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1. Inleiding 
Dit document omvat het bijgestelde toetsingskader ter borging van de kwaliteit van de 
‘Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’, verder de leergang te 
noemen. Deze leergang is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OC&W, onder 
aansturing van de Lerarenopleidingen Primair Onderwijs (LOBO) en is in 2002/2003 
afgerond. 
Het gaat hier om een leergang die leraren, samen met het getuigschrift voor 
startbekwaamheid PO, de bevoegdheid geeft om bewegingsonderwijs aan leerlingen 
van de groepen 3 t/m 8 te verzorgen, conform het bepaalde in artikel 186 van de WPO 
en de betreffende wettekst (zie bijlage 1). Zij dient daarmee beschouwd te worden als 
een uitbreiding van vakbekwaamheid die tevens leidt tot een bevoegdheid tot formele 
uitoefening van deze bekwaamheid voor het gehele primair onderwijs (dus ook het 
speciaal onderwijs). De leergang wordt daartoe afgesloten met een door het Ministerie 
van OC&W erkend getuigschrift. Hiermee genereert de leergang direct ook een civiel 
effect. 

Gelet op dit civiele effect van het getuigschrift en de intentie om te komen tot 
verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, zal door 
middel van voorliggende toetsingskader worden voorzien in de kwaliteitsborging van de   
uitvoering door een Pabo of groep van Pabo’s.  

De voorliggende kwaliteitsborging bestaat uit twee delen, een procedurebeschrijving en 
het (bijgestelde) toetsingskader. In de procedurebeschrijving wordt uiteengezet hoe de 
leergang en de uitvoerende instituten geregistreerd worden en daarmee gelegitimeerd 
worden tot uitvoering. Tevens wordt hierin de registratie van cursisten en een 
periodieke hertoetsing van de leergang behandeld. 
De bijstelling van het toetsingskader was noodzakelijk om twee redenen: 

Invoering major/minor systematiek 

Vanaf  2005-2006 wordt de Major Minor structuur in het HBO ingevoerd. Hierdoor zijn 
opleidingen in de gelegenheid gesteld verdiepingen in de onderwijsprogramma’s in te 
voeren in de vorm van minoren. Een gevolg hiervan is geweest dat dit de mogelijkheid 
opent voor opleidingen om de leergang bewegingsonderwijs (volledig) te laten indalen 
in de initiële opleiding. Het Ministerie van OCW heeft in een brief, eind 2005, expliciet 
aangegeven dat de aanbieders zelf mogen bepalen op welke wijze de opleiding wordt 
aangeboden;  volledig of gedeeltelijk initieel dan wel  postinitieel of in  een 
‘mengvorm’ voor waarbij delen van de leergang initieel en delen postinitieel worden 
aangeboden.  
Invoering evc-systematiek 

Opleidingen moeten maatwerk bieden aan hun studenten. Een belangrijk instrument in 
dat proces vormt het systematisch verzamelen van informatie over ‘eerder of elders 
verworven competenties’ (evc’s). Deze systematiek wordt ook toegepast op deelnemers 
aan de leergang; op basis van een valide en betrouwbare toetsing van evc’s kan een 
student vrijstellingen verkrijgen voor delen van de leergang.  
Het bijstellingstraject  van het toetsingskader heeft plaats gevonden onder aansturing 
van een stuurgroep die tevens de rol vervulde van aanspreekpunt voor de opdrachtgever, 
het Ministerie van OC&W. Deze stuurgroep bestond uit vier leden: 
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Voorzitter: Maarten Denters (Hogeschool IPABO) 
Leden: Frank Rokebrand (voorzitter LOBO) 
 Henk Verheijde  (ambtelijk secretaris LOBO) 
 Joke Alink (lid DB Landelijk. Platform Nascholingscoördinatoren) 
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2. Procedurebeschrijving verwerving en behoud 
certificering 
De kwaliteit van de ‘Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’ wordt 
in belangrijke mate geborgd door deze onder te brengen in het stelsel van postinitiële 
register opleidingen voor het Primair Onderwijs. Hiertoe wordt op hoofdlijnen de 
volgende procedure gevolgd: 

1. Registratie van het product, de leergang. 
2. Registratie van de opleidingsinstituten. 

3. Registratie van de deelnemers. 
4. Periodieke hertoetsing.  

2.1 Registratie van de leergang 
Registratie van de leergang vindt plaats op verzoek van de aanbieder, de gezamenlijke 
hogescholen met een opleiding leraar basisonderwijs c.q. de nascholingsorganisaties die 
verbonden zijn aan betreffende hogescholen. Daartoe is een drietal stappen 
voorwaardelijk, te weten: 
1. De aanbieder heeft een leergang ontwikkeld in overleg en samenspraak met het 

onderwijsveld. Dit heeft reeds plaats gevonden en is afgerond in 2003. (zie 
document Leergang) 

2. De aanbieder geeft een beschrijving van de leergang en de eisen te stellen aan 
docenten, organisaties e.d., conform de door de Stichting Post-HBO gehanteerde 
richtlijnen. Met het ontwikkelen van onderhavig borging instrument wordt deze 
stap ingevuld. 

3. De Stichting Post-HBO draagt een onder haar auspiciën staande 
toetsingscommissie op om te komen tot een onafhankelijk oordeel over niveau, 
opzet, arbeidsmarktrelevantie en andere duidelijke criteria. 

De toetsingscommissie evalueert de leergang en adviseert het bestuur van de Stichting 
Post-HBO over het al dan niet toekennen van het predikaat Registeropleiding 
Postinitieel Stelsel Primair Onderwijs.  

2.2 Registratie van de opleidingsinstituten 
Afzonderlijke opleidingsinstituten kunnen een licentie verwerven voor het aanbieden cq 
uitvoeren van deze leergang bewegingsonderwijs. De aanbieding geschiedt door het 
bevoegd gezag van de instelling.  

De criteria voor beoordeling door de Stichting Post-HBO zijn beschreven in 
onderhavige nota ‘Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo, 
kwaliteitsborging’. (mei 2004)  
Alleen een definitief geregistreerde opleiding kan een erkend getuigschrift afgeven.  

2.3 Registratie van deelnemers 
Deelnemers die de leergang met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen het 
getuigschrift voor de aanvullende bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor het 
gehele primair onderwijs, af te geven door het opleidingsinstituut. Zij worden tevens 
geregistreerd door de Stichting Post-HBO. 
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2.4 Periodieke hertoetsing 
De Stichting Post-HBO zal de kwaliteit van de leergang bewaken door middel van een 
drietal instrumenten, te weten: 

1. Een jaarlijkse kwaliteitsrapportage, op te stellen door het  opleidingsinstituut. 
2. Een jaarlijkse kwaliteitsrapportage, op te stellen door de aanbieder. 

3. Een periodieke actualisatie van de leergangbeschrijving, te realiseren door de 
aanbieder. 

Ad 1: Kwaliteitsrapportage opleidingsinstituut. 

Na afloop van uitvoering van de leergang ontvangt de Stichting Post-HBO, binnen 
drie maanden, een kwaliteitsrapportage opgesteld door het opleidingsinstituut. 
De kwaliteitsrapportage van het instituut dient steeds te bestaan uit: 

• een samenvatting van de cursisten evaluaties, 

• de mening van de (kern)docenten over de cursus, 

• de mening van het werkveld over de cursus, 

• een korte weergave van de voorgenomen verbeterpunten voor zover 
binnen het bereik van het opleidingsinstituut. 

Bij elke volgende rapportage worden bovendien de doorgevoerde verbeteringen en 
de belangrijkste inhoudelijke en organisatorische wijzigingen ten opzichte van de 
voorgaande rapportage toegevoegd. 

Ad 2: Kwaliteitsrapportage naar aanbieder. 

De Adviescommissie ontvangt jaarlijks van de Stichting Post-HBO een analyse 
van de onder Ad1 vermelde kwaliteitsrapportages om zich daardoor een eigen 
oordeel over het verloop van de leergang te kunnen vormen.  

Ad 3: Actualisatie van de leergangbeschrijving door de aanbieder. 

Actualisatie van de leergang dient te geschieden door de aanbieder. Dit geschiedt 
op basis van nieuwe inzichten, de jaarlijkse kwaliteitsrapportages en eventueel 
nader onderzoek. Richtsnoer voor de actualisatie is de vraag of de leerdoelen van 
de leergang leiden tot de eindkwalificaties en of deze nog relevant zijn voor de 
praktijk. De aanbieder actualiseert de leergangbeschrijving eenmaal per 4 jaar of 
zoveel eerder als de situatie daartoe aanleiding geeft. De geactualiseerde 
leergangbeschrijving wordt ter toetsing voorgelegd aan de Stichting Post-HBO. 
Op grond van deze toetsing wordt de erkenning door het bestuur van de Stichting 
Post-HBO: 

• gecontinueerd 

• gecontinueerd onder voorbehoud 

• ingetrokken. 
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2.5 Tijdpad rond de registratie: 

• Registratie van de leergang: vanaf juli 2004. 

• Voorlopige registratie van licentieverkrijgende opleidingsinstituten: vanaf juli 
2004 

• Definitieve registratie van licentieverkrijgende opleidingsinstituten: vanaf 
augustus 2005.  

Korte toelichting op het hier boven geschetste tijdpad: 

De leergang wordt op het moment van verschijnen van deze notitie al door 
verschillende opleidingsinstituten aangeboden. Door middel van een voorlopige 
registratie wordt die situatie gelegitimeerd. Een opleidingsinstituut kan echter pas een 
erkend getuigschrift uitgeven op het moment dat het betreffende instituut definitief 
geregistreerd staat als uitvoerder van de leergang.  
De aanvraag tot definitieve registratie kan op zijn laatst aangevraagd worden bij 
aanvang van de uitvoering van het vierde deelgetuigschrift. Het overleggen van de 
benodigde documenten en de ontwikkeling van de volledige leergang op 
uitvoeringsniveau kan dan parallel lopen. 
Nog niet definitief geregistreerde opleidingen kunnen voorlopige getuigschriften 
uitreiken. Deze kunnen pas na registratie omgezet worden in een definitief getuigschrift. 
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3. Toetsingskader 
In deze paragraaf zal het feitelijke toetsingskader uitgewerkt worden. Begonnen wordt 
met een schets van haar opbouw, waarna steeds per component een beschrijving 
gegeven wordt van de criteria en de gevraagde bewijzen.  

3.1 Opbouw van de kwaliteitsborging 
Bij het ontwerp van het toetsingskader is recht gedaan aan zowel het bereiken van het 
doel, de kwaliteitsborging, als aan het streven naar efficiënte praktische toepasbaarheid. 
Veel van het ijk materiaal dat als bewijs van goede kwaliteit opgevraagd en getoetst zal 
worden, zal om die reden bestaan uit documenten die ook onontbeerlijk zijn bij het 
voorbereiden en uitvoeren van de leergang zelf. Te denken valt aan cursisteninformatie, 
roosters, moduleboeken en toetsen. Deze koppeling van functionaliteit aan het 
uitvoeringsproces van de kwaliteitsborging wordt zoveel mogelijk gevolgd. 
De kwaliteitsborging kent, in overleg met medewerkers van het ministerie van OC&W 
en in navolging van de Stichting Post-HBO kaders, drie componenten: 

• het operationele programma 

• de uitvoering 

• de toetsing. 
Ten dienste van overzichtelijkheid en koppeling van de kwaliteitsborging aan 
klantgroepen is uit deze drie componenten een vierde component gedestilleerd: 

• interne kwaliteitszorg. 
Voor alle componenten geldt dat de beschrijving van de kwaliteitsborging steeds drie 
elementen kent: een beschrijving van de te toetsen aandachtsgebieden, de 
toetsingscriteria per aandachtsgebied en de ijkpunten voor de aantoonbaarheid en mate 
van voldoen aan deze criteria.  
 

Concretisering 

component 

Toetsingscriteria IJkpunten voor de aantoonbaarheid door de Pabo 

In documenten 

 

Het systeem van kwaliteitsborging zal getoetst worden op validiteit en 
gebruiksvriendelijkheid. Het toetsingskader zal daartoe door twee of drie 
opleidingsinstituten ingevuld worden. Daarvoor worden instituten aangezocht die de 
gehele leergang aan het afronden zijn of reeds afgerond hebben.  

3.2 Component 1: Het operationele programma 
De kwaliteit van het operationele programma wordt bepaald door twee elementen: 

- de leergang, ontwikkeld door het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen 
Basisonderwijs en de SLO; de opzet van deze leergang is bindend. 

- de invulling van de leergang in de vorm van een cursus/concreet leerplan door 
een of meerdere Pabo’s. 
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Het eerste element, de leergang, is reeds uitgewerkt en op haar kwaliteit positief 
beoordeeld. Het eindproduct is in 2003 aangeboden en geaccepteerd door het ministerie 
OC&W. 

Het tweede element, de cursus,  betreft het operationele programma zoals dat door een 
Pabo of groep van Pabo’s ontwikkeld zal worden op basis van de leergang. De 
professionele autonomie en de onderwijskundige en opleidingsdidactische eigenheid 
van de instituten komt hierin tot uiting.  

Speciale aandacht dient in het operationele programma te worden besteed aan de 
verticale en horizontale samenhang tussen de onderdelen. De verticale samenhang is 
zichtbaar in de vastgelegde logische volgorde van de programmaonderdelen. De 
horizontale samenhang zal zichtbaar moeten zijn in de met elkaar samenhangende 
opdrachten op de plaatsen van leerervaringen, de stage/werkplek, contacturen en 
zelfstudie.  

3.3 Component 2: De uitvoering 
Bij de borging van de kwaliteit van de uitvoering gaat het in de kern om een 
beschrijving en toetsing van de wenselijk geachte kwaliteit ten aanzien van de aspecten: 
eisen te stellen aan het personeel en eisen te stellen aan de organisatie.  

3.4 Component 3: De toetsing 
Bij de borging van de kwaliteit van de toetsing staat de vraag centraal of de 
certificeringeisen op een valide en betrouwbare manier worden getoetst. Tevens vindt 
hier de beoordeling plaats van de criteria waaraan een cursist moet voldoen om het 
getuigschrift voor de leergang te behalen. 

3.5 Component 4: Interne kwaliteitszorg 
Bij de interne kwaliteitszorg gaat het om het zeker stellen dat de ervaringen en de 
wensen van de betrokken actoren ten aanzien van de kwaliteit van het operationele 
programma, de uitvoering en de toetsing, worden gehoord en waar mogelijk gebruikt 
voor verbeteringen. 

3.6 Schematisch 
In deze paragraaf vindt u een schematische uitwerking van component 1 t/m 4. Aan het 
einde van elke component wordt tevens een korte handreiking gegeven met voorbeelden 
van documenten die als bewijslast kunnen dienen. Het betreft documenten die veelal 
door de instituten al worden gebruikt. We adviseren opleidingsinstituten derhalve om 
bij het ontwikkelen van deze documenten de toetsingscriteria als checklist te gebruiken.  



Component 1: Het operationele programma 
Concretisering component 1  Toetsingscriteria 

  
IJkpunten voor de aantoonbaarheid door de pabo’s 

In documenten 

Aard instituut  • Pabo • CROHO-nummer 
 

 In- en uitstroomeisen  
  

• Instroom eis: pabo volgen of behaald hebben. 
• Uitstroom eis: afgeronde Pabo-opleiding plus positieve 

afronding van de 4 blokken van de leergang. 
 

• Cursistenoverzicht met status (wel\niet afgerond hbo) 
• Vereiste instroom-niveau in relatie tot de blokdoelen wordt 

bepaald en vastgesteld m.b.v. toetsingsinstrumentarium EVC’s 
(Elders Verworven Competenties) 

 
Operationalisering: van  
leergang naar 
programma/organisatie 

• Er mag niet afgeweken worden van de  blokstructuur; 
programmalijn in stand  houden – 15 modules (deelnemers 
moeten kunnen  wisselen van uitvoeringslocatie). 

• De inhoud van het programma biedt  cursisten de 
mogelijkheid om de  geformuleerde eindkwalificaties te  
bereiken. 

• Het programma is studeerbaar doordat  factoren die 
betrekking hebben op dat  programma en die de 
studievoortgang  belemmeren zoveel mogelijk worden  
weggenomen. 

• De cursus voldoet aan de formele eisen mbt de omvang van 
de leergang (21 ECTS). 

• Programma overzicht laat relatie zien met leergang. 
• Blokbeschrijvingen geven inzicht in gerealiseerde samenhang 

tussen modules 
• Per module zijn concrete leerdoelen geformuleerd die antwoord 

geven op de vraag welke specifieke competenties cursisten na 
afloop bereikt moeten hebben. Voor de doelen is het beoogde  
niveau beschreven.  

• De totale studielast en de studielast per  module zijn in 
studiebelastingsuren  beschreven.  

• De contacturen (contact tussen student en opleidingsdocent) 
worden per blok, evt. de modules, uitgewerkt 

    Zie leergang. 
 

Doorstroom eisen • De certificeringeisen vormen per cursusblok de drempel voor 
het vervolgtraject. 

• Het certificaat van blok 1 geeft samen met het pabo diploma 
recht op het zelfstandig geven van bewegingsonderwijs op de 
basisschool voor groep 3 t/m 8, mits de cursist zich inschrijft 
voor blok 2. Deze ontheffing is vanaf de start van blok 2, 
twee jaar geldig dan wel zo lang als door OC&W wordt 
bepaald. 

• De mogelijkheid wordt geboden tot een ontheffing van 2 jaar, 
daarna moet het diploma behaald zijn. 

• De stage van de blokken zal onder begeleiding van een 

• In een diplomerings-reglement zijn de doorstroom eisen 
vastgelegd.  
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bevoegde leerkracht dienen plaats te vinden zolang het Pabo- 
diploma niet is behaald.  Zo mogelijk wordt ook stage 
gelopen in het speciaal onderwijs. 

 
 
 
Voor de bewijslast valt te denken aan de volgende documenten: 

- cursistenoverzichten, met status vermelding 
- totaaloverzicht van het programma 
- beschrijving evc-instrument 
- blokbeschrijvingen 
- modulebeschrijvingen met leerdoelen 

- overzicht van contact-uren per blok 
- diplomerings-reglement. 
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Component 2: De Uitvoering 
Concretisering 
component 2  

Toetsingscriteria IJkpunten voor de aantoonbaarheid door de Pabo 

In documenten 

Eisen aan personeel • 1e graads bevoegde opleidingsdocent bewegingsonderwijs.  
• Uitzonderingen zijn mogelijk bij de uitvoering van specifieke   

onderdelen bijv. EHBO en kennis van sportblessures. 
 

• CV waartuit blijkt dat de docent gekwalificeerd is voor het geven van 
bewegingsonderwijs op een pabo 

•  

Organisatie:  
voorzieningen 
 

• Gymlokaal/buitenaccommodatie + specifieke inrichting:  
conform de norm KVLO, zie “Basisdocument 
bewegingsonderwijs”. 

• Materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te 
realiseren. 

• Studiebegeleiding en Informatievoorziening aan cursisten is 
gericht op de studievoortgang: er is beschreven hoe de cursisten 
worden geïnformeerd over de organisatie van het onderwijs en 
de wijzigingen daarin. De studiebegeleiding en de 
informatievoorziening aan cursisten sluiten aan bij de behoefte 
van de cursisten. 

 

• Plattegrond en inventarislijst van de te gebruiken accommodatie.  
• Overzicht voorzieningen ten dienste van de leergang:  

§ Vakliteratuur, boeken\ methodes en vaktijdschriften, 
§ ICT-voorzieningen, bv. het  leerlingvolgsysteem bij 

“Basisdocument bewegingsonderwijs”. 
• Informatievoorziening aan cursisten.  
• Studiegidsen. 
• Organisatie studie- en stagebegeleiding. 
• Roosters. 

 

 
Voor de bewijslast valt te denken aan de volgende documenten: 

- cv’s / taakbeschrijvingen / taakprofiel 
- studiegids/ stagegids van de leergang 
- blokomschrijvingen 
- roosters 
- plattegrond en inventarisatielijst accommodatie 
- overzicht voorzieningen(bv: vakliteratuur, methodes, ict-voorzieningen) 
- studiegids. 
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Component 3: De toetsing  
Concretisering 
component 3  

Toetsingscriteria IJkpunten voor de aantoonbaarheid door de Pabo 

In documenten 

Toetsing / certificering • Voorafgaand aan en tijdens ieder blok wordt getoetst of de 
certificeringeisen (= leerdoelen) zijn gehaald. Ook die van de eigen 
vaardigheid op niveau 3 (zie ‘Basisdocument bewegingsonderwijs’); 
voor enkele leerlijnen kan niveau 2 volstaan indien adequaat 
leerhulp kan worden geboden.  

• Na ieder blok ontvangt de cursist een certificaat.  
• De cursus heeft een procedure voor het checken van de kwaliteit van 

evc’s/toetsen op validiteit en betrouwbaarheid  
• De cursus hanteert een instrument om de doorgroeibekwaamheid 

vast te leggen.  
• Er wordt getoetst op de werkplek en in het instituut. De 

onderscheiden categorieën (zie blz. 19 leergang) zijn terug te vinden 
in de toetsvormen en/of beoordelingscriteria. 

 

• De cursus heeft een beleid geformuleerd op de bewaking van de 
kwaliteit van het instapniveau (evc’s) en de toetsen, waarbij 
uitspraken worden gedaan over het ontwerpen en uitvoeren van 
toetsen (theorie en stage). Dit toetsbeleid geldt voor de gehele 
leergang, 

• Uit iedere blokbeschrijving blijkt: instapniveau, leerdoelen, 
toetsvorm, beoordelingsnorm, certificeringeisen. 

• Uit het toetsbeleid of de blokbeschrijving blijkt dat er voor 
verschillende typen leerdoelen (kennis, inzicht, vaardigheden e.a.) 
verschillende toetsen worden ingezet (werkplek en instituut).  

• Uit de beoordelingscriteria, de afgenomen evc’s, toetsen en de 
feedback aan de cursist blijkt dat de inhoud en het niveau van de 
toetsen corresponderen met de inhoud en het niveau van het 
betreffende  blok. 

• Uit een doorgroeibekwaamheidinstrument blijkt waar de cursist zit 
in zijn ontwikkelingsproces.  

• De opleiding heeft een diplomeringsreglement waarin minimaal staat 
beschreven: 
- criteria voor certificering en diplomering 
- geldigheidsduur ontheffing 

      - drempel voor vervolgtraject. 
Toetsing / afstuderen  • In de afsluitende stage wordt het bewijs van vakbekwaamheid 

aangetoond. Het werkveld wordt bij de beoordeling betrokken. 
• Het behalen van de 4 deelcertificaten leidt tot het getuigschrift 

bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. 

• Diplomerings-reglement waarin criteria voor diplomering staan 
beschreven. (inclusief de rol van de afsluitende stage)  

•  

Diplomagegevens • Op het diploma staat dat het gaat om de ‘Leergang 
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’, op bachelor 
niveau. 

• Op het diploma is minimaal vermeld: pabo (als certificerende 
instantie), verwijzing naar het besluit van het ministerie en 
verwijzing naar stichting post-hbo.  

• Een diploma wordt alleen uitgereikt aan cursisten met pabo diploma. 

• Diplomerings-reglement waaruit duidelijk blijkt dat het diploma 
alleen uitgereikt wordt aan cursisten met een pabo diploma.  

• De opgenomen diplomagegevens blijken uit het diploma zelf. 
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Voor de bewijslast valt te denken aan de volgende documenten: 

- toetsbeleid 
- evc- en toetsinstrumenten 
- blokomschrijvingen 
- gecorrigeerde toetsen van studenten (van theorie en praktijk) 
- diplomerings-reglement 
- voorbeeld certificaten en diploma 
- voorbeelden instrument doorgroeibekwaamheid (bijv. portfolio). 
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Component 4: Interne kwaliteitszorg 
Concretisering 
component 4  

Toetsingscriteria IJkpunten voor de aantoonbaarheid door de Pabo 

In documenten Door evaluaties 

Interne kwaliteitszorg: 
kwantitatieve in-, door- 
en uitstroomgegevens  

• In-, door- en uitstroomgegevens worden 
gebruikt voor de interne kwaliteitszorg. 

• Er zijn in-, door- en uitstroomgegevens. 

• In- door- en uitstroomgegevens 
• Uit een document blijkt dat kwantitatieve 

informatie wordt gebruikt voor 
kwaliteitsbeleid.  

 

Interne kwaliteitszorg: 
evaluaties  

• De cursus, of onderdelen daarvan, wordt 
periodiek geëvalueerd. Mede aan de hand 
van toetsbare streefdoelen.  

• De uitkomsten van deze evaluatie vormen 
de basis voor aantoonbare 
verbetermaatregelen die bijdragen aan de 
realisatie van de streefdoelen. 

• Bij de interne kwaliteitszorg zijn 
medewerkers, studenten, alumni en het 
afnemende beroepenveld van de leergang 
betrokken. 

• Interne kwaliteitszorgprocedures en 
rapportages n.a.v. cursisten-, docenten- en 
werkveldevaluaties waaruit het 
evaluatieproces blijkt. Daarin komen in 
ieder geval de volgende elementen voor: de 
evaluatievragen, de evaluatie-uitkomsten en 
wat er met de uitkomsten van de evaluaties 
wordt gedaan, voor zover dit binnen het 
bereik ligt van het opleidingsinstituut.  

 

• Blokevaluaties door cursist, docent en 
werkveld t.a.v. de kwaliteit van het 
operationele programma (theorie en stage), 
de uitvoering (opleiders en organisatie) en 
de toetsing. 

• Leergang evaluaties door cursist, docent en 
werkveld. In plaats van vragenlijsten valt 
hier ook te denken aan een audit. 

• In de periodieke hertoetsing nagaan of de 
leerdoelen per blok leiden tot 
eindkwalificaties ( hierbij wordt een relatie 
gelegd met de gegevens van de inspectie als 
extern kwaliteitszorginstrument). 

Interne kwaliteitszorg: 
klachtenprocedure  

• Er is een klachtenprocedure op de 
hogeschool. 

• Er is een klachtencommissie op de 
hogeschool. 

• In de klachtenprocedure wordt aangegeven 
hoe met klachten wordt omgegaan, wat er 
mee wordt gedaan en wie daarvoor 
verantwoordelijk is. 

• In de klachtenprocedure is omschreven hoe 
de klachtencommissie georganiseerd is.  

• De klachtenprocedure geldt voor de gehele 
leergang,  uitgevoerd in initieel en 
postinitieel traject. 

 

Voor de bewijslast valt te denken aan de volgende documenten: 
- interne kwaliteitszorgprocedures 
- evaluatieformulieren 
- kwaliteitszorgrapportages/verbeterplannen 
- klachtenprocedure. 



Bronvermelding 
 
Bij de ontwikkeling van deze notitie zijn de volgende bronnen gebruikt. 

 

• Handleiding toetsingsprocedure registeropleidingen PSPO, 2004-04-27 

• Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs LOBO/SLO Utrecht januari 
2003 

• Wet van 28 juni 2001 met wijzigingen van: 
- Wet PO Artikel 186 en de betreffende wetstekst 
- Wet Expertisecentra, artikel 171 (betreft Speciaal Onderwijs) 

• Staatsblad nr. 460/2005 pag. 44 (geen bevoegdheid voor voortgezet speciaal 
onderwijs) 

• Ministerie OCW Circulaire, dd. 11-11-2004 nr. Kenmerk POLPJ-2004152649 

• Betreffende verlichting ‘Leergang Bewegingsonderwijs’ vanaf 2008/2009: 
- Brief staatssecretaris OCW van 17 juni 2008 PO/B+B/16309 + Bijlage ( herzien 
programma) 
- Brieven staatssecretaris aan Tweede Kamer: 
   - 7 december 2007 PO/KO/2007/49220 
   - 14 april 2008 PO/B+B/2008/9198 
   - 14 april 2008 PO/B+B/2008/10418 
   - 14 april 2008 PO/B+B/5666 
   - Tweede Kamer der Staten Generaal, verslag nr. 31.200, 155 verslagjaar 2007-          
      2008 d.d. 28 februari 2008 
    
 

 

 
 

 
 

 


