsrapportage. 

Vanzelfsprekend zijn zij ook betrokken bij de implementatie binnen de teams. Zij vervullen immers een 

spilfunctie in het onderwijs. Vanuit de in ‘0.2.1 Integratie kwaliteitsagenda in kwaliteitszorgsysteem’ komen die 

issues aan de orde die op dat moment spelen. Voor de ondernemingsraad relevante zaken worden door de 

bestuurder met hen besproken. Bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda is de ondernemingsraad bij het 

gehele document betrokken geweest. Ook de voortgang wordt met de ondernemingsraad besproken. 

 

02.4 Betrokkenheid werkveld 
 

Zowel bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda als bij de voortgangsrapportages is ook het werkveld 

betrokken.  

Tussen deze markeringsmomenten in vindt ook overleg met het werkveld plaats. De wijze van dit overleg met 

het werkveld is afhankelijk van de branche. Bij de ene branche is sprake van nauw overleg over de opleidingen 

via werkveldbijeenkomsten met een grote opkomst. Bij de andere branche wordt voeling gehouden over de 

opleidingen door middel van de stagebezoeken. Ook bij het werkveld geldt de werkwijze zoals beschreven bij 

’02.1 Betrokkenheid stakeholders – algemeen’. Die zaken die op dat moment spelen worden met het werkveld 

besproken. Waaronder ook de elementen uit de kwaliteitsagenda. Daarnaast krijgt het Hoornbeeck College 

input via enquêtes en acteert hierop. In het voorjaar 2021 vindt de onderwijsscan plaats. Een onderzoek onder 

verschillende doelgroepen waaronder ook het werkveld. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit 

onderzoek in 2020 plaatsvinden. Vanwege Covid-19 is dit verplaatst naar 2021, omdat de focus van 

leerbedrijven op dat moment niet op het invullen van enquêtes lag. 
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03. Thema 1 Gelijke kansen 
 

03.1 Thema 1.1 Gelijke kansen - instroom 
 

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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• Door Covid-19 heeft voor de studenten die zijn ingestroomd in het cursusjaar 2020-2021 zowel de examinering 
als diplomering op het vo een ander verloop gehad dan gewoonlijk. Ditzelfde was het geval bij hun laatste LOB-
activiteiten op het vo als hun eerste LOB-activiteiten op het mbo. Bovendien was het door Covid-19 
noodzakelijk om het cursusjaar 2020-2021 op een andere manier vorm te geven. Geprobeerd is bij met name 
de eerstejaars zoveel als mogelijk aandacht te geven aan de socialisatiefunctie en vormende functie van het 
onderwijs. Ondermeer door hen bij de start van de opleiding voorrang te geven in de mogelijkheden om fysiek 
onderwijs te ontvangen.Dit vanzelfsprekend naast het zoveel mogelijk voorkomen van overige 
leerachterstanden. 
In 2020 is drie keer onder studenten en docenten een enquête over het onderwijs gedurende Covid-19 
uitgezet, om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren vanuit het perspectief van deze twee doelgroepen.  
Studenten waren tevreden over hoe de school de christelijke identiteit vormgeeft, over de uitleg van de lesstof, 
over de ondersteuning die zij krijgen van hun docent(en) en het samenwerken met klasgenoten bij opdrachten. 
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De studenten maakten zich het meest zorgen of zij door de online lessen de toetsen wel goed kunnen maken. 
Daarnaast waren zij het minst tevreden over de kwaliteit van de online lessen. Docenten hebben in de loop van 
de tijd hogere eisen gesteld aan zichzelf op nagenoeg alle facetten van het afstandsonderwijs. Men is tevreden 
over de werking van de systemen. Men is het minst tevreden over de mate waarin de studenten meedoen met 
de online lessen. Bij gesprekken met hen blijkt dat zij terugverlangen naar de situatie met fysiek onderwijs. Zij 
geven aan juist docent te zijn geworden om contact te hebben met de studenten en dat wordt op afstand sterk 
bemoeilijkt. De fysieke onderwijsmomenten die er konden zijn, zijn vooral ingevuld met 
studieloopbaanbegeleiding (mentoraat), LOB en Godsdienst, praktijklessen en examens.  

• Passende plaatsing: de definitie van dit kengetal is gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de haalbaarheid van het 
beoogde resultaat voor 2022. Zie verder bij ‘Verklaring van afwijkingen’. 

• De indicator ‘startersresultaat’ is de spiegel van uitval eerstejaars op mbo-niveau 2 t/m 4. Voor deelnemers die 
per 1 oktober 2018 in een mbo-instelling zijn ingestroomd op niveau 2, 3 of 4 is de bestemming op 1 oktober 
2019 nagegaan: zijn zij nog in opleiding bij dezelfde instelling, uitgestroomd met een diploma of uitgevallen 
zonder diploma? De opgetelde percentages voor ‘nog in opleiding’ en ‘uitgestroomd met diploma’ vormen 
samen de score voor ‘startersresultaat’.  
Het startersresultaat van het Hoornbeeck College wordt hieronder getoond.  
Het Hoornbeeck College heeft als beoogd resultaat voor 2022 met haar score voor het startersresultaat niet te 
dalen onder dat van het landelijk gemiddelde. Te zien is dat na een lichte daling van de score van het 
Hoornbeeck College in 2018 deze in 2019 weer licht is gestegen. In 2020 is er een lichte daling. Vooralsnog lijkt 
- gezien de afstand tussen het startersresultaat van het Hoornbeeck College en de landelijke benchmark – de 
ambitie voor 2022 om boven het landelijk gemiddelde te blijven haalbaar. 

 
Bron: Benchmark mbo 2019, bouwsteen studiesucces (Instellingsrapportage Hoornbeeck College), juli 2020 

 
Het startersresultaat in 2020 is voor het Hoornbeeck College 94%; landelijk is dit 85%. (Bron: Indicatoren 
kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2020 (DUO), versie 19 april 2021). 

• Er heeft voor de instroom in het cursusjaar 2020-2021 onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke 
obstakels bij de overgang vo-mbo en een bij de student zo passend mogelijke instroom. De situatie in deze 
periode met veel impact van Covid-19 op het onderwijs op zowel het vo als mbo was echter niet representatief 
voor andere jaren ‘zonder Covid-19’. De ambitie tot het behalen van dit resultaat is gebleven, maar verschoven 
in de tijd. Afhankelijk van de situatie rondom Covid-19 kan dit onderzoek  hoogstwaarschijnlijk op zinvolle wijze 
opnieuw plaatsvinden in 2022. Logischerwijze kan de bijsturing op de hieruit naar voren gekomen obstakels op 
een later moment plaatsvinden.  

• Het beoogde resultaat van twee zomerscholen gecombineerd voor 2019 en 2020 is behaald. 
De doelstelling van de zomerschool is het zomerlek benutten, om studenten niet te veel te laten ‘afwennen’ 
van het naar school gaan, maar hen te laten wennen aan het mbo en waar mogelijk versnelling te bieden.  

o In 2019 zijn afspraken gemaakt met verschillende vo-scholen over het voortzetten van de 
zomerscholen in Goes en Gouda. In Amersfoort is een start gemaakt met een online zomerschool. 
Daarnaast is in 2019 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.  
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o In 2020 bestaan de eerder genoemde zomerscholen nog steeds, echter zag door Covid-19 de situatie 
er anders uit. De overbruggingsfunctie in de tijd speelde op dat moment niet. Bovendien was er niet 
tot nauwelijks mogelijkheid tot fysieke onderwijsmomenten. Dat is de achtergrond dat de 
zomerscholen in Goes en Gouda in 2020 niet zijn benut. Wel is door ca. 100 deelnemers gebruik 
gemaakt van de online zomerschool in Amersfoort om hun executieve vaardigheden te trainen.  
Vanwege bovenstaande was het niet zinvol om in 2020 het onderscheid te onderzoeken inzake 
overgang vo-mbo tussen locaties/opleidingen mét zomerschool en locaties/opleidingen zónder 
zomerschool.  

o De verwachting is dat juist in 2021 wel invulling wordt gegeven aan de zomerscholen, ondanks de 
situatie rondom Covid-19. Met als aanvullende doelstelling bij de oorspronkelijk doelstelling van de 
zomerschool het waar nodig wegwerken van leerachterstanden die zijn ontstaan door het minder 
hebben ontvangen van fysieke onderwijsmomenten op het vmbo in 2020 en 2021.  

o Doordat het beoogde onderzoek nu later plaats kan vinden dan in 2020 kan logischerwijze het acteren 
aan de hand van deze uitkomsten op een later moment plaatsvinden.  

Studenten (incl. SR): Belangrijk is dat aandacht wordt besteed aan het helder maken van de doelstelling van 
de zomerschool. Daarnaast dat de opdrachten leerzaam en motiverend zijn. Tenslotte dat de studenten 
goed worden begeleid: regelmatige feedback en gelegenheid tot het stellen van vragen. Behalve 
begeleiding door docenten zou ook begeleiding door hogerejaars studenten plaats kunnen vinden. 

• Er is afstemming geweest met de toeleverende vo-scholen over LOB-programma’s. Alle scholen zijn bezig met 
de vijf LOB-competenties van prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers. Het Hoornbeeck College heeft gewerkt aan een 
samenvatting van het LOB-portfolio wat in Intergrip (waarin de aanmeldingen plaatsvinden) kan worden 
opgenomen. 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.  
Het doel is om de activiteiten van de toeleverende scholen en het Hoornbeeck College zoveel mogelijk op 
elkaar aan te laten sluiten. Tevens is een visiegroep LOB/SLB ingesteld en een schrijversgroep voor de sector 
Gezondheidszorg en Welzijn. Dit om het curriculum van LOB door te ontwikkelen en waar van toepassing meer 
gerelateerd aan het beroep plaats te laten vinden. Voor de sector Welzijn is dit gereed voor de startende 
studenten van het cursusjaar 2021-2022. Deze werkwijze wordt verbreed naar de overige sectoren binnen het 
Hoornbeeck College. 

Studenten (incl. SR): vragen aandacht voor meer samenwerking tussen vo-mbo bij de LOB-activiteiten. Bijv. 
coördinatie door het vo wie mee wil doen met een meeloopdag bij het Hoornbeeck College. 

• Door Covid-19 konden de open dagen niet ‘live’ op locatie plaatsvinden zoals anders. Als alternatief is in 2020 
gewerkt met filmpjes die de inhoud en sfeer van de diverse opleidingen op de diverse locaties weergeven. Ook 
zijn livestreams gemaakt waarmee de open dagen zo karakteristiek mogelijk zijn uitgebeeld. 

• 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 wijze van inzet van AMN bij de teams is onderzocht.  
o 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. In 2020 hebben vanwege Covid-19 de 
AMN-testen wel voor de zomervakantie plaatsgevonden en dan bij de studenten thuis. De 
loopbaanadviesgesprekken (oftewel intakegesprekken) hebben pas later plaatsgevonden. Het lijkt 
erop dat dit wel tot meer switchers heeft geleid onder de startende studenten in het cursusjaar 2020-
2021. Na afronding van het cursusjaar 2020-2021 kan daadwerkelijke vergelijking plaats vinden met 
voorgaande cursusjaren. Om de hoeveelheid switchers onder startende studenten die mogelijk zijn 
ontstaan door bovengenoemde reden, zullen de locaties zich in 2021 inspannen door de 
loopbaanadviesgesprekken evenals vóór 2020 voorafgaande aan de zomervakantie te laten 
plaatsvinden. Via het project ‘Hoornbeeck haalt in’ wordt gekeken hoe de obstakels voor de studenten 
als gevolg van Covid-19 zo laag mogelijk te laten zijn. 

Docenten (incl. OR): Uitkomsten AMN-test worden niet actief gebruikt tijdens de 
studieloopbaanbegeleiding; op het moment dat er bijzonderheden zijn, spreekt men hierover met 
de student. 
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o Er heeft statistisch onderzoek plaatsgevonden naar de bijdrage van de AMN-test aan het 
startersresultaat. De conclusie: ‘er is geen voldoende overtuiging dat de AMN-test als belangrijk 
onderdeel van de intake bijdraagt aan het verhogen van het startersresultaat.’ Mede naar aanleiding 
hiervan wordt gekeken of de bijdrage van de AMN-test kan worden vergroot wanneer zij meer wordt 
ingezet als input voor de studieloopbaanbegeleiding dan als intake-instrument. 
De bijdrage aan het jaarresultaat en kwalificatiewinst kon nog niet worden onderzocht, aangezien de 
talentscan met ingang van 2018-2019 is vernieuwd. 

Studenten (incl. SR): De uitkomsten van de AMN-test worden met de studenten besproken bij het 
intakegesprek. De test gaf bij een student een negatiever beeld voor wat betreft moeite die deze 
met het niveau van de opleiding zou hebben dan in werkelijkheid het geval was. Wat betreft 
persoonlijkheid klopte de test wel. Dit werd door een andere student herkend.  

• Het beoogde resultaat 2020 om Thuis-nabij onderwijs te hebben geïmplementeerd in Barneveld (BTO 
Barneveld) is behaald. Momenteel wordt dit doorontwikkeld. Voldoende studentenaantallen is nog een 
aandachtspunt. 
Thuis-nabij onderwijs wordt in 2019 en 2020 aangeboden in Kesteren, Rijssen en Barneveld. De gedachte is dit 
waar mogelijk de komende jaren door te ontwikkelen. Gekeken wordt echter ook naar het kunnen aanbieden 
van opleidingen op een doelmatige wijze en met voldoende kwaliteit. Dit leidt er toe dat sommige initiatieven 
ook weer (gedeeltelijk) beëindigd moeten worden. Momenteel is in Kesteren sprake van een bedrijfsopleiding. 
In Rijssen vindt uitfasering van de huidige opleiding plaats vanwege een te gering studentenaantal. BTO 
Barneveld blijft in tact, maar mag aan studentenaantal winnen. In Gorinchem blijft het opleidingenaanbod 
gelijk met uitzondering van de opleidingen van de sector Dienstverlening. Deze laatste worden afgebouwd, 
vanwege een te gering studentenaantal. 
 

Verklaring van afwijkingen 

Afwijking kengetal passende plaatsing 

De definitie van het kengetal passende plaatsing is gewijzigd. Deze door de onderwijsinspectie ontwikkelde 

indicator geeft aan of studenten die in 2018 in een mbo-instelling zijn ingestroomd op niveau 2, 3 of 4 zijn geplaatst 

op een mbo-niveau dat passend wordt geacht op basis van de vooropleiding. Niveau 1 wordt hierin niet meer 

meegenomen. Dit was wel het geval bij de start van de kwaliteitsagenda. Deze wijziging heeft veroorzaakt dat de 

waarde van dit kengetal bij het Hoornbeeck College onder het landelijk gemiddelde is komen te liggen. Oftewel, 

met deze kennis is de eerder gestelde ambitie voor het Hoornbeeck College niet realistisch. Hieronder is de 

afbeelding te zien van de trend met de huidige definitie. De gewijzigde definitie is ook toegepast op de eerdere 

jaren. 

 
Bron: Benchmark mbo 2019, bouwsteen studiesucces (Instellingsrapportage Hoornbeeck College), juli 2020 

 

In de benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2017, sectorrapportage Hoornbeeck College, verschenen in juni 
2018, staat voor het kengetal passende plaatsing 

• Mbo-gemiddelde 2017: 89,1 (p. 16)  

• Hoornbeeck College 2017: 89,8%   
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Hierop was het beoogde resultaat voor 2022 gebaseerd om voor passende plaatsing niet onder het landelijk 
gemiddelde te dalen. 
Het beoogde resultaat voor 2022 komt daarmee te vervallen. Wel blijft het Hoornbeeck College zich inspannen 
om studenten passend bij hun vooropleiding te plaatsen, met als uitgangspunt wat goed is voor de student. In 
lijn hiermee zal onderzoek worden gedaan naar de tevredenheid van de studenten over hun plaatsing bij die 
opleidingen die lager scoren dan de landelijke benchmark. Per opleiding zal de situatie worden geanalyseerd en 
worden gekeken of en hoe deze kan en/of moet worden verbeterd. 
 

03.2 Thema 1.2 Gelijke kansen - doorstroom 
 

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 van niveau 2 naar 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 van niveau 2 naar niveau 3 in de sector Dienstverlening; 
o Bij één sector is sprake van proefstuderen hbo; 
o Het alumni-onderzoek is doorontwikkeld. 

• Er is samenwerking met het hbo bij het ontwikkelen van AD-trajecten. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• Bij onderzoek onder alumni in 2019 onder degenen die in 2016 zijn uitgestroomd met een diploma blijkt dat 
minder alumni dan in de landelijke benchmark op dat moment nog een vervolgopleiding doet. Er meer alumni 
dan de landelijke benchmark zorg- of gezinstaken hebben. Er tenslotte ook minder werklozen onder hen zijn. 
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De geluksbeleving en de mate waarin succes wordt ervaren onder deze alumni is echter hoger in vergelijking 
met de landelijke benchmark. 

 
  

Aansluiting vervolgopleiding 

Pluspunten  Gemis   

Kennis van praktijk HC:  93,3% 

Benchmark:  79,3% Aandacht voor bepaalde 

vakkennis 

HC:  24,1% 

Benchmark:  19,7% 

Theoretische kennis HC:  66,7% 

Benchmark:  70,5% 

 

Praktische vaardigheden HC:  66,7% 

Benchmark:  64,6% 

Aandacht voor bepaalde 

praktische vaardigheden 

HC:  3,4% 

Benchmark:  4,0% 

Stages HC:  73,3% 

Benchmark:  68,4% 

  

Studievaardigheden HC:  40,0% 

Benchmark:  35,4% 

Aandacht voor 

studievaardigheden 

HC:  20,7% 

Benchmark:  21,1% 

Studiehouding HC:  40,0% 

Benchmark:  36,3% 

Aandacht voor 

studiehouding 

HC:  17,2% 

Benchmark:  14,9% 

Persoonlijke 

ontwikkeling 

HC:  60,0% 

Benchmark:  50,6% 

Aandacht voor 

persoonlijkheid 

HC:  3,4% 

Benchmark:  5,2% 

    

Bovenstaande betrof alumni uit het kalenderjaar 2016. Uit het alumni-onderzoek in 2021 zullen uitkomsten 
bekend worden van de afstudeerjaren 2017/2018 en 2018/2019. Wij zullen daarom ten behoeve van de 
eindrapportage nog aanvullend onderzoek doen. Een aandachtspunt is dat rekening zal moeten worden 
gehouden met de impact van Covid-19 op de lichting van het afstudeerjaar 2019/2020 en 2020/2021. 
 
De werkloosheid bij de alumni is minder dan bij de landelijke benchmark. Daarnaast is het geluksgevoel en het 
ervaren succes groter. De ontbrekende urgentie maakt het bevorderen van opstroom moeilijker. De 
aandachtspunten zijn 

1. Aandacht voor bepaalde vakkennis, waaronder theoretische kennis 
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2. Aandacht voor studiehouding 

 
Uit de DUO-gegevens blijkt dat het eerstejaarssucces hbo zeer wisselend is per jaar. Hieruit valt niet direct iets 
af te leiden.  

 
 Bron: Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2020 (DUO), versie 19 april 2021 
 
De haalbaarheid van de mate van minimalisering van bovengenoemde stuikelblokken voor opstroom in de 
komende cursusjaren is moeilijk in te schatten, gezien de achterstanden die zijn ontstaan door Covid-19. 
Bovendien is de verwachting dat de aantrekkingskracht van het hbo voor studenten is verminderd gedurende 
het cursusjaar 2020-2021. Dit vanwege de wijze waarop gedurende de gedwongen periode van 
afstandsonderwijs het onderwijs is vormgegeven in het hbo. Over het algemeen kunnen de studenten van het 
Hoornbeeck College vrij goed een baan vinden. 
 
Verder valt uit de DUO-cijfers af te leiden dat er sprake is van een lichte daling van het aantal studenten die 
doorstromen naar het hbo en dat dit percentage doorstroom naar het hbo structureel lager is dan landelijk.  
 

 
 Bron: Benchmark mbo 2019, bouwsteen studiesucces (Instellingsrapportage Hoornbeeck College), juli 2020 
 
De opstroom naar een hoger niveau binnen het mbo was aanvankelijk hoger dan bij de landelijke benchmark en 
inmiddels gelijk. Dit na een verhoudingsgewijs grote daling in 2019. De mate van opstroom lijkt zich in 2020 
enigszins te herstellen. Er zal zorgvuldig worden gemonitord of dit ook daadwerkelijk het geval is en zo niet, 
zullen achterliggende redenen worden onderzocht. 
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 Bron: Benchmark mbo 2019, bouwsteen studiesucces (Instellingsrapportage Hoornbeeck College), juli 2020 
 

• Het beoogde resultaat inzake ontwikkelde doorstroomprogramma’s van niveau 2 naar niveau 3 in de sector 
Dienstverlening is in 2019 en 2020 bereikt.  
Afhankelijk van het arbeidsmarktperspectief worden keuzes gemaakt in het opleidingenportfolio.  
Tevens is te zien dat de doorstroomprogramma’s inmiddels niet wordt beperkt van niveau 2 naar niveau 3. Er 
wordt ook gewerkt aan doorstroommogelijkheden van niveau 3 naar niveau 4. Daarnaast wordt de doorstroom 
zo naadloos mogelijk vormgegeven, waardoor de student geen tijd en energie kwijt is aan aanvullende 
doorstroomprogramma’s.  

o In 2019 is de doorstroom van studenten Dienstverlening 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.  

o In 2020 wordt gewerkt aan de herstructurering van de niveau 2-opleidingen Dienstverlening. Dit 
vanwege de toegenomen vraag naar werknemers met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op de 
arbeidsmarkt. De opleiding Helpende Zorg en Welzijn wordt in de nieuwe situatie aangeboden met een 
‘afstroommogelijkheid’ naar de opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening. In de situatie 
daarvoor was de opleiding Helpende Zorg en Welzijn als het ware een kopopleiding boven op de 
opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening. Destijds was er namelijk nauwelijks meer vraag naar 
werknemers met de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Deze nauwe samenhang tussen beide 
opleidingen wordt veroorzaakt door inhoud van de kwalificatiedossiers. Geprobeerd wordt met de 
nieuwe vormgeving van de opleiding de randvoorwaarden zodanig te scheppen dat studenten zich 
gestimuleerd voelen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn te volgen. Behalve uitstroom naar de 
arbeidsmarkt zijn er goede doorstroommogelijkheden  

o In 2020 is een kopjaar ontwikkeld van de opleiding ‘Beveiliging’ niveau 3 bij de sector Dienstverlening 
naar de opleiding ‘Social Work’ niveau 4 bij de sector Welzijn. Hiermee worden de kansen op de 
arbeidsmarkt voor deze studenten vergroot. In 2021 zal dit worden geïmplementeerd. 

o In 2021 zal de niveau 3-opleiding Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw vanwege het 
arbeidsmarktperspectief worden omgevormd naar de niveau 3-opleiding Allround Facilitair 
Medewerker. Met daarbij een goede doorstroommogelijkheid naar de niveau 4-opleiding Facilitair 
leidinggevende. 

• Aan het beoogde resultaat van proefstuderen wordt voldaan. Aanvankelijk met als idee het proefstuderen 
buiten de deur aan te bieden. Inmiddels door dusdanige vormgeving van het keuzedeel hbo in samenwerking 
met de Christelijke Hogeschool Ede als hbo-instelling dat de vaardigheden die benodigd zijn voor het hbo al 
expliciet worden geoefend op de mbo-instelling. Oftewel hiermee het proefstuderen als het ware in huis haalt. 
Daarnaast bezoeken de deelnemende studenten een aantal dagdelen de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens 
deze dagdelen maken ze rechtstreeks kennis met het studeren aan het hbo. 
Bij de vormgeving van het keuzedeel hbo zijn naast de Christelijke Hogeschool Ede en het Hoornbeeck College 
ook het DULON College en ROC Midden Nederland als mede mbo-instellingen betrokken.  
Inmiddels nemen ca. 350 studenten deel aan dit keuzedeel. Dit vanuit zowel de sector Gezondheidszorg, Welzijn 
als Economie. Momenteel zijn er nog geen niveau 4-opleidingen Dienstverlening waar vandaan studenten 
kunnen doorstromen naar het hbo. Gekeken wordt of het keuzedeel hbo ook bij de sector Technologie 
mogelijkheden biedt.  
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In 2019-2020 is het programma geëvalueerd. Met ingang van 2020-2021 wordt gewerkt met een 
doorontwikkeld programma.  

Studenten (incl. SR): Benoemen het keuzedeel ‘voorbereiding pabo’ voor de opleiding Onderwijsassistent. 
Daarnaast het keuzedeel Wiskunde voor opleidingen Technologie wat waardevol is als je door wilt stromen 
naar het hbo. Aandacht verdient bij sommige opleidingen en/of locaties het moment van voorlichting, nl. 
voordat je je afstroomprofiel hebt gekozen op het Hoornbeeck College. De suggestie wordt gedaan om 
meerdere korte en eenvoudiger voorlichtingen te geven vanaf een eerder moment. Dit zowel over dergelijke 
keuzedelen, de mogelijkheid van AD-trajecten als interessante hbo-opleidingen.  

• Het beoogde resultaat om in samenwerking met het hbo AD-trajecten te ontwikkelen is behaald. Dit is voor 
verschillende AD-trajecten het geval, te weten AD PEP (Driestar Educatief), AD Ondernemen (Christelijke 
Hogeschool Ede) en ICT Servicemanagement (Christelijke Hogeschool Ede). 

• Bij de sector Gezondheidzorg wordt in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede in 2021 een verkort 
traject ontwikkeld voor de opleiding Verpleegkundige om te komen van niveau 4 naar niveau 6. Hiervoor zijn in 
2020 de eerste stappen gezet.   

• Het Hoornbeeck College heeft meegewerkt aan de doorontwikkeling van het alumni-onderzoek ‘Het échte 
studiesucces’ met de Mbo Raad en andere mbo-instellingen. De doorontwikkelde versie van het 
alumnionderzoek is in 2019 als pilot afgenomen. De pilot is geëvalueerd. De leerpunten zijn verwerkt in de 
vervolg pilot die in het cursusjaar 2020-2021 wordt uitgevoerd. In de nieuwe pilot worden niet de deelnemers 
van één cursusjaar bevraagd, maar van twee cursusjaren. Dit verlaagt de enquêtedruk op de scholen doordat dit 
onderzoek nu één keer in de twee jaar kan worden afgenomen met een gelijke reikwijdte qua alumni. 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 

 

03.3 Thema 1.3 Gelijke kansen - uitstroom 
 

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 Gezondheidszorg 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 
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 
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. 
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Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• In 2019 is het aandeel in het cursusjaar 2018-2019 gediplomeerde schoolverlaters die door het CBS als 
werknemer worden beschouwd (een jaar na het verlaten van het onderwijs meer dan 12 uur per week werk) 
groter dan 70%. Dit betekent dat er sprake is van voldoende arbeidsmarktperspectief. Dit kan als een mooi 
resultaat worden beschouwd in vergelijking met de landelijke benchmarkt waarbij dit kengetal voor niveau 2 
55% is. 
In 2018 bevonden zich tevens alle opleidingen boven de ondergrens van 70% met uitzondering van Commercie 
niveau 3 (67%). Het tekort aan arbeidsmarktperspectief in 2017 bij de opleidingen Pedagogisch Werk niveau 3, 
Voertuigen en mobiele voertuigen niveau 2 en Applicatieontwikkelaar niveau 4 is in 2018 niet meer aanwezig.  
Bovenstaande duidt naast effectief genomen maatregelen door het Hoornbeeck College, mogelijk ook op het 
sterk conjunctuurgevoelige aspect en maatschappelijke ontwikkelingen. Zie voor inspanningen die zijn 
gepleegd op dit gebied ‘3.1 Gelijke kansen – doorstroom’ en ‘3.2 Gelijke kansen – uitstroom’. 

• Door de kwaliteitszorggroep is onderzocht of voor gediplomeerden merkbaar is gewerkt aan een voor hen zo 
goed mogelijk arbeidsmarktperspectief.  

o Uit dit onderzoek komt naar voren hetgeen verwoord is in 3.2 ‘Gelijke kansen-doorstroom’ dat het 
Hoornbeeck College zich inspant een opleidingenportfolio aan te bieden met kans op werk. Waarbij 
enerzijds nieuwe opleidingen worden aangeboden waar arbeidsmarktperspectief ligt en anderzijds 
opleidingen worden ontmoedigd waar het arbeidsmarktperspectief op dat moment vermindert. De 
complexiteit is de conjunctuurgevoeligheid. Een mooi voorbeeld ervan is de opleiding Helpende Zorg 
en Welzijn waar nagenoeg geen vraag meer naar was en na ca. 2 à 3 jaar weer wel.  

o Daarnaast leiden waar nodig de inzet van jobcoaches, extra ondersteuning (vanuit Passend Onderwijs) 
en tevens de inspanningen door bpv-coördinatoren en studieloopbaanbegeleiders tot een merkbaar 
resultaat voor studenten. Dit vertaalt zich in tevredenheid van studenten en tot nu toe geen tot een 
enkele opleiding met een arbeidsmarktperspectief onder de norm van 70%. 

• Inmiddels is de mogelijkheid gecreëerd dat de Helpende Zorg en Welzijn-opleiding kan worden verrijkt met 
bijv. het certificeerbare keuzedeel Helpende plus. Dit heeft tot gevolg dat in de praktijk ook eenvoudige 
verzorgende handelingen kunnen worden uitgevoerd, wat het arbeidsmarktperspectief vergroot. Voor de 
werkgever heeft dit als voordeel dat tekorten binnen de zorg gemakkelijker kunnen worden vervuld. Ook voor 
de doorstroom naar niveau 3 is het volgen van keuzedeel Helpende Plus relevant. De Helpende leert een aantal 
onderdelen die ook bij niveau 3 aan de orde zijn. Bovendien kan de student alvast ‘ruiken aan’ een niveau 3 en 
wanneer dit een succeservaring oplevert, zal deze wellicht doorstromen.  
Op dit moment wordt van dit keuzedeel gebruik gemaakt door 
volwassenen in de vorm van een maatwerktraject en bij studenten 
Helpende Zorg en Welzijn.  

• Op alle locaties worden jobcoaches ingezet voor kwetsbare 
studenten. Twee locaties werken met interne jobcoaches. De 
overige locaties huren deze in. Daarnaast was in Kampen tot 2019 
sprake van het STEUR-project. Dit staat voor maatwerk trajecten 
(‘Start Een Unieke Route’) waarbij studenten die hoog risico lopen 
op VSV geheel op maat binnen het onderwijs worden opgevangen, 
waarbij in samenwerking met bedrijfsleven, gemeenten en zorginstellingen / ggd een route wordt gevolgd met 
als doel om te begeleiden naar een diploma en een plek op de arbeidsmarkt. Dit project is na beëindiging van 
de RIF-subsidie in aangepaste vorm verder gegaan op basis van opgedane ervaringen. 

• 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. Daarnaast de combinatie-opleiding logistiek/chauffeursdiploma in 

Apeldoorn. Ook is de opleiding Doktersassistente ontwikkeld. Bij Techniek liggen de meeste kansen tot 

vergroting van het opleidingenportfolio. Zie ook 3.2 ‘Gelijke kansen – doorstroom’ voor nieuwe 

opleidingen/opleidingstrajecten.  

Wel is doelmatigheid een punt van aandacht, waarom ook geprobeerd wordt te voorkomen dat er 

verhoudingsgewijs teveel kleine opleidingen ontstaan. Daarnaast speelt macrodoelmatigheid en daarmee het 

aanbod van opleidingen in de regio een rol. Jaarlijks wordt in september geëvalueerd of een opleiding al dan 
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niet wordt voortgezet en welke nieuwe opleiding(en) wordt/worden gestart. Studentenaantallen worden bij 

deze evaluatie expliciet meegenomen.  

• 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. In 2018-2019 verliep de deelname positief, in 2019-2020 minder. In 2020-2021 is deze vanwege 

Covid-19 is deze noodgewongen geannuleerd.  

Gestimuleerd is dat ook docenten van het Hoornbeeck College deze Cambridge cursus mogenverzorgen. Dit om 

hun betrokkenheid bij dit proces en hun ‘aanjagende’ rol naar studenten verder te versterken. Dit heeft niet op 

alle locaties geleid tot meer aanmeldingen.  

Wanneer Covid-19 dit toelaat, zal met ingang van 2021-2022 na een jaar nagenoeg gedwongen stilstand de 

Cambridgecursussen worden aangeboden. Ditzelfde geldt voor het bieden van mogelijkheden aan studenten 

tot het behalen van Goethe-certificaten.  

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 

 

04. Thema 2 Jongeren in een kwetsbare positie 
 

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 aangeboden binnen school door externe instanties op de locatie Amersfoort. 

• Er worden doorontwikkelde lessenseries seksuele weerbaarheid verzorgd op 2 locaties. 
Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• Het beoogde resultaat voor VSV is behaald. Het Hoornbeeck College heeft met 1,4% voor cursusjaar 2018-2019 
en 1,6% voor het cursusjaar 2019-2020 het laagste aantal VSV-ers van alle mbo-instellingen en behoort 
daarmee bij de 25% scholen met de laagste VSV. Wat niet goed voorspelbaar is, is wat de achterstanden die 
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zijn ontstaan door Covid-19 en de mentale gevolgen van deze periode voor de studenten in de komende jaren 
voor gevolgen zullen hebben op het % VSV-ers. 

• Het beoogde resultaat dat psychosociale hulp wordt aangeboden binnen de school door externe instanties op 
de locatie Amersfoort is behaald. Na het pilotjaar 2019 heeft dit een brede vlucht genomen. De Vluchtheuvel 
(Sociaal Maatschappelijk Werk) is werkzaam op alle locaties van het Hoornbeeck College. Verder werken de 
locaties samen met diverse andere externe partijen, zoals Eleos, Accare, Kentalis, SEIN, de Twijn en Talenta. 
Daarnaast is met ingang van 2020 op de locatie Amersfoort gestart met een pilot met Eleos, waarbij studenten 
die daar onder behandeling zijn op school gesprekken kunnen ontvangen. Zodat zij het verdere van die dag 
zoveel als mogelijk binnen hun schoolritme kunnen blijven. Vanzelfsprekend is hier door de lockdown vanwege 
Covid-19 nu onvoldoende ervaring mee opgedaan.  

Docenten (incl. OR): we merken dat bij studenten steeds vaker een psychosociale problematiek speelt die 
daarnaast ook regelmatig complex is. 

• Er worden doorontwikkelde lessenseries seksuele weerbaarheid verzorgd op twee locaties, te weten de locatie 
Amersfoort en Kampen. Dit met ingang van 2019. Een sterk verkorte versie wordt verzorgd als onderdeel van 
Burgerschap op alle locaties. Dit betreft in plaats van een lessenserie een beperkt aantal lessen. De lessenserie 
is in 2020 niet gegeven vanwege Covid-19. Dit onderwerp leent zich niet voor bespreking via 
afstandsonderwijs. De pilot in Amersfoort en Kampen is daarom verlengd. Inmiddels is het Hoornbeeck College 
benaderd door de GGD Zeeland. Zij zouden deze lessenserie ook graag gerealiseerd zien op het Hoornbeeck 
College in Goes. 

• Als extra activiteit is rouwverwerking in de zorg toegepast – mede met het team Extra Ondersteuning  – 
bovenop de standaard lessen en begeleiding die de studenten vanuit de sector Gezondheidszorg al over dit 
ondewerp kregen. Dit gezien alles wat de studenten die op stage zijn geweest door Covid-19 hebben 
meegemaakt. 

• Bij de sector Economie zijn voor de huidige niveau 3-opleidingen kwalitatief goede OER’s ontwikkeld. Waar 
mogelijk worden aparte klassen gevormd. Echter, het eigen profiel kan beter. Dat zal worden gekoppeld aan de 
invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. Momenteel vindt hierover visievorming plaats. Gedacht wordt 
aan het starten met een basisjaar waarbij wordt ingeschreven op 
kwalificatiedossierniveau. Gedurende dit basisjaar kan door de student worden 
afgetast welk type opleiding het beste past. Daarna differentiëren en ten behoeve 
hiervan inschrijven bij de specifieke opleiding / niveau waar de student voor kiest 
met zorgvuldige begeleiding door de studieloopbaanbegeleider. Dit traject zal 
zorgvuldig worden ontwikkeld. 

• In relatie tot dit thema ‘kwetsbare jongeren’ vindt op de locatie Amersfoort bij de 
sector Economie een pilot plaats inzake het pedagogisch-didactisch handelen bij BBL Economie. Dit lijkt tot 
meer positiviteit bij de studenten te leiden. 

• Er zijn specifieke niveau 3-opleidingen opgezet die aansluiten op de niveau 2-opleidingen zodat deze kunnen 
doorstromen. Dit ten behoeve van het arbeidsmarktperspectief voor deze studenten. Zie hiervoor verder ook 
3.2 ‘Gelijke kansen – doorstroom’.  

• Het pedagogisch klimaat in Hoevelaken is verbeterd door een nieuwe techniekhal voor Mobiliteit. Deze 
techniekhal is alleen bestemd voor het mbo, terwijl zij daarvoor hun mbo-opleiding volgden op een vo-locatie. 
Doordat de studenten nu 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 hierdoor ook pedagogische kansen 
geschapen. Verschillende docenten en studenten zijn geïnterviewd door de kwaliteitszorggroep om naar hun 
bevindingen te vragen. Waarbij gekozen is voor docenten én studenten die zowel ervaring met de eerdere als 
de huidige situatie hebben. Zij zijn unamiem positief. De volgende meest belangrijke punten kwamen naar 
voren. 

o Men is eensgezind positief over de nieuwe techniekhal voor Mobiliteit en ziet duidelijk de link naar 
een positieve invloed hiervan op het pedagogisch klimaat in de opleiding. 
In het mbo gaat het om jong-volwassenen wat tot uitdrukking komt in de manier waarop docenten en 
studenten met elkaar omgaan. In de vroegere setting waar mbo-studenten vermengd met vmbo-
leerlingen in één gebouw aanwezig waren, kwam dit minder goed tot zijn recht. Denk hierbij ook aan 
het verantwoordelijk omgaan met materialen en het gebruik maken van verschillende machines. 
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o Er is een goede samenwerking tussen het Hoornbeeck College en Van Lodenstein College. Wanneer 
nodig kan het Hoornbeeck College bij het avondonderwijs gebruik maken van de lesruimte en 
machines en materialen van de vmbo-praktijkhal, die niet beschikbaar zijn in de mbo-hal.  

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 

 
  



 

17 

 

05. Thema 3 Opleidingen voor de arbeidsmarkt van 
de toekomst 

 

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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• In 2020 is de JOB Monitor opnieuw afgenomen. De JOB Monitoris echter dermate gewijzigd dat vergelijking van 
de uitkomsten - volgens ResearchNed (het onderzoeksbureau wat bij de JOB Monitor is betrokken) - niet 
mogelijk is. Door de andere wijze van vraagstelling en presentatie binnen de enquête zijn de resultaten 
bovendien – landelijk gezien - lager dan bij de eerder afgenomen versies van de JOB Monitor.   
Wat betreft het thema ‘Afstemming opleiding op beroep’, zijn in de JOB Monitor 2020 de onderstaande vragen 
terug te vinden, met een gewogen gemiddelde score van 3,7 op een 5-punts-schaal. Hiermee is het beoogde 
resultaat behaald. Aandacht is nodig voor de aansluiting van de opdrachten van school bij het werk wat de 
student doet tijdens zijn bpv/op zijn werkplek. Deze vragen hebben een score onder de 3,5 wat de gestelde 
signaleringsnorm is bij het Hoornbeeck College. De JOB Monitor stelt de norm op 3,0.  
Een complicerende factor is dat gezien de brancheafspraak ‘inkoop tenzij’ de examenopdrachten - ook die voor 
de beroepspraktijk - grotendeels worden ingekocht. Hierin is de keuze vaak niet erg groot. De oefenopdrachten 
zijn dusdanig dat zij voorbereiden op de examenopdrachten.  
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• Het beoogde resultaat dat samenwerking plaatsvindt met zowel het beroepenveld als alumni over afstemming 

opleidingen op (ontwikkelingen in) beroepen is behaald, al is het wat betreft de alumni in de beginfase. 
o Er zijn verschillende opleidingen bij gekomen in samenwerking met het beroepenveld:  

▪ Bedrijfsschool Dak- en wandbeplating 
Voor deze bedrijfsschool is in 2020 een stichting opgericht. Vanaf 2021 komt deze 
bedrijfsschool in een apart pand. 
De doorstroommogelijkheid naar niveau 3 dak- en wand is ontwikkeld. Tot die tijd was er 
alleen sprake van niveau 2.  

▪ Schilderen (bedrijfsopleiding) 
▪ Bij Barnevelds TechniekOnderwijs (BTO) zijn de opleidingen niveau 2 en niveau 3 voor 

Metaaltechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek en Mechatronica/robotica 
geïmplementeerd. Deze worden doorontwikkeld. Klink voor informatie over BTO op deze link. 

Docenten (incl. OR): Het is een fantastisch concept. Het betreft een samenwerking van het 
Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en het bedrijfsleven. Het is een vorm van hybride 
leren, waarbij leren in de praktijk de basis is van de opleiding en de theorie is daarbij 
ondersteunend. De nieuwste kennis en technieken komen dicht bij het onderwijs. Vanuit 
het bedrijfsleven wordt meegedacht in het onderwijs en wordt zorggedragen voor 
materialen.  

▪ Technisch leidinggevende voor ervaren monteurs i.s.m. externe partners in Apeldoorn 
▪ Bedrijfsschool GKB Barendrecht; hierbij worden studenten in twee jaar in een bbl-setting 

opgeleid tot het behalen van een diploma voor Uitvoerder Infra (niveau 4) of Allround 
Vakman GWW (niveau 3).  

▪ Niveau 3 coördinator Beveiliging  
▪ Combinatie-opleiding Logistiek / Chauffeursdiploma in Apeldoorn 
▪ Gildeleren bij de opleiding Verzorgende loopt nog (Kampen/Apeldoorn/Amersfoort). Een en 

ander is mede afhankelijk van het werkveld, dat ook weer tegen eigen beperkingen aanloopt.  
▪ In 2019 is gestart met een bedrijfsschool in samenwerking met het Leger des Heils. Dit voor 

een traject waarin hun werknemers worden opgeleid tot een hoger niveau. Het betreft een 
specifieke doelgroep, waarbij 80% niet hun vooropleiding heeft afgemaakt en derhalve geen 
vo- of mbo-diploma heeft. Het betreft veelal ex-cliënten. De doelgroep heeft moeite met het 
hanteren van bijv. een studieritme. Deze doelgroep sluit aan bij het thema ‘Gelijke kansen’. 
Gewerkt wordt met docenten vanuit het Hoornbeeck College en medewerkers van het Leger 
des Heils. In 2020 heeft de evaluatie en doorontwikkeling plaatsgevonden. In 2021 zal een 
tweede bedrijfsschool worden gestart.  

Vertegenwoording werkveld: Naast de reguliere bbl-studenten van het Hoornbeeck 
College draait de bedrijfsopleiding. Ik vind de hoge mate van betrokkenheid van de 
docenten van het Hoornbeeck College op de deelnemers buitengewoon. Docenten doen 
meer dan standaard moet. De eerste lichting deelnemers gaat deze zomer diplomeren. Ik 
ben erg positief over de samenwerking, ook de pro-actieve houding van de 
opleidingsmanager. 

Onderwijs en 

begeleiding

Wat vind je van het nut van de lessen voor jouw 

toekomst?
5025 3,6

Stage (bol) | school
Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten 

bij het werk dat je doet op je stage-/bpv-plek?
2314 3,3

Werkplek (bbl) | 

school

Wat vind je van de mogelijkheid om jouw werkervaring 

te bespreken op school?
1576 3,8

Werkplek (bbl) | 

school

Wat vind je van hoe opdrachten van school aansluiten 

bij het werk dat je doet op je werkplek?
1576 3,4

Stage (bol) | 

leerbedrijf
Wat vind je van wat je leert op je stage/bpv? 2313 4,2

Werkplek (bbl) | 

werkplek
Wat vind je van wat je leert op je werkplek? 1576 4,3

Eigen vragen

Wat vind je van hoe het Hoornbeeck College jou helpt 

om in de praktijk/dagelijks leven voor je principes uit te 

komen?

4968 3,5

3,7Gewogen gemiddelde

https://btobarneveld.nl/
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o  Ook bij de overige opleidingen vindt zoveel mogelijk afstemming plaats met het werkveld via de 
regionale werkveldoverleggen.  

o Het aantal bbl-varianten van opleidingen neemt toe n.a.v. vraag uit het beroepenveld.  
Vertegenwoordiging werkveld: Het specifieke traject inzake (re-)integratie van ‘moeders’ die in de 
zorg actief willen zijn is onderdeel geworden van het palet aan maatwerk wat het Hoornbeeck 
College biedt. ‘k Ben tevreden over de prettige samenwerking het het Hoornbeeck Collge. Er is 
sprake van goed onderwijs. Ik vind de gesprekken en begeleiding van de deelnemers erg leuk. De 
motivatie van de deelnemers was aanstekkelijk. Graag zou ik nog een rol willen blijven houden bij 
de overbrugging tussen zorgaanbieder en het Hoornbeeck College. 

o Op de locatie Rotterdam van het Hoornbeeck College is in samenwerking met het Wartburg College 
een Techniekhal gerealiseerd. Bijv. benodigde machines zijn in samenwerking met het bedrijfsleven 
geplaatst. 

Docent: ‘k Ben zeer positief over de aanpak en mogelijkheden. Door de aanwezigheid van de 
modernste technieken in deze ruimte is er zeker aansluiting op de arbeidsmarkt van de toekomst. 
De hal is ook van invloed op goede doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en mbo (zie ook thema 
1.1 Instroom). De samenwerking tussen het Wartburg College en het Hoornbeeck College is goed 
te noemen. 

o Op de locatie Amersfoort van het Hoornbeeck College zijn de eerste stappen gezet richting het 
Hoornbeeck TechCentrum. Hier komen bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar. Het Hoornbeeck 
TechCentrum is er niet alleen voor mbo-studenten, ook voor leerlingen van het vo, het po en voor het 
bedrijfsleven. Leerlingen kunnen hier straks gaan experimenteren met technologie, om zo warm te 
worden gemaakt voor de interessante techwereld. Voor het bedrijfsleven zullen ondermeer 
technische cursussen worden aangeboden. Bij de opzet van het Hoornbeeck TechCentrum zijn zowel 
studenten, docenten als bedrijfsleven actief betrokken. (Zie ook thema 1.1 Instroom en thema 5 
Levenlang leren.) 

o Het alumninetwerk Hoornback wordt steeds verder uitgebouwd. Inmiddels zijn bijeenkomsten belegd 
met voor de alumni interessante thema’s. Om dit proces te ondersteunen is een CRM-systeem  
geïmplementeerd. Het benutten van alumni bij de afstemming van de opleidingen op (ontwikkelingen) 
in beroepen was in 2019 in de beginfase. Helaas is deze door 
Covid-19 in de beginfase gebleven. Naar verwachting zal in 
de tweede helft van 2021 en 2022 zal de input van de alumni 
– mede ook vanuit het onderzoek ‘Het echte schoolsucces’ - 
worden ingezet om het onderwijs te verbeteren.  

• Er is onder bbl-studenten onderzocht welke verbetering nodig is bij de samenhang tussen programma op 
school en bpv. Dit ten behoeve van het bereiken van het doel ‘meer samenhang creëren tussen enerzijds het 
programma op school en anderzijds de bpv’. Dit betrof de doelgroep Economiestudenten, waar met name 
aandacht voor de BBL nodig is. Een greep uit de tips van de studenten treft u hieronder aan. 

o Biedt verkoop- en/of gesprekstrainingen aan 
o Integreer Nederlands en Engels in de beroepsgerichte vakken 
o Zet meer gastlessen in zodat studenten zien hoe de gang van zaken is in (andere) bedrijven 
o Laat Godsdienst en/of Burgerschap meer worden ingevuld door de studenten zelf. Zij vinden het 

belangrijk om geholpen te worden bij moeilijke dingen zoals het beantwoorden van vragen van 
collega’s rondom het geloof of het omgaan met ethische kwesties. 

o Schaf de logboeken af. Deze zijn niet inhoudsvol; studenten kopiëren de inhoud van de ene maand 
naar de volgende.  

• De algemene vakken worden steeds meer beroepsgericht vormgegeven. Rekenen wordt reeds beroepsgericht 
gedaan. Daarnaast wordt Duits aangeboden als beroepsspecfieke keuze. 
Er heeft visievorming plaatsgevonden over de integratie van de AVO-vakken met beroepsgerichte vakken. De 
aanpak op dit moment is dat de integratie plaatsvindt door contacten vanuit de beleidscommissies Nederlands 
en Engels met de onderwijsontwikkelgroepen vanuit de sectoren. De reden dat dit niet met het beroepenveld 
plaatsvindt is dat dit niet effectief is gebleken. Over het algemeen is de insteek van het werkveld om zo min 
mogelijk tijd aan AVO-vakken te besteden. Er wordt bij de sector Economie in Gouda inmiddels gewerkt met 

https://www.hoornbeeck.nl/app/uploads/2020/06/00-Technews-Rotterdam-Spread.pdf
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‘echte’ opdrachten vanuit het beroepenveld oftewel Hoornbeeck Business. Gewerkt wordt aan het uitbreiden 
van Hoornbeeck Business naar de andere locaties. 
De SLB-methode die momenteel wordt ontwikkeld zal sectorale toepassingen krijgen. 

Studenten (incl. SR): Een student bij een opleiding van de sector Technologie herkent vakintegratie: bijv. een 
handleiding voor een technisch product wat hij zowel in het Nederlands als Engels moet opleveren en 
presenteren. Zowel de docent Nederlands als de docent Engels kijken hierin mee. Dit wordt als motiverend 
ervaren.  

• In 2018 is er een pilot geweest met een matchingsapplicatie bpv ‘Jobsurfing’ 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 sector Technologie. In 2020 is door de situatie rondom Covid-19 de situatie gelijk 
gebleven en de pilot daarom verlengd. 

Docenten (incl. OR) en studenten (incl. SR): Jobsurfing is op zich een prettige applicatie. Nu echter nog twee 
tools bij begeleiding, zowel Jobsurfing als ItsLearning. Het zou prettig zijn wanneer dit één tool zou kunnen 
worden. 

• In 2019 zijn bij de sector Welzijn docenten getraind door het Leger des Heils, gecombineerd met docentstages. 
Dit is als zeer waardevol ervaren voor de professionalisering van de docenten. In 2020 is dit vanwege Covid-19 
helaas stil komen te liggen. Afhankelijk van de toekomstige situatie rondom Covid-19 kan hier verder aan 
worden gewerkt.  

Docenten (incl. OR): Het is van belang dat docenten recente praktijkervaring hebben om aansprekend te 
blijven voor studenten. Dit kan op allerlei manieren. Stagebezoeken afleggen bij steeds wisselende 
bedrijven, waarbij je je ook verdiept in de gang van zaken bij het bedrijf. Een week docentstage lopen. Tot 
allerhande bijscholing. 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 

 

 

   

https://hoornbeeckbusiness.nl/
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06. Thema 4 Maatschappij 
 

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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• De scores van de eigen vragen in de JOB Monitor 2020 over levensbeschouwelijke vorming zijn niet gedaald 
onder de 3,5. Deze vragen zijn in de JOB Monitor 2020 anders geformuleerd dan in 2018, in lijn met de totale 
herziening van de formulering in de JOB Monitor 2020. Volgens ResearchNed vallen deze door de gewijzigde 
formulering niet onder de trendvragen, inclusief de herrekening die dan op de scores wordt toegepast. In 
onderstaande tabel ziet u de scores van 2020 en 2018 naast elkaar gebaseerd op inhoudelijke 
vergelijkbaarheid. Zichtbaar is dat de lagere scores die de gewijzigde wijze van vraagstelling en de wijze van 
presentatie in de gehele JOB Monitor 2020 tot gevolg heeft gehad, dit ook het geval is bij deze vragen. Nu is 
moeilijk te achterhalen wat de daadwerkelijk achterliggende reden van een daling is. 
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• De waardering van ouders voor vorming tijdens lessen wordt in 2021 gemeten aan de hand van een enquête in 
voorjaar 2021. Dit vanwege de implementatie van een zelfevaluatie-instrument (onderwijsscan mbo) in een 
jaar waarin geen JOB Monitor waarbij de input over diverse thema’s via enquêtes onder verschillende 
stakeholders (studenten, ouders, leerbedrijven, docenten en leden examencommissie) wordt opgehaald. 
Omdat het onderwijs in 2020 niet representatief is vanwege Covid-19 met de normale gang van zaken is de 
waardering van hen niet tussentijds opgehaald. Wel heeft veel communicatie met hen plaatsgevonden over de 
vormgeving van het onderwijs en de wijze van omgaan met Covid-19. Dit zowel schriftelijk/via de mail als 
rechtstreeks via de slb’er. Veel ouders hebben hun waardering geuit, sommigen uiten hun bezorgdheid of hun 
kind geen te grote achterstond opliep. Inmiddels is gebleken dat Covid-19 langer gaat duren dan verwacht.  

• In 2019 zijn docenten Godsdienst en Burgerschap getraind in het leggen van de verbinding tussen Bijbelse 
waarden, levensbeschouwelijke vragen en de praktijk van alledag. Alle startende docenten ontvangen een 
cursus op dit gebied. Ook is onderzoek opgezet naar de (kwaliteit van) dagopeningen. In 2019 werden 
gastlessen verzorgd door personen met verschillende levensbeschouwingen. In 2020 hebben gastlessen 
stilgelegen vanwege Covid-19. 

• De methode Zout voor Burgerschap – die door het Hoornbeeck College is ontwikkeld -  is in 2019 voor niveau 
3/4 vernieuwd. In deze methode wordt expliciet aandacht gegeven aan duurzaamheid. 

• Inmiddels is er ook een commissie duurzaamheid in het leven geroepen, bestaande uit een afvaardiging van 
allerlei soorten functionarissen binnen de school en een afvaardiging van de studentenraad. Deze commissie is 
onder meer bezig met een actieplan om duurzaamheid meer ingebed te krijgen in de lessen.  

Docenten (incl. OR) en studenten (incl. SR): Tijdens de beroepsgerichte lessen komt dit thema ook naar 
voren. Van heel eenvoudig wat het betekent in de praktijk van het dagelijks leven van je beroep tot met 
name bij de sector Technologie de meer complexe vraagstukken. Genoemd wordt dat bij de sector 
Gezondheidszorg dit nog het meest lastig is, wanneer je kijkt hoe men in de zorg zelf omgaat met dit 
vraagstuk.  
Studentenraad: Een afvaardiging van de studentenraad maakt deel uit van de duurzaamheidscommissie 
van het Hoornbeeck College. Daar kunnen wij aangeven wat wij belangrijk vinden op  het gebied van 
duurzaamheid en in verband met de lessen.  

• Duurzaamheid staat op de agenda bij gebouwen, facilitair en bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt aan ook voor 
studenten waarneembare zaken op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt aan  

o de vermindering van plastic afval, bijv. geen plastic melkbekertjes meer. 
o afvalscheiding op de locatie Kampen, andere locaties volgen in 2020 met een uitloop naar 2021 
o zonnepanelen (m.u.v. locatie Gouda) 
o laadpalen 
o een project voor stadsverwarming vanuit de riool-zuiveringsinstallatie op de locatie Apeldoorn 
o boom-verplant-actie op de heide door studenten en docenten vanuit de locatie Apeldoorn. Deze actie 

kon vanwege Covid-19 helaas niet doorgaan. Zodra dit weer mogelijk is hoopt men hier een vervolg 
aan te geven. 
 
 

2020 2018

Wat vind je van de dagopening? 3,6 3,9

Wat vind je van de mogelijkheid om met je docenten te 

praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide 

waarden en normen aangaan?

3,7 4,1

Wat vind je van de mogelijkheid om met je klasgenoten te 

praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide 

normen en waarden aangaan?

3,6 3,9

Wat vind je van hoe het Hoornbeeck College jou helpt bij 

het vormen van je mening op grond van de Bijbel?
3,5 3,9

Wat vind je van hoe het Hoornbeeck College jou helpt om 

in de praktijk/dagelijks leven voor je principes uit te 

komen?

3,5 3,9

Wat vind je van de meerwaarde die het Hoornbeeck 

College biedt als reformatorische school?
3,6 4,0
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• Maatschappelijk relevante projecten zijn voortgezet en/of verder uitgebreid. 

o Op alle locaties wordt door studenten Gezondheidszorg en Welzijn jaarlijks meegewerkt aan de NL-
Doet-dag: vrijwilligershulp door studenten in bejaardentehuizen, maken en uitdelen van 
roombroodjes voor bejaarden, etc. 

o Het werken aan zendingsdoelen, door allerlei vrijwilligersacties om hiervoor geld bij elkaar te brengen. 
o Locatie Amersfoort: 

▪ Structurele samenwerking met verpleeghuis De Lichtenberg om van betekenis zijn in de wijk 

en nog specifieker bij de aan de schoollocatie grenzende zorginstelling. Daarnaast biedt dit 

aan studenten een praktische leeromgeving. 

▪ Via netwerk ‘Sociale gasten’ heeft bemiddeling gevonden tussen studenten Maatschappelijke 

Zorg die willen bijdragen aan maatschappelijke relevante projecten en hulp/zorgvragers. Dit 

vond plaats in wijk ‘De Liendert’. Hierbij werd ‘s morgens in de wijk lesgegeven aan deze 

studenten, in de middag verleenden de studenten diensten in deze wijk als 

huiswerkbegeleiding, taallessen, boodschappen doen en verlichten eenzaamheid. Dit met als 

doel blikverruiming en ervaring met omgaan met sociaal beperkte mensen. Hierover hadden 

de studenten intervisie met elkaar.  

▪ Project Grace Farm in Malawi voor Stichting Race. Grace Farm heft een wagenpark met 

auto’s om kinderen te vervoeren, een tractor om land te bewerken, een giertank voor de 

watervoorziening bij de bomen, auto’s van de werkers, etc. Dit wagenpark is hard nodig 

omdat de afstanden groot zijn, er geen openbaar vervoer is, de wegen slecht zijn en er veel 

landbouwgrond is om te bewerken. Het wagenpark kan veel ondersteuning gebruiken. 

Eenmaal in de twee jaar gaan studenten Mobiliteit met docenten en betrokkenen vanuit het 

bedrijfsleven naar Malawi . Zij ondersteunen het wagenpark door: 

• Hun kennis en vaardigheden in te Zetten 

• Geld in te zamelen om onderdelen aan te kunnen schaffen 

• Reparaties bij het wagenpark uit te voeren 

• Instructie aan personeelsleden te geven 

Voordat de studenten daar zijn worden zij bewust gemaakt waarom zij dit gaan doen, 

voorbereid op de cultuur en worden de relevante kennis en vaardigheden bijgebracht. De 

studenten werven zelf de sponsors op de reis te betalen. 

Dit alles heeft een vormend aspect naar de studenten en het lever hen veel 

praktijkervaring en kennis op. 

o Locatie Kampen: 

houdt zich bezig met diverse maatschappelijke activiteiten. Te denken valt aan, 

▪ Versturen van kaarten/attenties door studenten naar diverse zorginstelingen i.v.m. Covid-19 

▪ Oppassen waar nodig 

▪ Mondkapjes maken, toen deze nog onvoldoende in de verkoop waren (in gordijnenfabriek 

Genemuiden) 

o Locatie Apeldoorn: 

▪ Project Apeldoorn-Zuid: hierbij wordt hulp geboden aan mensen die eenzaam zijn of een 
hulpvraag hebben. 

▪ Met de gemeente zijn gesprekken gaande om in de wijk Kerschoten een soortgelijk project te 
ontwikkelen als in Apeldoorn Zuid  

o Locatie Goes: 

heeft het Wijkleerbedrijf Goes-Oost als maatschappelijk relevant project. Zie voor meer informatie: 

https://wijkleerbedrijfgoes-oost.com/. 
 

 

https://wijkleerbedrijfgoes-oost.com/


 

24 

 

o Locatie Gouda: 

▪ Hoornbeeck Doet: studenten Dienstverlening bezoeken mensen in de achterstandswijk Korte 

Akkeren, doen huishoudelijke taken en hebben een contactueel moment (bijvoorbeeld 

spelletjes). Dit gebeurt wekelijks. 

▪ Samen voor Goud: studenten Welzijn doen in het kader van maatschappelijke activiteiten 

voor Gouwenaren die extra steun en aandacht nodig hebben.  

o Locatie Rotterdam:  

sinds 2016 is ‘Hoornbeeck Helpt’ actief. Het doel van het project is tweeledig. De school is van 

betekenis geworden voor de wijk. Hoornbeeck Helpt is een verbindende factor tussen verschillende 

organisaties die actief zijn in de wijk. Daarnaast biedt de omgang met de wijkbewoners aan de 

studenten een bijzondere en praktische leerervaring. Dit project wordt steeds verder uitgebreid zowel 

in activiteiten per branche / opleidingsniveau als ook uitbreiding naar meer branches / 

opleidingsniveaus.  

Gedurende de Covid-19 periode zijn er ook voedseluitdelingsprojecten gestart, Enkele andere 

activiteiten konden juist vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Het is de bedoeling 

dat najaar 2021 in de wijk een winkel wordt geopend met daarin ook een informatiepunt. 

Wijkbewoners kunnen er terecht voor goedkope producten, maar kunnen er ook hun vragen stellen. 

In de Hoornbeeck Wijkwinkel kunnen studenten van verschillende opleidingen worden ingezet. In 

eerste instantie betreft dit met name studenten Economie.  

Op https://www.hoornbeeck.nl/rotterdam/projecten/hoornbeeckhelpt/ is meer informatie over dit 

project te vinden.  

• Het uitdenken van de vormgeving van begeleide confrontatie en het toepassen ervan in pilotvorm heeft in 

2020 stilgelegen vanwege Covid-19. Afhankelijk van de ontwikkeling rondom Covid-19 zal dit worden 

opgepakt. 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 

 

 

 
 

https://www.hoornbeeck.nl/rotterdam/projecten/hoornbeeckhelpt/
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07. Thema 5 Levenlang leren 
 

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 volwassenenonderwijs. Er is sprake van een aantal kleinere, niet-structurele 

scholingsprogramma's. 

Beschrijving ambitie 2022 

• Het opleidingen/moduleportfolio volwassenenonderwijs is vergroot; 

• In de vraag van alumni om cursussen/opleiden wordt zoveel als mogelijk voorzien. 

Beschrijving ambitie 2020  

• Er heeft doordenking van volwassenenonderwijs 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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• De ambitie 2020 voor volwassenenonderwijs is bereikt.  
Er is een visie ontwikkeld op volwassenenonderwijs. Daarbij is ondermeer het volgende doordacht: 

o de mogelijkheden van volwassenenonderwijs via bekostigd- als via onbekostigd onderwijs; 
o het profileren van volwassenenonderwijs via Hoornbeeck Connect.   

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.  
Inmiddels zijn voor 22 crebo’s derde leerwegen aangevraagd, waarvan er 20 reeds zijn toegekend.  
Er vinden pilots plaats waarbij opleidingen voor volwassenen worden aangeboden op vraag van het bij het 
Hoornbeeck College betrokken bedrijfsleven/instellingen. Te denken valt aan o.a. Bouwkunde in Gouda, 
Mobiliteit in Hoevelaken, HZW in Goes, VZ Apeldoorn, VP Rotterdam, PW Gouda en Rotterdam. Tot nu toe als 
bekostigde opleidingen met waar van toepassing maatwerk. Met ingang van het cursusjaar 2021-2022 wordt 
daar het onbekostigde aanbod aan toegevoegd. Via dit onbekostigde aanbod kunnen ook delen van 
opleidingen worden aangeboden, waarvoor certificaten te verkrijgen zijn. 
Alle volwassenenopleidingen vallen in de toekomst onder Hoornbeeck Connect, zodat er verschillende merken 
ontstaan met een eigen gezicht. Dit vanwege de andere doelgroep. Hoornbeeck Connect richt zich op de niet-
initiële opleidingen. Er is een huisstijl ontwikkeld voor Hoornbeeck Connect. In het voorjaar 2021 wordt voor 
Hoornbeeck Connect een nieuwe website gebouwd, waarop het aanbod kan worden gepresenteerd.   

• Er is in 2019 onderzoek geweest onder alumni naar de behoefte aan toerustingscursussen met behulp van 
Hoornback. De implementatie hiervan vindt fasegewijs plaats in de komende jaren. Er is wel aanbod van deze 
cursussen geweest, maar door Covid-19 is dit in 2020 nagenoeg stil komen te liggen. Inmiddels heeft een 
enkele online activiteit plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan treft u aan op de evenementenagenda op de 
website van Hoornback.  
Er wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden van de 
website Home - Hoornback; dit is hét medium om alumni te 
informeren over de diverse activiteiten die voor hen worden 
georganiseerd. Daarnaast is op deze website een vacaturebank te 
vinden. Tevens vindt actieve informatievoorziening plaats via Social Media.  
In 2020 is gestart met het opschonen van het bestand van Alumni. Dit project loopt door tot de zomer van 
2021. Doel hiervan is dat alleen alumni die actief aangeven betrokken te willen blijven, deel uitmaken van deze 
database. 

https://www.hoornback.nl/agenda/
https://www.hoornback.nl/agenda/
https://www.hoornback.nl/


 

26 

 

• Het kunnen behalen van de ambitie 2022 is mede afhankelijk van hoe de situatie rondom Covid-19 zich 
ontwikkelt. 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 
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08. Thema 6 Didactiek 
 

Thema 6 Didactiek 

Wat willen we bereiken? 

Het onderwijs is afgestemd op de individuele student, zodat hij wordt gemotiveerd en uitgedaagd. 

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). 

• 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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• In 2020 is de JOB Monitor opnieuw afgenomen. Deze is echter dermate gewijzigd dat vergelijking van de 
uitkomsten volgens het onderzoeksbureau wat bij de JOB Monitor (ResearchNed) is betrokken niet mogelijk is. 
Door de andere wijze van vraagstelling en presentatie binnen de enquête zijn de resultaten bovendien – 
landelijk gezien - lager dan bij de eerdere versies van de JOB Monitor die zijn afgenomen.  
De JOB Monitor-vraag uit 2016 waaraan bij de ambitie wordt gerefereerd betreft ‘Hoe tevreden ben je over hoe 
docenten jou motiveren?’. Deze vraag wordt niet meer op deze wijze weergegeven in de JOB Monitor 2020. 
Daarom zijn nu die vragen uit de JOB Monitor 2020 genomen die relatie hebben met de doelstelling ‘Het 
onderwijs is afgestemd op de individuele student, zodat hij wordt gemotiveerd en uitgedaagd’.  

o De volgens ResearchNed nog enigszins vergelijkbare vraag is ‘Wat vind je hoe jouw docenten lesgeven’ 
scoort zowel in 2018 als 2020 gelijk, te weten 3,9. ResearchNed gebruikt voor om een vergelijkbare 
score te krijgen een omrekenfactor, waarbij de score van 2020 van 3,7 wordt omgerekend naar 3,9. 

o Andere relevante vragen zijn 

 
Te zien is dat deze scores niet zijn gedaald onder de 3,3.  

2020

Onderwijs en begeleiding Wat vind je van de manier waarop school je helpt om goed te presteren? 3,7

Onderwijs en begeleiding Wat vind je van de begeleiding tijdens je opleiding? 3,6

Onderwijs en begeleiding Wat vind je van het nut van de lessen voor jouw toekomst? 3,6
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In 2021 wordt de Onderwijsscan mbo ingezet. Hierin worden vragen gesteld aan studenten over het 
onderwijsprogramma. 

• De wedstrijdopdrachten van Skills Heroes worden via de ontwikkelgroepen verspreid, zodat ze ingebed kunnen 
worden in het onderwijsprogramma.  
In het cursusjaar 2019-2020 hebben de wedstrijden plaatsgevonden. 
Het Hoornbeeck College was voor het cursusjaar 2020-2021 aangemeld voor 11 wedstrijden. Door Covid-19 zijn 
daadwerkelijk minder kandidaten gemeld en is het uiteindelijk slechts gelukt een paar voorrondewedstrijden te 
organiseren. Verder was de locatie Gouda van het Hoornbeeck College actief met de organisatie van twee 
finalewedstrijden (Ondernemer Retail en Verkoopspecialist). Helaas is ook dat geannuleerd. 

• Docenten bij diverse teams worden getraind op het motiveren van studenten. Dit gebeurt onder meer op de 
locatie Amersfoort en Rotterdam. Deze trainingen worden verzorgd door docenten die een Master hebben 
behaald en die de hierbij verworven kennis en vaardigheden inzetten bij de teams. Een voorbeeld is een docent, 
die de Master ‘Leren en Innoveren’ bij Driestar Educatief heeft gevolgd met als onderzoeksthema van 
'Moetivatie naar Motivatie'. Deze heeft zijn onderwijsteam zodanig weten te inspireren voor dit thema dat zij 
hiervan een speerpunt hebben gemaakt in hun teamplan. Via Hoornbeeck Connect worden voor alle locaties 
ondermeer de trainingen ‘Lesgeven op niveau 2’ en ‘Trends, ontwikkeling jeugdcultuur’ aangeboden. Ook deze 
worden gegeven door docenten. Op de locatie Rotterdam is naar aanleiding van een behaalde Masteropleiding 
door een docent bij het team Verpleegkundige een project gestart inzake het ontwikkelen van didactiek bij 
volwassenenonderwijs. Hiervoor ontvangt men subsidie vanuit de subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds. 

• 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. Helaas is in 2020 de focus van docenten begrijpelijkerwijs verplaatst. Wel zijn in 2020 drie enquêtes 
afgenomen onder zowel studenten als docenten over het afstandsonderwijs van dat moment. Zie ook thema 8. 

• Bij de herijking van de uitgangspunten van examinering is de toegevoegde waarde meegenomen die formatief 
evalueren kan hebben als inzet van didactisch middel bij het onderwijs. In 2020 is formatief evalueren op deze 
wijze opgenomen in het beleid van het Hoornbeeck College. De implementatie zal plaatsvinden in 2021 en 
2022.  

 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 
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09. Thema 7 Onderwijs, examinering en ICT 
 

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. 

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. 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

• In 2019 is de digitale leer-werkomgeving (Platform Zonder Naam) pilotsgewijze geïmplementeerd op alle 
locaties van het Hoornbeeck College, er zijn implementatietrainingen gegeven. In 2020 is dit Platform ook in 
gebruik genomen door studenten. Naar verwachting zal in 2021 de bijbehorende app worden 
geïmplementeerd. 

Studenten (incl. SR): We merken de meerwaarde niet zo. Nieuws krijgen we ook nog gemaild. De lay-out 
mag beter. Tip: als startpagina op schoolcomputers. Studenten zijn niet zo snel geneigd dit als startpagina 
op hun privé-laptop in te stellen. Hoe werkt het eigenlijk handig voor ons? 
Afdeling ICT: Er is nog aandacht nodig voor de implementatie. Het is de bedoeling dat de communicatie via 
PZN gaat verlopen en bijv. niet nog via aparte mailtjes. Belangrijk is ook dat de studenten weten waar het 
handig voor is. Deze implementatie is een aandachtspunt voor de komende tijd. 

• 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 naar verwachting in 2021 de overgang van 
Eduarte naar Osiris plaatsvindt wordt extra aandacht gegeven aan borging van examendossiers en diplomering. 
In Osiris lijken hiervoor meer mogelijkheden te zijn. De overige implementatie van het project examinering 
vindt tevens in de jaren 2020-2022 plaats. De borging van de examinering in de beroepspraktijk bij de 
opleidingen van de sector Gezondheidszorg van de locatie Amersfoort vindt plaats in de regio in samenwerking 
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met ROC Midden-Nederland en MBO Amersfoort. Dit om zoveel als mogelijk als mbo-scholen dezelfde 
werkwijze te hebben richting de zorginstellingen in de regio. 

• 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 en 2020:  
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. 
Docenten (incl. OR): Wij zijn blij met de aanwezigheid van i-coaches. Waar hun hulp nog 
praktisch kan zijn is op de ‘sublocaties’ als Gorinchem, BTO Barneveld en Rijssen. 

▪ Er worden lezingen en workshops verzorgd en artikelen voor docenten geschreven. 
o De digitale vaardigheden van docenten zijn door het gedwongen afstandsonderwijs sterk verbeterd. 

Het practoraat verzorgde trainingen voor docenten in het geven van afstandsonderwijs gezien COVID-
19.  

▪ Wat zowel door docenten, studenten als het practoraat wordt benoemd is de behoefte aan 
ondersteuning in digitale didactiek.  

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. 

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 

http://www.mediawijzedocent.nl/
http://www.mediawijzedocent.nl/
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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 is simulatieonderwijs geïmplementeerd bij de sector Gezondheidszorg Amersfoort en Rotterdam 
waarbij casuïstiek interactief wordt behandeld met behulp van ICT. Het doel van dit simulatieonderwijs is dat 
studenten leren samenwerken in crisissituaties. In 2020 heeft verdere doorontwikkeling van dit 
simulatieonderwijs plaatsgevonden. Tevens is het simulatieonderwijs uitgebreid naar de locaties Apeldoorn, 
Goes, Gouda en Kampen. 
Daarnaast is het keuzedeel Zorg(innovatie) en technologie (door)ontwikkeld. Dit wordt aangeboden aan 
studenten van de opleidingen van de sectoren Gezondheidszorg en Welzijn. Bij de opleidingen Verzorgende en 
Verpleegkundige wordt dit keuzedeel inmiddels aan alle studenten aangeboden gezien het belang van dit 
onderwerp. Hierbij alvast voorsorterend op het feit dat in het kwalificatiedossier van 2020 zorg en technologie 
geïntegreerd is. Het betreft lesmateriaal wat door Utrechtzorg in samenwerking met het Hoornbeeck College is 
ontwikkeld. 

• In 2020 neemt het Hoornbeeck College deel aan de coalitie afstandsonderwijs, waarbij gewerkt wordt aan het 
in kaart brengen van criteria voor kwalitatief goed afstandsonderwijs. Dat wil zeggen, wat voldoet aan de 
basiskwaliteit - zoals verwoord in het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs – en tevens 
aspecten van eigen kwaliteit behelst. 

• Het Wifi-netwerk is gereed. 
• In 2020 is online onderwijs in een stroomversnelling geraakt door Covid-19. Dit in de vorm van volledig online, 

van synchroon onderwijs en het werken met deelgroepen. A-synchroon onderwijs komt nog niet veel voor. Om 
synchroon onderwijs te faciliteren zijn Polycomcamera’s aangeschaft waarbij zowel de docent als de andere 
studenten die op school aanwezig zijn beter in beeld komen voor de studenten thuis. Omgekeerd kan een 
docent die bijv. in quarantaine zit van huis uit lesgeven aan de studenten op school, waarbij de studenten in 
een klaslokaal zitten. 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 
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10. Thema 8 Lerende organisatie 
 

Thema 8 Lerende organisatie 

Wat willen we bereiken? 

Aanwezigheid leercultuur, waarbij het leren door en van docenten terug is te zien in het onderwijs aan de studenten. 

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). 

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 

Huidige stand van zaken (2019 en 2020) 

 De lesevaluaties worden afgenomen. In de eerste helft van 2019 nog mondjesmaat. In de tweede helft van 
2019 hebben de locatiemanagers zich ingezet om docenten hiervoor te motiveren, wat zijn vruchten lijkt af te 
werpen. Helaas is in 2020 de focus van docenten begrijpelijkerwijs verplaatst. Wel zijn in 2020 drie enquêtes 
afgenomen onder zowel studenten als docenten over het afstandsonderwijs van dat moment. Zie ook thema 1. 

Docenten (incl. OR): ideaal om op een snelle manier feedback te krijgen. 
Studenten (incl. SR): we stellen het op prijs als een docent naar onze mening vraagt. 

 Examinatoren zijn geschoold, met name van de sector Gezondheidszorg en Welzijn (Examenproduct P2M).  
 In 2019 is de schil om de communicatielijnen door het Platform Zonder Naam gerealiseerd. Hierdoor kan 

kennisdeling eenvoudiger tot stand komen.  
Daarnaast start in 2021 het Kenniscentrum. Een van de beoogde doelen van het KC is uiteraard kennisdeling, 
tussen alle personeelsleden, teams en vakgroepen. Het KC heeft een makelaarsfunctie voor kennis. Het 
beschikbaar stellen van bestaande en nieuwe kennis in een centraal (digitaal) punt voor een brede doelgroep 
die steeds beter functioneert en verbindt naarmate het netwerk meer en meer participeert. Deze kennis is 
gerelateerd aan het reformatorisch mbo onderwijs: identiteitsgebonden, pedagogisch, (vak)didactisch, 
beroepsmatig. Daaruit vloeien twee thema’s voort: de lerarende leraar & de delende leraar. 
Voor dit doel zal onder meer een kennisspel worden opgezet en zal worden gewerkt aan een kennisplatform. 
De voorbereidende activiteiten hierop hebben in 2020 plaatsgevonden.  

 Locatiebezoeken en marapgesprekken stimuleren de kwaliteitscultuur. Ook de teamaudits, het spiegelen op de 
teamplannen etc. moeten hieraan bijdragen. In 2019 en 2020 hebben bij alle teams de workshops ‘Zo werken 
wij…’ plaatsgevonden. Daarnaast ook een aantal workshops ‘Samen werken aan kwaliteit’. Door Covid-19 was 
het nog niet mogelijk deze workshop voor alle teams te verzorgen. In 2020 hebben de voorbereidingen 
plaatsgevonden van deelname aan de onderwijsscan mbo. Deze zal in 2021 worden afgenomen, inclusief de 
workshops die hierbij zullen worden verzorgd door de kwaliteitszorggroep. In het najaar van 2020 zijn twee 
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managementdagen geweest. De doelstelling hiervan was om met elkaar te komen tot antwoord op de vragen 
‘Wat is onze bedoeling?’ en ‘Wat zijn de sleutelprincipes van het Hoornbeeck College?’ Vervolgens is hierover 
een paraplunotitie verschenen die begin 2021 wordt besproken door het College van Bestuur en directieteam 
met alle medewerkers. Deze paraplunotitie is mede gevoed door de publicatie 10 inzichten x 4 rollen = 40 
interventies. Deze publicatie gaat over de tien inzichten over kwaliteitscultuur in relatie tot onderwijskundig 
leiderschap en is tot stand gekomen door het Kwaliteitsnetwerk mbo in samenwerking met Equavet. Het 
Hoornbeeck College heeft meegewerkt aan deze publicatie. Tevens werkt het Hoornbeeck College mee aan een 
spel ter implementatie van dit gedachtengoed en een voorlichtingsfilmpje hierover. Tenslotte neemt het 
Hoornbeeck College deel aan de coalitie Teams aan Zet van het KNW Mbo. 

 Scholingsplannen worden wel ingevuld, maar de koppeling naar wat benodigd is voor het team verdient nog 
aandacht. 

 De beoogde ambitie voor HR-hulpmiddelen is in de basis bereikt. Door een extern bureau is onderzoek gedaan 
hoe de dienst P&O kan professionaliseren om de organisatie op een eigentijdse en professionele manier van 
advies te voorzien en de basis dienstverlening op orde te hebben. In de arbeidsvoorwaardengesprekken is er 
ruim aandacht voor de scholing van medewerkers. Dit betreft zowel de bevoegdheid als andere aanvullende 
scholing. Daarnaast worden er regelmatig gesprekken gevoerd met medewerkers die zich willen ontwikkelen of 
omscholen. Hierin worden de mogelijkheden en facilitering vanuit de werkgever besproken. De registratie zal 
met ingang van 1 januari 2021 plaatsvinden in het personeelsdossier in AFAS. Hierin worden ook alles stukken 
inzake de bekwaamheid van de medewerkers en de gesprekscyclus gedocumenteerd. Deze informatie zal op 
een toegankelijke wijze worden ontsloten voor zowel de medewerkers als de desbetreffende leidinggevende.  
Daarnaast worden de opleidingsmanagers en de teams geadviseerd bij de tot standkoming van de Plannen van 
Inzet op een wijze die past bij een resultaatverantwoordelijk team en overeenkomt met de CAO. 

 Ook in 2021 zal deze lijn worden voortgezet en bijvoorbeeld het stimuleren van het volgen van de LVO. 
Daarnaast is de verwachting dat het gebruik van AFAS sinds 1 januari 2021 het documenteren en het ontsluiten 
van de informatie 

Verklaring van afwijkingen 

Niet van toepassing 
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11. Verantwoording op hoofdlijnen van inzet 
middelen 

 

Verantwoording op hoofdlijnen van inzet middelen 

 

 2019-2020 

Begroting Realisatie 

Thema: 1.1 Gelijke kansen – instroom  978.400   1.257.487  

Thema: 1.2 Gelijke kansen – opstroom  427.410   243.068  

Thema: 1.3 Gelijke kansen – uitstroom   606.960   343.743  

Thema: 2. Jongeren in een kwetsbare positie  1.539.962   1.488.398  

Thema: 3. Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst  1.603.149   1.721.721  

Thema: 4. Maatschappij  503.792   587.209  

Thema: 5. Levenlang leren  309.000   94.123  

Thema: 6. Didactiek  183.500   211.189  

Thema: 7. Onderwijs, examinering en ICT  1.972.770   1.596.297  

Thema: 8. Lerende organisatie  868.241   666.414  

  8.993.184   8.209.648  

 

Landelijke thema’s  5.155.881   5.054.415  

% aandeel landelijke thema’s 58,6% 57,4% 
 

 
 
Toelichting op grotere afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd 

 Thema 1.2 
De kosten inzake keuzedeel doorstroom hbo/proefstuderen en AD-trajecten zijn lager dan begroot. Dit 
door effectieve en efficiënte samenwerkingstrajecten met het hbo en ook andere onderwijsinstellingen. 
Daarnaast de in een aantal gevallen ontvangen subsidies. 
Het alumnionderzoek ‘Het échte schoolsucces’ heeft naast tijdsinvestering nog geen onderzoekskosten 
met zich meegebracht gezien de doorontwikkelfase van dit onderzoek. 

 Thema 1.3 
o De daadwerkelijke kosten bij de ontwikkeling van certiceerbare keuzedelen voor de opleiding 

Helpende Zorg en Welzijn zijn lager dan begroot. Dit door doelmatige samenwerking tussen de 
sector Dienstverlening en de sector Gezondheidszorg. 

o Op alle locaties zijn in 2019 en 2020 jobcoaches ingezet. Gezien de verhoudingsgewijs gunstige 
arbeidsmarkt voor deze doelgroep is de vraag hiernaar met name in 2019 lager geweest dan 
normaliter. Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot. De verwachting is dat de vraag de 
komende jaren toeneemt.  

 Thema 5 
Levenlang ontwikkelen is beleidsmatig doordacht. Er hebben pilots plaatsgevonden. Echter door Covid-19 
zijn de hoeveelheid activiteiten minder geweest dan beoogd. Hierdoor is sprake van minder 
daadwerkelijke kosten dan begroot. 
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  Amersfoort                 Gouda 

Utrechtseweg 230, 3818 ET    Noordelijk Halfrond 10, 2801 DE 

Postbus 875, 3800 AW     Postbus 2130, 2800 BG 

085 483 8000      085 483 8003 

info@hoornbeeck.nl     gouda@hoornbeeck.nl 

 

  Apeldoorn                 Kampen 

Musschenbroekstraat 11, 7316 JD   Willem Hendrik Zwartallee 1, 8265 TZ 

Postbus 4328, 7320 AH    Postbus 313, 8260 AH 

085 483 8001      085 483 8004 

apeldoorn@hoornbeeck.nl    kampen@hoornbeeck.nl 

 

  Goes                                                              Rotterdam 

Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT    Carnissesingel 210, 3084 NA  

085 483 8002      Postbus 55437, 3008 EK  

goes@hoornbeeck.nl     085 483 8005 

        rotterdam@hoornbeeck.nl 

www.hoornbeeck.nl 

mailto:info@hoornbeeck.nl
mailto:apeldoorn@hoornbeeck.nl
mailto:goes@hoornbeeck.nl

