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Samenvattend Advies 
 

Dit rapport betreft de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) na 3 jaar van de professionele 

masteropleiding Passend Meesterschap aan de Pedagogische Hogeschool de Kempel in 

Helmond. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft in 2017 een positief 

besluit genomen ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Voor nieuwe opleidingen 

die een uitgebreide TNO hebben ondergaan en nog geen feitelijk onderwijs verzorgden, 

bestaat de verplichting om na drie jaar de deugdelijkheid van beoordeling en het gerealiseerde 

niveau te laten beoordelen.  

 

De professionele master Passend Meesterschap (MPM) wordt in deeltijd aangeboden: de 

modules met een totale omvang van 60 studiepunten worden gespreid over twee jaar. De 

opleiding richt zich op leraren die middels inclusief denken en handelen hun onderwijs willen 

en kunnen afstemmen op de kansen en mogelijkheden van ieder kind. Het eerste cohort, 

bestaande uit 10 studenten, is in september 2018 gestart met de opleiding. In september 2019 

is een tweede cohort van 8 studenten gestart. 

 

Op basis van de Zelfevaluatie, de ter beschikking gestelde toetsproducten en de gesprekken 

tijdens het bezoek, is het panel van oordeel dat de beoordeling, toetsing en examinering van 

studenten MPM deugdelijk verloopt. De opleiding beschikt over een goed uitgewerkt 

toetssysteem, een helder beschreven toetsplan en duidelijke kwaliteitscriteria om de 

betrouwbaarheid, validiteit en transparantie van toetsen te verzekeren. Bovendien is er een 

duidelijk verband tussen de individuele toetsen, de toetsdoelen per periode, de 

programmalijnen en de vier kerncompetenties van de opleiding. Studenten zijn tevreden over 

de manier waarop getoetst wordt: zij voelen zich serieus genomen en waarderen naast de 

ruime schriftelijke feedback ook de mogelijkheid tot toelichting via een gesprek. Het panel 

vindt die aandacht voor assessment for learning een sterk punt van de toetsing, net zoals het 

betrekken van onafhankelijke en externe beoordelaars. Het panel is voorts onder de indruk 

van de manier waarop de toetskwaliteit wordt opgevolgd zowel tijdens de ontwikkeling van 

de toets als voor en na de afname ervan. De Examencommissie en de Toetscommissie 

beschikken over de juiste expertise om hun wettelijke taken naar behoren te vervullen. Het 

panel waardeert dat de Toetscommissie regelmatig een screening van de toetsen doorvoert en 

op die manier bijdraagt aan de doorontwikkeling van de toetskwaliteit.  

 

Ten tijde van het locatiebezoek in januari 2020 is nog geen enkele student afgestudeerd of aan 

de afsluitende masterthesis begonnen. Het panel is dan ook niet in de positie om een 

onderbouwd standpunt in te nemen over de mate waarin de beoogde leerresultaten zijn 

gerealiseerd op eindniveau. Het panel heeft het gerealiseerd niveau beoordeeld op basis van 

de tussentoetsen uit het eerste jaar (cohort 2018), de beschikbare informatie over de beoogde 

toetsaanpak in het tweede jaar en over de wijze waarop het eindniveau zal worden vastgesteld 

aan de hand van de masterthesis. Het panel is van oordeel dat de kwaliteit die de studenten 

tonen in deze tussentijdse toetsen getuigt van competenties die men mag verwachten in een 

masteropleiding. Gelet op de beoordelingsinstrumenten die ontwikkeld zijn voor het tweede 

jaar van de opleiding en de wijze waarop studenten voorbereid worden op de masterthesis, 
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Inleiding 
 

Dit rapport betreft de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) na 3 jaar van de professionele 

masteropleiding Passend Meesterschap aan de Pedagogische Hogeschool de Kempel in 

Helmond. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft in 2017 een positief 

besluit genomen ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. Voor nieuwe opleidingen 

die een uitgebreide TNO hebben ondergaan en nog geen feitelijk onderwijs verzorgden, 

bestaat de verplichting om na drie jaar de volgende kwaliteitsaspecten te laten beoordelen:  

• de deugdelijkheid van beoordeling, toetsing en examinering van de studenten;  

• het gerealiseerde niveau, gelet op hetgeen internationaal gewenst en gangbaar is. 

 

Werkwijze van het panel 

De beoordeling van beide kwaliteitsaspecten is uitgevoerd door een onafhankelijk panel dat 

door de NVAO is goedgekeurd. Het panel is samengesteld als volgt:  

• Wim Jochems, voorzitter;  

• Liesbeth van den Berg-Hardenbol, lid;  

• Kaat Delrue, lid;  

• Astrid Goessen, student-lid.  

 

Het panel werd bijgestaan door Mark Delmartino, die optrad als secretaris en 

procescoördinator. Een kort CV van de panelleden is opgenomen als Bijlage 1 bij dit advies. 

Met uitzondering van het student-lid hebben alle panelleden en de secretaris deelgenomen aan 

de uitgebreide TNO in 2017. Bij de toetsing heeft het panel het Beoordelingskader 

Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs Nederland (NVAO, september 2018) in acht genomen.  

 

Na ontvangst en bestudering van de Zelfevaluatie en de ter beschikking gestelde 

toetsproducten, hebben de panelleden hun eerste bevindingen en vragen gestuurd naar de 

secretaris die ze heeft gecompileerd. Op de ochtend van het locatiebezoek heeft het panel een 

vooroverleg gehouden: deze bijeenkomst bestond uit een gedachtewisseling over de 

voorlopige bevindingen van de panelleden en een inventarisatie van de belangrijkste 

aandachtspunten die aan bod moesten komen tijdens de gesprekken. Het bezoek vond plaats 

in Helmond op maandag 13 januari 2020. Het panel heeft zich in gesprekken met het 

management, beoordelaars, examencommissie en studenten van nadere informatie voorzien 

en zijn eerste bevindingen verder getoetst. Bijlage 2 bij dit rapport bevat het 

bezoekprogramma. In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de documenten die het panel 

heeft ontvangen of geconsulteerd.  

 

Na afloop van de gesprekken heeft het panel het geheel van bevindingen en overwegingen 

onderling besproken en vertaald naar voorlopige conclusies. Aan het eind van het bezoek 

heeft de panelvoorzitter die conclusies mondeling teruggekoppeld naar de opleiding. Op basis 

van de bevindingen, overwegingen en conclusies heeft de secretaris een conceptadvies 

opgesteld dat aan de panelleden is voorgelegd. Vervolgens heeft het panel dit ontwerp van 

commentaar voorzien, waarna het conceptrapport is vastgesteld door de voorzitter. Het 

adviesrapport is op 16 februari 2020 aan de opleiding voorgelegd ter controle op feitelijke 
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onjuistheden. Na verwerking van deze feedback is het adviesrapport gefinaliseerd. Het panel 

heeft dit advies in volledige onafhankelijkheid opgesteld en op 21 februari 2020 aan 

Hogeschool de Kempel aangeboden. 

 

Informatie over de opleiding 

Hogeschool de Kempel leidt leraren op voor het primair onderwijs. Naast de 

bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs en de masteropleiding Passend Meesterschap, 

verzorgt de hogeschool trainingen, post-hbo opleidingen en maatwerkactiviteiten in het kader 

van professionalisering en schoolontwikkeling. De Kempel telt ongeveer 90 medewerkers en 

800 studenten.  

 

De professionele Master Passend Meesterschap (MPM) wordt in deeltijd aangeboden: de 

modules met een totale omvang van 60 studiepunten worden gespreid over twee jaar. De 

opleiding richt zich op leraren die zich willen ontwikkelen tot kritische professionals met een 

krachtige visie op het omgaan met verschillen in het onderwijs. Leraren die – middels 

inclusief denken en handelen – hun onderwijs willen en kunnen afstemmen op de kansen en 

mogelijkheden van ieder kind. MPM is ontwikkeld en wordt uitgevoerd samen met de 

Christelijke Hogeschool Ede (CHE), partner van de Kempel in de coöperatieve vereniging 

Radiant Lerarenopleidingen. Hogeschool de Kempel is penvoerder van de opleiding en tevens 

de locatie waar de opleiding wordt uitgevoerd.  

 

Op basis van het informatiedossier, het ter plaatse bestudeerde materiaal en de gesprekken 

tijdens het locatiebezoek in juli 2017, kwam het panel dat in opdracht van NVAO de Toets 

Nieuwe Opleiding heeft uitgevoerd, destijds tot het oordeel dat de nieuwe opleiding voldoet 

aan alle standaarden uit het uitgebreide beoordelingskader. 

 

Het eerste cohort, bestaande uit 10 MPM-studenten, is in september 2018 gestart met de 

opleiding. In september 2019 is een nieuwe groep van 8 studenten gestart. Voor de 

beoordeling betekent dit dat er op het moment van het locatiebezoek voor de TNO na 3 jaar 

geen eindwerken (masterthesissen) beschikbaar waren. Het panel heeft de beoordeling 

uitgevoerd op basis van de tussentoetsen uit het eerste jaar (cohort 2018) en de beschikbare 

informatie over de beoogde toetsaanpak in het tweede jaar en over de wijze waarop het 

eindniveau wordt vastgesteld aan de hand van de masterthesis.  
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Beoordeling 
 

Kwaliteitsaspect: Deugdelijkheid van beoordeling 

Bevindingen 

Systeem van toetsing 

De deeltijdopleiding MPM heeft een omvang van 60 EC en wordt gespreid over vier periodes 

van een half jaar. Het curriculum bestaat in totaal uit tien modules, die summatief worden 

getoetst en in sommige gevallen ook formatief worden geëvalueerd. Tijdens de vorige 

visitatie in juli 2017, toen de beoordeling een plantoetsing inhield omdat de opleiding nog niet 

was opgestart, stelde het panel vast dat de hogeschool over een degelijk uitgewerkt systeem 

van toetsing beschikte dat uit zowel ‘assessment of learning’ als ‘assessment for learning’ 

bestond. Het toenmalige toetsplan deed recht aan het competentiegericht karakter van de 

opleiding en was gericht op de eindkwalificaties van de Master Passend Meesterschap.  

 

Het huidige panel stelt in januari 2020 vast dat het systeem van toetsing en het toetsplan nog 

steeds adequaat zijn. Toetsen worden binnen de MPM ingezet ter ondersteuning van het 

leerproces van studenten en om de kwaliteit van de opleiding te bewaken. In deze 

competentiegerichte opleiding is de toets dus niet alleen een eindpunt ná het leerproces, maar 

wisselen toetsen en leren elkaar voortdurend af en versterken elkaar. Het toetsprogramma van 

de MPM hanteert vier uitgangspunten: (i) toetsing is gericht op het aantonen van de 

eindcompetenties van de MPM; (ii) het toetsprogramma is efficiënt, samenhangend en 

gevarieerd; (iii) toetsing is gericht op het versterken van het toekomstige leren; (iv) toetsing 

bestaat uit een combinatie van formatieve evaluatie en summatieve toetsmomenten.  

 

Bij het bepalen van de eindcompetenties van de opleiding laat de MPM zich leiden door het 

internationale competentieprofiel Teacher Education for Inclusion. De vier kerncompetenties 

van de opleiding zijn: (i) waarderen van diversiteit bij leerlingen, (ii) ondersteunen van alle 

leerlingen, (iii) samenwerken met anderen, en (iv) persoonlijke professionele ontwikkeling. 

Het ter beschikking gestelde materiaal geeft volgens het panel aan dat er een duidelijke 

verbinding is tussen de verschillende toetsen, de toetsdoelen per periode, de programmalijnen 

en de vier kerncompetenties.  

 

Toetskwaliteit 

Het panel constateert op basis van de uitgebreide beschrijving in de Zelfevaluatie en de 

gesprekken ter plaatse dat de opleiding ruime aandacht besteedt aan de kwaliteit van de 

toetsen op het vlak van betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. Die kwaliteitscriteria 

bieden concrete handvatten voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de toetsopdrachten 

zowel vóór als na de afname. Op het vlak van betrouwbaarheid zet de opleiding onder meer in 

op beoordelingsformats die voor studenten beschikbaar zijn en met hen worden besproken, op 

onafhankelijke beoordeling in de themalijnen en op het betrekken van externe beoordeling in 

de onderzoekslijn. De validiteit van de toetsen wordt geborgd aan de hand van vier 

kwaliteitscriteria: operationalisatie, dekking, complexiteit en vorm. Ten slotte hecht de 

opleiding veel belang aan de transparantie van toetsen. Studenten hebben zowel in een interne 



10 
 

 

Adviesrapport TNO na 3 jaar, Hogeschool de Kempel – Master Passend Meesterschap  

 

evaluatie als tijdens het gesprek met het panel aangegeven dat zij tevreden zijn over de 

duidelijkheid van de beoordelingscriteria en de wijze waarop het aanbod hen voorbereidt op 

het kunnen voldoen aan de criteria. Het panel stelt voorts vast dat die aandacht voor de 

validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van toetsen niet beperkt blijft tot de docenten van 

de opleiding, maar ook regelmatig wordt bevraagd of besproken met studenten, docenten, 

examencommissie, toetscommissie, Wetenschappelijke Adviesraad en collega-docenten van 

de Marnix-academie.  

 

Tijdens het bezoek benadrukten de studenten dat zij de kwaliteit, kwantiteit en snelheid van 

de feedback waarderen. Bovendien voelen ze zich serieus genomen: naast uitgebreide 

schriftelijke feedback is er steeds de mogelijkheid – en de bereidheid vanwege de docenten – 

voor een mondelinge toelichting op de feedback. Studenten vinden dat de docenten niet alleen 

transparant werken, maar dat ze ook open staan voor dingen die studenten aandragen. Ten 

slotte vinden studenten het erg fijn dat docenten ook tussentijds van gedachten willen 

wisselen over de opleiding en de vertaling van die opleiding naar de concrete werksituatie van 

de student.  

 

Op basis van het ter beschikking gestelde materiaal en de gesprekken met studenten en 

beoordelaars ziet het panel wel ruimte voor een grotere variatie aan toetsvormen. Hoewel 

sommige modules beoordeeld worden op basis van verschillende componenten zoals 

mondelinge presentaties of een portfolio, vergt elke toetsvorm heel wat geschreven tekst met 

veel reflectie. Uit verschillende gesprekken bleek dat de opleiding deze vaststelling herkent en 

studenten stimuleert om andere vormen van verslaglegging te gebruiken. Studenten vinden 

echter dat ze onvoldoende handvatten krijgen aangereikt om op een andere manier te 

rapporteren en daarom, mede uit overwegingen van efficiëntie, kiezen voor de bekende weg 

van het schriftelijke verslag.  

 

Borging van de toetskwaliteit 

Het panel constateert dat zowel de hogeschool als de opleiding de borging van toetskwaliteit 

hoog in het vaandel voert. Om de kwaliteit van het proces van toetsen en beoordelen te 

verzekeren, sluit de opleiding aan bij de binnen de hogeschool gangbare processen en 

werkwijzen. Zo hecht de hogeschool veel belang aan de toetscompetentie van haar docenten: 

alle docenten MPM beschikken over een basiskwalificatie examinering (BKE) en worden 

regelmatig bijgeschoold in het kader van het professionaliseringsbeleid van de hogeschool. 

Voorts worden alle toetsen op voorhand gescreend en voorzien van feedback, worden alle 

toetsen samengesteld door minimaal twee examinatoren, vinden er regelmatig kalibreersessies 

plaats, worden de toetsen na afname beoordeeld door docenten en studenten, en worden 

geselecteerde toetsen besproken door de Wetenschappelijke Adviesraad. Ten slotte zal een 

externe instantie een nacheck uitvoeren op de ‘toets’ masterthesis. Het panel is onder de 

indruk van de wijze waarop de kwaliteit van de toetsen op verschillende manieren en 

momenten wordt gemonitord. Het panel heeft zelf ter plaatse kunnen vaststellen dat die 

opvolging geen ‘papieren construct’is maar daadwerkelijk gebeurt: de geplande toetsen voor 

het tweede cohort (aanvang in 2019-2020) waren aangepast op basis van de bevindingen van 

verschillende stakeholders na de eerste afname in 2018-2019. 
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Op basis van het materiaal en de gesprekken ziet het panel naast alle positieve elementen wel 

nog ruimte voor een meer geformaliseerde aanpak van de kalibreersessies: het panel vindt de 

kalibreersessies op zichzelf van goede kwaliteit maar stelt voor om die sessies die tot nu toe 

op verschillende manieren werden vormgegeven, te standaardiseren om er op die manier ook 

naar de toekomst toe meer leerwinst uit te halen.  

 

Tijdens de vorige visitatie vond het panel dat de kwaliteit van toetsing adequaat geborgd werd 

door de Examencommissie en de Toetscommissie. Ook in januari 2020 kwijten beide 

commissies zich nauwgezet van hun wettelijke opdracht. De Examencommissie is 

verantwoordelijk voor alle bachelor- en masteropleidingen binnen de hogeschool. Ze stelt 

onder meer vast of een student voldoet aan de nodige voorwaarden die de onderwijs- en 

examenregeling (OER) van de Master Passend Meesterschap stelt ten aanzien van kennis, 

inzicht en vaardigheden voor het verkrijgen van de graad Master of Education. Voorts borgt 

de Examencommissie de kwaliteit van de toetsen; hierbij laat ze zich adviseren door de 

Toetscommissie. De voorzitter van de toetscommissie is lid van de Examencommissie. Uit het 

gesprek met leden van beide commissies blijkt dat met name de Toetscommissie door het 

uitvoeren van kwaliteitscontroles ook een belangrijke rol speelt bij (het adviseren over) de 

doorontwikkeling van het systeem van toetsing, en zodoende de betrouwbaarheid, validiteit en 

evaluatie van de toetsen verstevigt. Het panel vindt het systeem van toetsscreening sterk en 

waardeert dat de Toetscommissie op die manier de vinger aan de pols houdt binnen MPM.  

 

Uit verschillende gesprekken blijkt voorts dat de Examencommissie ten aanzien van de 

opleiding MPM vaak informeel opereert. Het panel heeft niet de minste twijfel over de 

kwaliteit en integriteit van de Examencommissie, maar vindt wel dat de opleiding MPM meer 

structureel op de agenda van de Examencommissie moet staan en dat ook de gesprekken 

tussen Examencommissie en opleidingsmanagement baat hebben bij meer formalisering.  

 

Het panel constateert ten slotte dat de hogeschool en de opleiding beschikken over een 

fraudebeleid, met inbegrip van een aanpak van plagiaat. Dat beleid is vastgelegd in de OER 

en de sanctionering van fraude kan naar verluidt ook nagelezen worden op de elektronische 

leeromgeving. Zowel het management als de examencommissie hebben tijdens het gesprek 

aangegeven dat er binnen de bacheloropleidingen duidelijk en veelvuldig wordt verwezen 

naar fraude en plagiaat maar dat de communicatie hierover ten aanzien van de studenten 

MPM kan worden versterkt. De masterstudenten waren tijdens het gesprek niet erg op de 

hoogte van de bestaande regeling. Het panel geeft de opleiding dan ook mee om het bestaande 

beleid rond fraude en plagiaat meer expliciet onder de aandacht te brengen van de studenten 

MPM.  

 

Overwegingen 

Op basis van de Zelfevaluatie, de ter beschikking gestelde toetsproducten en de gesprekken, is 

het panel van oordeel dat de beoordeling, toetsing en examinering van studenten in de Master 

Passend Meesterschap deugdelijk verloopt. In lijn met de aanpak binnen de hogeschool, 

beschikt de opleiding over een goed uitgewerkt toetssysteem, een helder beschreven toetsplan 
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en duidelijke kwaliteitscriteria om de betrouwbaarheid, validiteit en transparantie van toetsen 

te verzekeren. Bovendien is er volgens het panel een duidelijk verband tussen de individuele 

toetsen, de toetsdoelen per periode, de programmalijnen en de vier kerncompetenties van de 

opleiding.  

 

Gezien de kwaliteit van de toetsaanpak is het panel niet verwonderd dat studenten tevreden 

zijn over de manier waarop getoetst wordt: zij voelen zich serieus genomen en waarderen 

naast de ruime schriftelijke feedback ook de mogelijkheid tot toelichting via een gesprek. Het 

panel vindt die aandacht voor assessment for learning een sterk punt van de toetsing, net zoals 

het betrekken van onafhankelijke en externe beoordelaars.  

 

Het panel is voorts onder de indruk van de manier waarop de toetskwaliteit wordt opgevolgd 

zowel tijdens de ontwikkeling van de toets als voor en na de afname ervan. De 

Examencommissie en de Toetscommissie beschikken over de juiste expertise om hun 

wettelijke taken naar behoren te vervullen. Het panel vindt het goed dat de Toetscommissie 

regelmatig een screening van de toetsen doorvoert en op die manier bijdraagt aan de 

doorontwikkeling van de toetskwaliteit.  

 

Die positieve waardering voor beoordeling, toetsing en examinering laat onverlet dat er 

volgens het panel nog ruimte is voor een versterking op een aantal specifieke punten. Zo kan 

de opleiding studenten stimuleren om niet enkel schriftelijk te rapporteren maar ook andere 

meer innovatieve media van verslaglegging uit te proberen, kunnen bestaande kalibreersessies 

geformaliseerd en gestandaardiseerd worden, kan de opleiding MPM op structurele wijze aan 

bod komen tijdens bijeenkomsten van de examencommissie, en kan het fraudebeleid verder 

geëxpliciteerd en gecommuniceerd worden naar de studenten MPM. 

 

Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat de 

masteropleiding Passend Meesterschap voldoet aan het kwaliteitsaspect “deugdelijkheid van 

beoordeling, toetsing en examinering van studenten”.   
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Kwaliteitsaspect: Gerealiseerd niveau 

Bevindingen 

Eindkwalificaties 

Tijdens de vorige visitatie in 2017 stelde het panel vast dat de eindkwalificaties van de MPM 

helder waren geformuleerd en voldeden aan de internationale eisen op het vlak van inhoud, 

niveau en oriëntatie. Het huidige panel vernam tijdens het bezoek in januari 2020 dat deze 

eindkwalificaties inmiddels ook zijn afgestemd op de professionele masterstandaard zoals die 

in 2019 in opdracht van de Verenigde Hogescholen is geactualiseerd. Het doel van deze 

nieuwe standaard is het expliciet maken van de kern van een masteropleiding binnen een hbo-

instelling. De standaard bestaat uit vier pijlers die samen het eindniveau bepalen voor een 

professionele masteropleiding: meesterschap, onderzoekend vermogen, interprofessioneel 

handelen, en doorwerking. In lijn met de bevindingen onder het vorige kwaliteitsaspect 

constateert het panel dat er een duidelijke relatie is tussen het toetsprogramma van de MPM 

en de pijlers van de professionele masterstandaard.  

 

De deeltijdopleiding MPM heeft een omvang van 60 EC en wordt gespreid over vier periodes 

van een half jaar. Het curriculum bestaat in totaal uit tien modules. In de laatste module, de 

masterthesis, tonen studenten aan dat ze de eindkwalificaties MPM op het beoogde 

eindniveau ook daadwerkelijk hebben bereikt. De opleiding is in september 2018 voor de 

eerste keer van start gegaan met tien studenten; de eerste afstudeerders worden verwacht in 

juni 2020. Ten tijde van het locatiebezoek naar aanleiding van deze TNO na drie jaar was het 

eerste cohort in de afrondende fase van de derde periode. Het tweede cohort was sinds enkele 

maanden gestart en zat nog in de eerste periode. Er waren in januari 2020 nog geen 

toetsproducten beschikbaar van het tweede cohort.  

 

Kwaliteit van de tussentoetsen 

Het panel heeft ter voorbereiding van het bezoek inzage gehad in alle toetsen en hun 

beoordeling van studenten uit het eerste cohort. Het gaat om toetsproducten van de vijf 

modules die tijdens de eerste en tweede periode worden aangeboden: een verslag over de visie 

van studenten op inclusief onderwijs, een kort actieonderzoek dat uitmondt in een poster, een 

onderzoeksverslag als basis voor de masterthesis, een reflectieportfolio, en een document met 

externe goede praktijkvoorbeelden van inclusief onderwijs en een reflectie op wat deze 

kunnen betekenen in de eigen praktijk. Tijdens het bezoek heeft het panel ook enkele 

formatieve beoordelingen van onderzoeksvoorstellen kunnen inzien uit de doorlopende 

onderzoekslijn in het tweede jaar: deze producten bouwen voort op het onderzoeksvoorstel uit 

de tweede periode en bereiden voor op de masterthesis.  

 

Na bestudering van in totaal 47 toetsproducten gaven de panelleden in hun eerste bevindingen 

aan dat zij over het algemeen tevreden waren over de kwaliteit en de kwantiteit van de 

verschillende toetsproducten. Ook de beoordelingsformats waren volgens de panelleden 

helder en bovendien in de meeste gevallen inzichtelijk ingevuld met een duidelijke motivatie 

van het behaalde cijfer. De eindcijfers en de kwaliteit waren wisselend per toets en per 

student; elke toets die een voldoende cijfer kreeg, voldeed volgens het panel ook aan de te 
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verwachten basiskwaliteit. Studenten vertelden het panel tijdens het bezoek dat sommigen 

onder hen heel wat moeite hadden met de eerste opdrachten omdat zij al tientallen jaren voor 

de klas staan en al die tijd geen opleiding van deze omvang of dit niveau hadden gevolgd. Ze 

gaven bovendien aan dat sommige van de toetsproducten slechts in een tweede en aangepaste 

versie werden aanvaard omdat het eerste product volgens de beoordelaar(s) niet voldeed aan 

de vooropgestelde eisen. 

 

Op vraag van het panel heeft de opleiding ook de beoordelingskaders behorend bij de toetsen 

in jaar 2 ter beschikking gesteld. Die concept-toetsen geven een beeld van de wijze waarop 

studenten zullen worden getoetst op masterniveau. Het panel constateert dat die toetsen een 

passend verlengstuk vormen van wat studenten in de eerste periodes hebben gedaan, met dien 

verstande dat de verwachtingen ten aanzien van de studenten en hun toetsproducten hoger 

liggen dan tijdens het eerste jaar. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek ruim aandacht besteed aan de aanpak van de masterthesis 

en de daarbij behorende beoordeling. De masterthesis vormt het sluitstuk van de 

onderzoekslijn die aanvat tijdens periode twee met een onderzoeksvoorstel. Op basis van de 

ruime feedback die zij hebben ontvangen op hun onderzoeksvoorstel, werken studenten dit 

voorstel tijdens de derde periode verder uit en leggen het opnieuw voor. Het panel constateert 

op basis van een aantal producten en hun uitgebreide feedback dat studenten heel wat 

vorderingen hebben gemaakt ten opzichte van het eerste onderzoeksvoorstel en de indruk 

geven klaar te zijn om in de vierde periode de laatste stap van de masterthesis te zetten.  

 

Gerealiseerde leerresultaten 

Het panel stelt vast dat er ten tijde van het locatiebezoek nog geen enkele student is 

afgestudeerd of aan de afsluitende masterthesis is begonnen. Het panel is dan ook niet in de 

positie om een onderbouwd standpunt in te nemen over de mate waarin de beoogde 

leerresultaten zijn gerealiseerd op eindniveau.  

 

Echter, na bestudering van alle toetsen uit het eerste jaar is het duidelijk voor het panel dat 

binnen elke toets studenten de beoogde leerdoelen van die betreffende module realiseren. De 

beoordeling zit volgens het panel op het juiste niveau: zoals in elke opleiding scoren sommige 

studenten beter dan andere, maar wie slaagt voor een toets heeft ook effectief de leerdoelen 

bereikt. De vijf toetsen samen wijzen er volgens het panel op dat studenten de leerresultaten 

die behoren bij het eerste studiejaar hebben gerealiseerd. In hun ontwikkeling van bachelor- 

naar masterniveau zijn de studenten MPM na het eerste jaar goed op weg om te voldoen aan 

de eindkwalificaties op masterniveau.   

 

Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de kwaliteit die de studenten tonen in de tussentijdse toetsen 

getuigt van competenties die men mag verwachten in een masteropleiding. Gelet op de 

beoordelingsinstrumenten die ontwikkeld zijn voor het tweede jaar van de opleiding en de 

wijze waarop studenten voorbereid worden op de masterthesis, verwacht het panel dat de 

studenten die de masterthesis met succes afronden ook het gerealiseerde eindniveau bereiken.  



15 
 

 

Adviesrapport TNO na 3 jaar, Hogeschool de Kempel – Master Passend Meesterschap  

 

 

Oordeel 

Op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen concludeert het panel dat de 

masteropleiding Passend Meesterschap voldoet aan het kwaliteitsaspect “gerealiseerd 

niveau”.   
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Eindbeoordeling 
 

Volgens het panel voldoet de opleiding aan beide kwaliteitsaspecten van de Toets Nieuwe 

Opleiding na 3 jaar. Zijn eindoordeel is dan ook positief. Het panel adviseert de NVAO om 

een positief besluit te nemen ten aanzien van de accreditatie van de professionele 

masteropleiding Passend Meesterschap aan de Pedagogische Hogeschool de Kempel.   

 

  



17 
 

 

Adviesrapport TNO na 3 jaar, Hogeschool de Kempel – Master Passend Meesterschap  

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1 – Panel 
 

Prof. Dr. W.M.G. Jochems, voorzitter  

Wim Jochems is zelfstandig adviseur en emeritus hoogleraar Onderwijsinnovatie. Hij was 

betrokken bij de structurele en wetenschappelijke uitbouw van de lerarenopleiding in 

Nederland, onder meer bij de Technische Universiteit Delft, de Open Universiteit en de 

Technische Universiteit Eindhoven. Professor Jochems was vele jaren bestuurlijk actief in 

onder meer de Vereniging voor Onderwijs Research en de European Educational Research 

Association en heeft ruime ervaring met onderwijsvisitaties in Nederland en Vlaanderen.  

 

Drs. E.J. van den Berg-Hardenbol, lid  

Liesbeth van den Berg studeerde onderwijskunde aan de Open Universiteit. Ze is momenteel 

Voorzitter van het College van Bestuur van SKOBOS, een organisatie voor het primair 

onderwijs in Oirschot en omgeving. Voorheen was Mevrouw van den Berg onder meer 

directeur bij Signum onderwijs en docent aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie, 

Magistrum: het opleiden van schoolleiders en teamleider bij de Pabo van Fontys Den Bosch.  

 

Lic. K. Delrue, lid  

Kaat Delrue studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze is hoofd 

onderwijsbeleid aan de Arteveldehogeschool te Gent. Mevrouw Delrue is ook voorzitter van 

de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen binnen de Vlaamse Onderwijsraad.  

 

A.J.G.A. Goessen MA, student-lid  

Astrid Goessen heeft in 2019 de masteropleiding Pedagogiek bij Fontys Hogescholen 

afgerond. Ze is momenteel zelfstandige van waaruit zij de functie van kwalitietszorgmanager 

mbo en secretaris examencommissie mbo binnen NHA-Opleidingen vervuld, mbo-

lesmateriaal voor de Uitgeversgroep schrijft en als trainer en coach werkt.  

 

 

Het panel werd bijgestaan door Mark Delmartino MA, NVAO-gecertificeerd secretaris.  

 

 

Alle panelleden en de secretaris hebben een verklaring van onafhankelijkheid geheimhouding 

ingevuld en ondertekend.  
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Bijlage 2 – Programma 
 

Locatie: Hogeschool de Kempel, Deurneseweg 11, Helmond 

 

Maandag 13 januari 2020 

09.00u  Ontvangst panel en intern overleg  

10.30u  Gesprek met het opleidingsmanagement 

11.30u  Gesprek met beoordelaars 

12.15u  Lunch en intern overleg 

13.00u  Gesprek met examencommissie 

13.45u  Gesprek met studenten 

14.30u  Intern overleg panel 

15.30u  Mondelinge terugkoppeling 

16.00u  Einde visitatie 

 

De namen van de gesprekspartners zijn op verzoek beschikbaar bij de secretaris. 
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Bijlage 3 – Documenten 
 

Informatiedossier 

• Samen volop in ontwikkeling! Zelfevaluatie van de Master Passend Meesterschap ten 

behoeve van de Toets Nieuwe Opleiding na drie jaar, hogeschool De Kempel, december 

2019. 

 

Materiaal dat digitaal en/of in hard copy ter beschikking werd gesteld: 

• Herijking Visie MPM 

• Professionele Masterstandaard, Vereniging Hogescholen 2019 

• Relatie eindcompetenties, EQF7/NLQF7, Dublindescriptoren 

• Relatie beoogde leerresultaten en toetsen 

• Onderwijs- en Examenreglement MPM 

• Toetsplan MPM 

• CV’s docenten 

• Literatuurlijst 2019-2020 

• Verslagen voorchecks / screening 2018-2019 & 2019-2020 

• Verslagen bijeenkomsten Wetenschappelijke Adviesraad 

• Verslag toetscommissie 

• Verslagen kalibreersessies 

• Verslagen studentevaluaties 

• Analyse van de leerresultaten 2018-2019 

• Herziene toetsen leerjaar 1 

• Opdrachtbeschrijvingen en beoordelingskaders in leerjaar 2 

• Urenoverzicht 

• Toetsproducten en hun beoordelingen 

o MPM1 Visie – module Visie op inclusief onderwijs 

o MPM1 Groep – module Partnerschap in leren 

o MPM1 LAP – module De leraar als persoon 

o MPM1 EXT – module Externe oriëntatie 

o MPM1 ONZ – module Onderzoeksvoorstel  

 


