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Samenvatting 
 

Op 7 en 8 april 2021 is de bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden gevisiteerd door een 

commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie is positief. De opleiding wordt aangeboden in ver-

schillende leerroutes, die elk gericht zijn op een specifieke doelgroep. 

 

Beoogde leerresultaten 

De commissie stelt op grond van de gesprekken en 

de onderliggende documentatie vast dat de oplei-

ding voldoet aan deze standaard. De opleiding ge-

bruikt de landelijke bekwaamheidseisen en de lan-

delijk vastgestelde kennisbases als basis voor de be-

oogde leerresultaten. De uitwerking is toegespitst 

op de specifieke leerroute. De leeruitkomsten van de 

flexibele deeltijd Pabo zijn in lijn met de eisen die 

daaraan gesteld worden door het experiment flexi-

bilisering. Alle beoogde leerresultaten worden in de 

verschillende leerroutes afgedekt.  

De eigenheid van de opleiding is herkenbaar in de 

verschillende leerroutes (en beoogde leeruitkom-

sten). Dit komt tot uitdrukking in het opleiden van 

leerkrachten die beschikken over persoonlijk mees-

terschap en een eigen visie voor het onderwijs van 

de toekomst. 

De actualiteit en relevantie van de verschillende 

leerroutes worden adequaat geborgd, mede door 

de samenwerking met het werkveld in de oplei-

dingsscholen (al dan niet in oprichting), de werk-

veldcommissie en de periodieke contacten van do-

centen met de stagescholen.  

 

Programma 

De commissie stelt op grond van de gesprekken en 

de onderliggende documentatie vast dat de oplei-

ding voldoet aan deze standaard. Het programma, 

de onderwijsleeromgeving en het personeel stellen 

de studenten van de verschillende leerroutes in staat 

de beoogde leerresultaten te bereiken. In module-

beschrijvingen zijn de beoogde leerresultaten uitge-

werkt in leerdoelen of eindtermen.  

 

Het eigen karakter van de leerroutes is zichtbaar in 

de uitwerking van de curricula. En de facultaire kern-

waarden (autonomie in verbondenheid, ruimte en 

partnerschap) worden volgens de commissie waar-

gemaakt. De opleiding is in haar veelkleurigheid stu-

dentgericht en geeft studenten vele keuzemogelijk-

heden. De opleiding appelleert daarmee aan een 

behoefte bij studenten. De commissie ziet in het tra-

ject Jeugd in Onderwijs van de flexibele deeltijd een 

good practice en verwacht dat dit wellicht ook uit-

gebreid kan worden naar andere disciplines. 

 

De beroepsoriëntatie van de verschillende leerrou-

tes is zichtbaar aanwezig. Dit komt met name naar 

voren in de stages. In elke leerroute lopen studenten 

in elk jaar stage. In het realiseren van betekenisvolle 

stages zijn de verschillende opleidingsscholen (al 

dan niet in oprichting) belangrijk.  

Onderzoeksvaardigheden komen in de verschil-

lende leerroutes eveneens in voldoende mate aan 

bod komen. In alle leerroutes mondt dit uit in een 

zelfstandig door studenten uit te voeren onderzoek, 

al dan niet op eindniveau. 

 

De opleiding hanteert voor alle leerroutes de wette-

lijke toelatingseisen en sluit aan bij de verschillende 

achtergronden van studenten. De voorzieningen 

van de opleidingen zijn adequaat. De leerroutes 

worden verzorgd door voldoende, deskundige en 

betrokken docenten.  

 

Toetsing  

De commissie stelt op grond van de gesprekken en 

de onderliggende documentatie vast dat de oplei-

ding voldoet aan deze standaard. De opleiding be-

schikt over een adequaat en doordacht systeem van 

toetsing en de toetsing past bij het beroepsgerichte 

karakter van de opleiding. Voor de flexibele deeltijd 

leerroutes geldt dat de leeruitkomsten leidend zijn 

in de toetsing en dat de toetsing leerwegonafhan-

kelijk is. Er worden effectieve maatregelen genomen 

om de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie 

van de toetsing te borgen.  

 

De bestudeerde toetsen c.q. producten zijn van vol-

doende niveau. Het is de commissie opgevallen dat 

de stages verschillend beoordeeld worden, soms 

met een cijfer soms met voldaan/niet voldaan. De 

commissie waardeert de openheid van de opleiding 
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inzake het werken met leeruitkomsten en de ge-

sprekken die daar in de verschillende leerroutes over 

gevoerd worden. De commissie herkent ook de wor-

steling die de leerroutes hierin doormaken. 

 

De examencommissie en de expertgroep nemen 

adequate maatregelen om de kwaliteit van toetsing 

en het eindniveau van de opleiding en leerroutes te 

borgen.  

 

Gerealiseerde leerresultaten  

De commissie stelt op grond van de gesprekken en 

de onderliggende documentatie vast dat de oplei-

ding voldoet aan deze standaard. De opleiding 

heeft voor alle leerroutes een degelijk afstudeerpro-

ces ingericht. Het eindniveau wordt bepaald met 

een gevarieerd palet aan eindwerken, waarmee de 

startbekwaamheid van studenten wordt aange-

toond. Bij de beoordeling van het eindniveau wor-

den in alle leerroutes twee beoordelaars / assesso-

ren ingezet en wordt gebruikt gemaakt van een be-

oordelingsformulier.  

 

De flexibele Vrijeschool Pabo en de leerroute Spring 

kennen nog geen afgestudeerden. Hiervan heeft de 

commissie derhalve het eindniveau niet kunnen be-

oordelen.  

Op basis van de bestudeerde afstudeerdossiers van 

de andere leerroutes concludeert de commissie dat 

afgestudeerden de beoogde leerresultaten en het 

gewenste eindniveau realiseren. De bestudeerde 

dossiers laten een adequaat niveau zien dat past bij 

een bacheloropleiding. De commissie heeft waarde-

ring voor de brede beoordeling van de LIO stage, 

met een bezoek (en observatie), een gesprek met de 

coach/mentor en een eindgesprek.  

Het is de commissie opgevallen dat er verschillende 

beoordelingsformulieren gebruikt worden en dat de 

kwaliteit van de feedback wisselend is. Ook is de 

feedback op de bestudeerde beoordelingsformulie-

ren zeer beperkt. Daarmee wordt volgens de com-

missie geen recht gedaan aan het  begeleidingspro-

ces van studenten dat hieraan voorafgaat. De toe-

lichting op hoe de beoordeling tot stand is gekomen 

ontbreekt eveneens veelal.  

 

Studenten worden in alle leerroutes uitgenodigd en 

uitgedaagd hun eigen visie op hun rol als leerkracht 

c.q. hun persoonlijk meesterschap te ontwikkelen. In 

de eindgesprekken waarmee alle leerroutes worden 

afgerond, worden studenten hier actief op be-

vraagd. Studenten en alumni zijn goed in staat hun 

plek te vinden in het basisonderwijs. Zij worden bo-

vendien gewaardeerd door het werkveld. 

 

Aanbevelingen 

Met het oog op de toekomst geeft de commissie de 

volgende suggesties ter overweging:  

- te onderzoeken of het wenselijk is om voor de ge-

hele opleiding een set aan leeruitkomsten te defini-

eren. Die vervolgens binnen de leerroutes een meer 

specifieke invulling kunnen krijgen. 

- bij studenten van de flexibele deeltijd leerroutes blij-

vend aandacht te besteden aan de beschikbare mo-

gelijkheden tot flexibiliteit in volgorde en tempo; 

- te onderzoeken of en hoe de door studenten uitge-

voerde onderzoeken en opgedane kennis gedeeld 

kunnen worden met andere basisscholen en welke 

rol lectoren daarin kunnen spelen; 

- de werkdruk van docenten blijvend te bewaken; 

- de ontwikkeling van nieuwe leerroutes vroegtijdig af 

te stemmen met digitale en logistieke processen 

binnen de hogeschool;  

- een toelichting op de beoordeling van de eindwer-

ken op te nemen op het betreffende beoordelings-

formulier; 

- alumnibeleid te ontwikkelen en uit te voeren.  

 

Alle standaarden van het NVAO kader zijn positief beoordeeld. Op die grond geeft de visitatiecommissie een 

positief advies inzake accreditatie van de B Opleiding tot leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden, in deeltijd 

en voltijd.  

 

Namens de voltallige visitatiecommissie, Utrecht, juni 2021 

 

Karina Visscher      Titia Buising 

Voorzitter      Secretaris   
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Inleiding 
 

De bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs van Hogeschool Leiden leidt studenten op voor het onderwijs 

van morgen. Studenten kunnen zich ontwikkelen tot een leraar met persoonlijk meesterschap. De opleiding 

wil goede leerkrachten opleiden, die met enthousiasme en passie werken op diverse scholen, waarbij het 
aangaan van de relatie met en vertrouwen in het kind vertrekpunt is.  

 

 

De instelling 

De opleiding is onderdeel van de Faculteit Educa-

tie van Hogeschool Leiden. De hogeschool staat 

voor kwaliteit en het bieden van goed en inspire-

rend onderwijs. Studenten krijgen de ruimte hun 

eigen keuzes te maken. De hogeschool stelt het 

binden en boeien van studenten centraal, om er-

voor te zorgen dat studenten leren en blijven le-

ren. Er is aandacht voor persoonsvorming, het sti-

muleren van maatschappelijke verantwoordelijk-

heid en duurzaamheid en de ontwikkeling van in-

terculturele, internationale en multiculturele 

competenties. Het onderwijs is ondergebracht in 

vijf faculteiten. Het praktijkgericht onderzoek van 

de hogeschool is ondergebracht in verschillende 

lectoraten op het gebied van jeugd, gezond-

heidszorg, life sciences en duurzaam organiseren. 

Aan de hogeschool studeren circa 10.000 studen-

ten en er werken 1.000 medewerkers.  

 

De Faculteit Educatie omvat naast de bache-

loropleiding Leraar Basisonderwijs ook de twee-

degraads lerarenopleidingen Omgangskunde en 

Gezondheidszorg & Welzijn, de ongegradeerde 

opleidingen Docent Dans-Euritmie en Docent 

Muziek en de Teammaster Transitie in Onderwijs. 

Het facultaire Centrum onderwijs & innovatie Lei-

den (COIL) richt zich als expertisecentrum op 

doorgaande professionalisering van leraren, lera-

renteams en schoolleiders. De faculteit kent drie 

lectoraten: Natuur en ontwikkeling kind, 

Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs en Muziek in 

onderwijs. Samen vormen zij het Kenniscentrum 

POP (Professionalisering door Onderwijspedago-

gisch Praktijkonderzoek).  

 

 

 

De opleiding 

De vierjarige bacheloropleiding Leraar Basison-

derwijs kent verschillende leerroutes: 

- de voltijd Pabo; 

- de Academische Pabo (ook voltijd); 

- de flexibele deeltijd Pabo; 

- de deeltijdroute Spring (zeer recent gestart) en; 

- de Vrijeschool Pabo (voltijd en flexibele deeltijd). 

Alle leerroutes omvatten 240 EC en worden in de 

Nederlandse taal aangeboden. Met deze verschil-

lende en flexibele leerroutes wil de opleiding aan-

komende studenten aanspreken en aansluiten bij 

hun passies en eerder verworven competenties 

en dat wat de toekomst van kinderen gaat vragen.  

 

Binnen de voltijd Pabo kunnen studenten kiezen 

voor de kunstklas, de sportklas, de wereldklas of 

de flexibele voltijd leerroute. Voor de eerste drie 

trajecten geldt dat studenten na afronding een 

certificaat ontvangen.  

De flexibele deeltijd Pabo neemt deel aan het lan-

delijke experiment flexibilisering. Voor deze leer-

route en de flexibele voltijd leerroute werkt de 

opleiding met een aantal scholen in de regio sa-

men in de Opleidingsschool Samen Opleiden. 

Studenten doen daarbij op verschillende basis-

scholen binnen een bestuur twee keer zoveel 

praktijkervaring op als bij de andere trajecten. Zij 

doen daar ervaring op in de klas en als collega 

binnen het team van de school. 

 

De Academische Pabo (Acpa) is een combinatie-

studie van Pedagogische wetenschappen aan de 

Universiteit Leiden en de Pabo voltijd aan Hoge-

school Leiden. Studenten worden opgeleid voor 

twee bachelordiploma’s: een van Hogeschool Lei-

den en een van Universiteit Leiden. Daarnaast 

ontvangen zij het certificaat van de Acpa. 
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De in februari 2020 gestarte deeltijdroute Spring 

is specifiek gericht op vernieuwend onderwijs. Dit 

vanuit de veronderstelling dat de praktijk van ver-

nieuwend onderwijs andere competenties vraagt 

dan die door de huidige lerarenopleidingen ge-

boden worden.  Afgestudeerden kunnen werken 

op een basisschool met een vernieuwend onder-

wijsconcept, maar ook op een reguliere basis-

school. In deze route ligt de nadruk op de onder-

zoekende houding van de aanstaande leerkracht 

en de vormende functie van onderwijs. 

 

In 2013 is Hogeschool Helicon met Hogeschool 

Leiden gefuseerd en daarmee is de Vrijeschool 

Pabo onderdeel geworden van de faculteit Edu-

catie, en ondergebracht binnen het Pabo-

croho van Hogeschool Leiden. Daarbij is afge-

sproken (met goedkeuring van onder meer OCW) 

dat de opleiding de eigen identiteit zal behou-

den. De deeltijd Vrijeschool Pabo wordt sinds stu-

diejaar 2019 - 2020 flexibel aangeboden. De be-

staande deeltijdopleiding wordt afgebouwd.  

 

 

De visitatie 

Hogeschool Leiden heeft aan AeQui opdracht ge-

geven de onderhavige visitatie uit te voeren. Hier-

toe heeft AeQui in samenwerking met de oplei-

ding een onafhankelijke en ter zake kundige com-

missie samengesteld. Met vertegenwoordigers 

van de opleiding heeft een voorbereidend ge-

sprek plaatsgevonden.  

De visitatie is uitgevoerd op basis van NVAO-ka-

der 2018, volgens het programma dat in bijlage 2 

is weergegeven. In overleg tussen de opleiding en 

de commissie is besloten de visitatie online uit te 

voeren.  
De commissie heeft zich expliciet georiënteerd 

aan het cluster waarin deze opleiding geplaatst is. 

Dit is met het voltallig panel gedaan, tijdens het 

voorbereidend overleg, en afsluitend bij de oor-

deelsvorming. De hiertoe benodigde kennis was 

aanwezig binnen het panel. 

De commissie heeft de beoordeling in onafhan-

kelijkheid uitgevoerd; het panel heeft de beno-

digde informatie gekregen om tot een beoorde-

ling te komen. Aan het einde van de visitatie is de 

opleiding in kennis gesteld van de bevindingen 

en conclusies van de commissie.  

Deze rapportage is in juni 2021 in concept toege-

stuurd aan de opleiding; de reacties van de oplei-

ding zijn verwerkt tot deze definitieve rapportage. 

 

Op initiatief van de opleiding gaat een ontwikkel-

gesprek plaatsvinden in de loop van 2021. De re-

sultaten van dit ontwikkelgesprek hebben geen 

invloed op de in dit rapport weergegeven beoor-

deling. 
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1. Beoogde leerresultaten  
 

De commissie heeft vastgesteld dat de beoogde leerresultaten wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 

concreet zijn uitgewerkt en voldoen aan de (inter)nationale eisen die aan een bachelor opleiding Leraar 

Basisonderwijs zijn gesteld. De opleiding hanteert, voor alle leerroutes, de wettelijke bekwaamheidseisen 

en de landelijke kennisbases als uitgangspunt. De landelijke bekwaamheidseisen zijn voor de verschillende 

leerroutes vertaald in een eigen ontwikkelkader met bekwaamheden (Vrijeschool Pabo) of eindkwalificaties 

(Voltijd Pabo, Acpa) en leeruitkomsten (flexibele deeltijd Pabo). In elke leerroute worden studenten uitge-

daagd hun eigen visie op hun rol als leerkracht te ontwikkelen; hun persoonlijk meesterschap. De opleiding 

is adequaat afgestemd op de beroepspraktijk; de opleidingsscholen, de werkveldcommissie en de perio-

dieke contacten van docenten met de stagescholen dragen daar aan bij. De commissie stelt op grond van 

de gesprekken en de onderliggende documentatie vast dat de opleiding voldoet aan deze standaard. 

 

 

Bevindingen 
De opleiding wil leerlingen voorzien van leraren 

die het verschil maken, het geloof hebben in ieder 

kind en dit nooit opgeven en die hen effectief be-

geleiden in hun ontwikkeling naar een goede plek 

in de toekomstige maatschappij. De opleiding 

gaat er daarbij vanuit dat studenten het beste be-

reikt kunnen worden door aan te sluiten bij hun 

talent en passie. Van daaruit en vanuit het daar-

door ontstane vertrouwen in zichzelf en hun ei-

gen lerend vermogen, kunnen studenten zich 

ontwikkelen tot een leraar met persoonlijk mees-

terschap. De opleiding wil goede leerkrachten 

opleiden, die met enthousiasme en passie werken 

op diverse scholen, waarbij het aangaan van de 

relatie met en vertrouwen in het kind vertrekpunt 

is. De opleiding biedt haar onderwijs aan in ver-

schillende leerroutes: 

- de voltijd Pabo; 

- de Academische Pabo (Acpa); 

- de flexibele deeltijd Pabo; 

- de Vrijeschool Pabo (voltijd en flexibele deel-

tijd) en; 

- de leerroute Spring. 

 

Studenten van alle leerroutes worden opgeleid 

tot creatieve, autonome professionals die regie 

kunnen voeren over hun eigen ontwikkeling. 

Daartoe is in het onderwijs aandacht voor kwalifi-

cering, socialisering en persoonsvorming. Afge-

studeerden hebben een eigen onderwijsvisie en 

een duidelijk profiel dat ze in de praktijk vorm 

kunnen geven.  

 

Binnen deze overkoepelende visie hebben de 

Acpa, de deeltijdroute Spring en de Vrijeschool 

Pabo ieder een eigen specifiek profiel.  

 

Zo worden studenten van de Acpa opgeleid tot 

onderwijsontwikkelende leerkrachten die hun 

kennis delen met onderwijsprofessionals binnen 

en buiten de school, en in de maatschappij kun-

nen bijdragen aan ontwikkeling en verbetering 

van het onderwijs. De leerroute appelleert aan 

een brede pedagogische interesse, een onder-

zoeksmatige houding en een academisch werk- 

en denkniveau. Studenten kunnen relevante we-

tenschappelijke pedagogische en onderwijskun-

dige kennis verbinden aan hun eigen onderwijs-

praktijk. Basis van deze leerroute is de dubbele 

oriëntatie: beroepsgericht en wetenschappelijk. 

De wetenschappelijk georiënteerde leerkracht 

werkt vanuit twee perspectieven: uitvoerend op 

basis van wetenschappelijke inzichten en die uit-

voering onderzoekend met behulp van weten-

schappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden.  

 

Studenten van de deeltijdroute Spring worden 

opgeleid tot leraar voor scholen met een vernieu-

wend onderwijsconcept. Deze scholen werken 

vanuit een sterke en degelijke visie op de ontwik-
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keling van het gehele kind in relatie tot de omge-

ving. Afgestudeerden kunnen gericht gaan wer-

ken op een school met een vernieuwend onder-

wijsconcept, op een reguliere basisschool of in 

het speciaal (basis)onderwijs. 

 

De Vrijeschool Pabo gaat uit van de antroposofi-

sche menskunde van waaruit inzicht verkregen 

wordt in de ontwikkelingsfasen van het kind. Voor 

het onderwijs volgt hieruit dat de mens be-

schouwd wordt in zijn relatie tot de natuur, de 

hem omringende mensengemeenschap en de 

kosmos. Ieder mens wordt geboren met talenten 

en vermogens. Het onderwijs is gericht op een 

optimale ontwikkeling van deze individuele ta-

lenten, zodanig dat deze aansluiten bij de toe-

komst. 

De Vrijeschool Pabo gaat ervan uit dat ieder mens 

in wezen een kunstenaar is, die het leven steeds 

opnieuw vormgeeft. In het vrijeschoolonderwijs 

wordt leerstof gehanteerd als ontwikkelingsstof, 

zodat ieder kind zijn eigen talent ontwikkelt en 

zich leert te oriënteren in deze wereld om later 

zijn eigen weg te kunnengaan. Studenten van de 

Vrijeschool Pabo leren de lesstof levendig en 

kunstzinnig vorm te geven vanuit de combinatie: 

kennis, kunst en vaardigheden.  
 

Beoogde leerresultaten 

De opleiding hanteert, voor alle leerroutes, de in 

2017 opgestelde wettelijke bekwaamheidseisen 

voor het (basis)onderwijs als uitgangspunt. Deze 

eisen zijn vastgelegd in het ‘Besluit Bekwaam-

heidseisen Onderwijspersoneel’ en beschrijven 

wat leerkrachten minimaal moeten weten en kun-

nen. De bekwaamheidseisen zijn gerelateerd aan 

de Dublin-descriptoren voor het bachelor- en 

masterniveau en het Europees Kwalificatiekader 

niveau 6. 

 

Voor de leerroutes Pabo voltijd en de Acpa zijn 

de bekwaamheidseisen vertaald in eindkwalifica-

tie en bijbehorende indicatoren. Deze laatste 

hebben betrekking op de kennis en kunde van de 

leerkracht. Voor de flexibele deeltijd Pabo zijn 

deze eindkwalificaties vertaald in leeruitkomsten, 

passend bij het landelijke experiment flexibilise-

ring. De voltijd Pabo kent sinds kort ook een flexi-

bele variant, waarin studenten twee dagen per 

week stage lopen. In deze variant wordt gewerkt 

met de leeruitkomsten van de flexibele deeltijd-

variant. De opleiding ziet dit als mogelijke opstap 

om ook in de voltijd Pabo te gaan werken met 

leeruitkomsten. De leeruitkomsten van de deel-

tijdroute Spring zijn deels gelijk of afgeleid van de 

flexibele deeltijd, waarbij de focus soms anders is. 

Dit betreft bijvoorbeeld een andere insteek van 

de leeruitkomsten op het gebied van pedago-

gisch handelen. 

 

Voor de Acpa geldt naast de bekwaamheidseisen 

ook het uitstroomprofiel, dat door het landelijk 

netwerk voor academische Pabo’s is opgesteld, 

als uitgangspunt.  

 

Voor de Vrijeschool Pabo zijn de bekwaamheids-

eisen vertaald in acht bekwaamheden. Ook hierin 

worden eigen accenten gelegd, vanuit de visie op 

pedagogie en onderwijs van de grondlegger van 

de vrijeschool, Rudolph Steiner en van heden-

daagse wetenschappers. De deeltijdvariant van 

de Vrijeschool Pabo hanteert leeruitkomsten. 

Deze beschrijven, per fase van de opleiding, de 

benodigde kennis, houding en vaardigheden op 

de gebieden van de VSP-bekwaamheden. 

 

Naast de landelijk vastgestelde bekwaamheidsei-

sen vormen ook de landelijk vastgestelde kennis-

bases een belangrijk uitgangspunt voor de oplei-

ding. Samen met docenten van Hogeschool 

Zeeland, Hogeschool Rotterdam en Haagse Ho-

geschool, werken docenten in jaarlijkse peerre-

views aan de implementatie en toetsing van de 

kennisbasis.  

 

Afstemming beroepspraktijk 

De opleiding heeft de ambitie om gezamenlijk 

met het werkveld op te trekken in het opleiden 

van leerkrachten. Dit krijgt binnen de verschil-

lende leerroutes op verschillende manieren vorm. 

Twee keer per jaar vindt er Bestuurlijk Overleg 

Werkveld plaats met circa 20 besturen in de regio. 
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Hier worden ontwikkelingen op de Pabo en in het 

werkveld gedeeld en gezamenlijk gewerkt aan 

oplossingen. Samen met Leidse schoolbesturen 

werkt de opleiding aan het RAL-project: de regi-

onale aanpak lerarentekort. Docenten van de ver-

schillende leerroutes hebben middels de stage-

bezoeken contact met basisscholen en gedeta-

cheerde leerkrachten van de basisscholen zijn 

werkzaam bij de opleiding.  

 

De voltijd Pabo vormt met acht schoolbesturen in 

de regio de Opleidingsschool Samen Opleiden. 

Studenten van de (flexibele) voltijdvariant kunnen 

hun stages op de hierbij betrokken scholen uit-

voeren. Met de stuurgroep en de beleidsgroep 

met HRM-vertegenwoordigers van de betrokken 

schoolbesturen vindt systematisch overleg plaats. 

Ook vindt er, binnen dit verband, twee keer per 

jaar regionaal werkveldoverleg plaats, waarin alle 

betrokkenen met elkaar spreken over de plaat-

sing en begeleiding van studenten. 

 

De Vrijeschool Pabo is, in samenwerking met ze-

ven schoolbesturen in het land, in september 

2019 gestart met het project Samen Opleidend 

Leren (SOL). De bedoeling is dat dit zal resulteren 

in een Opleidingsschool. De Vrijeschool Pabo 

kent een werkveldcommissie bestaande uit be-

stuurders, leraren van verschillende leeftijdsklas-

sen en schoolleiders. Daarnaast is er contact met 

de Vereniging van vrijescholen.  

 

De Acpa is dit studiejaar gestart met de pilot aca-

demische opleidingsschool. Hierin werken scho-

len, schoolbesturen en de Acpa (hogeschool en 

universiteit) met elkaar samen. Deze pilot biedt 

ruimte aan studenten om hun academische vaar-

digheden verder te ontwikkelen door een onder-

zoekende houding aan te nemen en zelf ook 

praktijkonderzoek in de school te doen. Concreet 

voeren dit studiejaar vierdejaars studenten van de 

Acpa onderzoek uit op hun LIO school die onder-

deel uitmaakt van deze pilot.  

 

Vertegenwoordigers van het werkveld waarmee 

de commissie gesproken heeft, hebben aangege-

ven dat Pabo studenten van Hogeschool Leiden 

een hechte binding hebben met de stageschool 

en goed begrip hebben van de schoolcultuur al-

daar. Daarnaast zijn ze zelfstandig, flexibel, 

nieuwsgierig en beschikken ze over een onder-

zoekende basishouding. Voor studenten van de 

Vrijeschool Pabo is specifiek opgemerkt dat zij 

goed naar zichzelf kunnen kijken en een beeld 

hebben van hun kwaliteiten en dat wat ze nog te 

leren hebben. Het werkveld waardeert de ver-

schillende leerroutes die worden aangeboden. Dit 

past volgens hen bij de diversiteit aan basisscho-

len. Daarnaast is de zorg van de opleiding voor 

studenten benoemd als onderscheidend element. 

Deze nadrukkelijk aandacht voor studenten was, 

volgens vertegenwoordigers van het werkveld, 

ook zichtbaar in de Covid-19 periode. 

 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat de opleiding de lan-

delijke bekwaamheidseisen en de landelijk vast-

gestelde kennisbases als basis gebruikt voor de 

beoogde leerresultaten. De uitwerking is toege-

spitst op de specifieke leerroute. De commissie 

constateert bovendien dat de leeruitkomsten van 

de flexibele deeltijd Pabo in lijn zijn met eisen die 

daaraan gesteld worden door het experiment 

flexibilisering.  

 

In verschillende overzichten wordt de relatie 

zichtbaar gemaakt tussen de beoogde leerresul-

taten en de landelijke bekwaamheidseisen en de 

onderdelen van het afstuderen. Op basis daarvan 

stelt de commissie vast dat alle beoogde leerre-

sultaten in de verschillende leerroutes afgedekt 

worden.  

 

De commissie herkent de eigenheid van de oplei-

ding. Dit komt tot uitdrukking in het opleiden van 

leerkrachten die beschikken over persoonlijk 

meesterschap en een eigen visie voor het onder-

wijs van de toekomst. 

 

Het valt de commissie op dat beoogde leerresul-

taten verschillend ingevuld worden per leerroute, 

in de vorm van eindkwalificaties, bekwaamheden 

of leeruitkomsten. De commissie vraagt zich af of 

het wenselijk is om voor de gehele opleiding, op 
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een hoger aggregatieniveau, een set aan leeruit-

komsten te definiëren, die binnen de verschil-

lende leerroutes een meer specifieke invulling 

kunnen krijgen (bijvoorbeeld de eigenheid van de 

Vrijeschool Pabo en de Acpa). Daarmee kan ook 

een impuls gegeven worden aan de samenwer-

king en afstemming tussen de leerroutes en kan 

recht gedaan worden aan de autonomie van stu-

denten om dit met meer of minder begeleiding in 

te vullen.  

 

De commissie constateert dat de opleiding de ac-

tualiteit en relevantie van de verschillende leer-

routes adequaat weet te borgen, mede door de 

samenwerking met het werkveld in de opleidings-

scholen (al dan niet in oprichting), de werkveld-

commissie en de periodieke contacten van do-

centen met de stagescholen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard, dit geldt voor alle leerroutes 

en beide varianten. 
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2. Onderwijsleeromgeving  

 
De commissie heeft vastgesteld dat de onderwijsleeromgeving (van alle leerroutes) studenten in staat stelt 

de beoogde leerresultaten te bereiken en dat de opleiding aan deze standaard voldoet. De beoogde leer-

resultaten zijn in de modulebeschrijvingen uitgewerkt in leerdoelen of eindtermen. Het eigen karakter van 

de leerroutes komt volgens de commissie ook naar voren in de uitwerking van de curricula. Voor de flexibele 

deeltijdopleidingen benadrukt de commissie blijvende aandacht voor het benutten van de flexibele moge-

lijkheden door studenten. De commissie stelt vast dat de opleiding de kernwaarden van de faculteit (auto-

nomie in verbondenheid, ruimte en partnerschap) waarmaakt. De opleiding is in haar veelkleurigheid stu-

dentgericht en geeft studenten vele keuzemogelijkheden. De beroepsoriëntatie van de verschillende leer-

routes is zichtbaar in de stages die elk jaar plaatsvinden. In het realiseren van betekenisvolle stages zijn de 

verschillende opleidingsscholen (al dan niet in oprichting) belangrijk. Ook onderzoeksvaardigheden komen 

in de verschillende leerroutes in voldoende mate aan bod. In alle leerroutes mondt dit uit in een zelfstandig 

door studenten uit te voeren onderzoek, al dan niet op eindniveau. Het delen van de uitgevoerde onder-

zoeken en de opgedane kennis met andere basisscholen verdient volgens de commissie meer aandacht. 

De opleiding heeft het onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie op een adequate manier vorm gegeven. 

De opleiding sluit, met de verschillende leerroutes en keuzemogelijkheden, aan bij de kwalificaties en de 

verschillende achtergronden van de instromende studenten. Docenten zijn deskundig, betrokken en bena-

derbaar. Het is de commissie opgevallen dat de hogeschool brede ondersteunende systemen niet altijd 

passen bij vernieuwend onderwijs.  

 

 

Bevindingen 
 

Voltijd Pabo 

Het eerste jaar van de voltijd Pabo is gericht op 

beroepsvaardigheden en -oriëntatie. Studenten 

leren of het beroep en de opleiding bij hen pas-

sen (en andersom). Het programma is aanbod-

gestuurd en voor iedereen hetzelfde. Het eerste 

jaar omvat vaardigheidstrainingen, trajectbijeen-

komsten, wekelijkse stage van één dag en vakate-

liers verzorgd door de verschillende vakgroepen 

(taal, rekenen, natuuronderwijs, drama, muziek, 

etc.). In het tweede jaar staan de groep en het le-

ren centraal. Studenten krijgen zicht op leerlijnen 

in de verschillende vakoverzichten die zij volgen, 

gericht op het jonge en het oudere kind. Het 

tweede jaar omvat ook pedagogiekcolleges, de 

wekelijkse stage van één dag en twee projecten. 

 

Het derde jaar is gericht op de individuele leer-

ling, zijn/haar achtergrond en mogelijkheden. 

Studenten krijgen verschillende achtergronden 

en theoretische modellen aangereikt voor het 

zien van en aansluiten bij verschillen in talenten, 

behoeften en achtergronden van kinderen. Stu-

denten vormen een eigen visie op onderwijs en 

leerconcepten. De stage is verdubbeld van één 

naar twee dagen per week en studenten maken 

een definitieve keuze voor Jonge Kind of Oudere 

Kind.  

In het vierde jaar staan de passie en ambitie van 

studenten centraal. Studenten worden gedu-

rende de opleiding gecoacht bij de bewustwor-

ding van hun eigen visie op onderwijs, passie, am-

bities, moraal en zingeving. Hun eigen kwalitei-

ten, ontwikkelpunten, ambities en doelen vormen 

daarin, volgens de opleiding, het vertrekpunt. In 

de minor (30 EC) kunnen studenten zich verder 

specialiseren in hun eigen interessegebied. Het 

vierde jaar omvat daarnaast de LIO-afstudeerfase 

(30 EC) en de eindpresentatie (zie standaard 4). 

 

Bij de start van de voltijd Pabo kunnen studenten 

kiezen voor de sportklas, de kunstklas, de wereld-

klas of de flexibele voltijdvariant. Bij de flexibele 

voltijdvariant lopen studenten vanaf de start twee 

dagen per week stage binnen het Opleiden in de 

School verband.  
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De opleiding stelt dat deze keuzemogelijkheden 

meer studenten aantrekt: uit intern onderzoek 

blijkt dat de instroom in de sportklas mede be-

staat uit jongeren die anders niet voor de Pabo 

zouden kiezen. De sportklas, kunstklas en wereld-

klas worden in het derde jaar afgesloten. 

 

Studenten van de flexibele voltijd Pabo waarde-

ren de extra stagedag en de mogelijkheid om zelf 

invulling te geven aan hun studiepad. De oplei-

ding doet een groot beroep op planningsvaardig-

heden, zelfstandigheid en hun eigen verantwoor-

delijkheid. Opgemerkt is dat dit een specifieke 

doelgroep aantrekt en niet voor elke student ge-

schikt is.  

 

In de kunstklas werken studenten in het eerste 

jaar aan hun eigen vaardigheid, zo bleek tijdens 

de visitatie in het gesprek met studenten van de 

verschillende ‘klassen’. Daarbij is aandacht voor 

kunst in brede zin en een veelheid aan disciplines. 

Ook staat elk jaar koor op het programma en zijn 

er diverse excursies naar musea. In het tweede 

jaar passen studenten hun kennis toe in de 

(stage)klas, bijvoorbeeld in het theaterproject. In 

het derde jaar ronden studenten de kunstklas af 

met een zelfgeorganiseerde theateravond waarin 

ze hun eigen ontwikkeling laten zien.  

 

In de wereldklas ontwikkelen studenten, zo bleek 

tijdens de visitatie, een nieuwsgierige blik en leren 

zij de actualiteit in te brengen in de klas en de 

school. Onderdeel van de wereldklas zijn diverse 

excursies waarbij studenten theorie en praktijk 

aan elkaar verbinden. Studenten brengen dit ver-

volgens in in hun lessen in de stageklas. In de 

sportklas is niet alleen aandacht voor de eigen 

klas maar ook voor schoolbrede aspecten zoals 

het schoolplein, afvalscheiding, duurzame ener-

gie, diversiteit, seksualiteit en gezondheid.  

 

Onderzoeksvaardigheden zijn onderdeel van de 

desbetreffende leerlijn en komen in elk jaar aan 

bod. Daarbij passen studenten deze vaardighe-

den ook toe tijdens de stages. In het eerste jaar is 

bijvoorbeeld aandacht voor verbaal argumente-

ren en observeren. In het tweede jaar voor argu-

menteren op schrift en in het derde jaar beden-

ken studenten zelf een onderzoeksvraag die ze 

beantwoorden aan de hand van bronnenonder-

zoek. Studenten formuleren daarbij de onder-

zoeksvraag, deelvragen en zoeken en analyseren 

relevante bronnen en leggen de resultaten vast in 

een verslag. Op eindniveau passen studenten hun 

onderzoeksvaardigheden toe in de meesterproef.  

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat de 

voltijd Pabo verbonden is met het Lectoraat Mu-

ziek en het Lectoraat Natuur. Docenten zijn bij de 

onderzoeken van het Lectoraat Natuur betrokken 

en betrekken daar ook studenten en hun stage-

praktijk bij. Daarnaast wordt kennis verspreid on-

der collega docenten. Het Lectoraat Muziek is re-

cent ingericht. Een van de doelen is mentoren op 

de stagescholen te inspireren op het gebied van 

muziekonderwijs. Studenten zien, zo bleek tijdens 

de visitatie, docenten betrokken bij het lectoraat 

als expert op hun vakgebied.  

 

In de voltijdvariant krijgt internationalisering 

vorm binnen de kaders van wereldburgerschap. 

De wereldklas wordt daarin steeds meer uitge-

bouwd. En thema’s van de wereldklas worden 

steeds meer benut in de andere trajecten. Een 

voorbeeld hiervan is een project wereldburger-

schap dat nu ontwikkeld wordt voor alle klassen 

van de voltijd Pabo en waarin studenten van de 

wereldklas een leidende rol hebben. Daarnaast 

kunnen studenten hun minor in het buitenland 

invullen en is er een internationale reis. Tijdens de 

visitatie is duidelijk geworden dat de internatio-

nale reis verplicht is voor alle voltijd studenten en 

dat zij deze reis (van minimaal twee a drie dagen) 

zelf organiseren.  

 

Studenten van de voltijd Pabo volgen de eerste 

twee jaar met name lessen in hun eigen klas. In 

het derde jaar vindt, binnen de specialisaties 

jonge kind en oude kind, samenwerking met stu-

denten van andere klassen plaats. Studenten heb-
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ben desgevraagd opgemerkt dat input van stu-

denten van de andere klassen verrijkend is. Ook is 

aangegeven dat er meer aandacht kan zijn voor 

diversiteit. 

 

Academische Pabo 

De Acpa wil studenten zowel wetenschappelijke 

als beroepsgerichte uitdaging bieden. Het curri-

culum is recent herzien en is een combinatie van 

beide opleidingen, waarbij ook specifieke Acpa-

vakken zijn ingebouwd. In het tutoraat komen 

beide opleidingen samen en staat de relatie tus-

sen wetenschappelijke theorieën en de onder-

wijspraktijk centraal. De tutoraatsbijeenkomsten 

worden verzorgd door zowel docenten van de 

universiteit als docenten van de Pabo. Het tuto-

raat loopt door alle vier de leerjaren heen.  

 

De Acpa kent dezelfde opbouw als de voltijd 

Pabo. Daarbij is het eerste jaar gericht op be-

roepsvaardigheden en -oriëntatie, het tweede 

jaar op de groep en het leren, het derde jaar op 

de leerling en het vierde jaar op de passie en am-

bitie van de studenten.  

 

In het eerste jaar ligt de nadruk op de gehele vak-

inhoudelijke kennisbasis. Studenten volgen op de 

hogeschool vakken op het gebied van rekenen, 

taal, Engels, schrijven en dergelijke. Op de univer-

siteit volgen studenten vakken en practica op het 

gebied van pedagogische en onderwijsweten-

schappen en ontwikkelingspsychologie. In het 

tweede jaar is er op de Pabo aandacht voor vak-

didactiek van het oude kind en het jonge kind, 

onderdelen van de kennisbasis en werken stu-

denten aan twee projecten. De vakken op de uni-

versiteit zijn gericht op psychologie, leren en cog-

nitie en onderzoekspractica gericht op onderwijs-

leerproblemen en jeugdzorg. In het derde jaar is 

op de Pabo ruimte voor verdieping binnen de pe-

dagogische thema’s als het herkennen van en 

omgaan met verschillen en een vakinhoudelijke 

verdieping (naar keuze van de student). Ook oe-

fenen studenten in dit studiejaar met het opzet-

ten en uitvoeren van (literatuur)onderzoek aan de 

hand van een vraag van de stageschool. Op de 

universiteit volgen studenten een onderzoeks-

practicum en vakken op het gebied van diagnos-

tiek en assessment, leerproblemen en classroom 

dynamics. Het vierde jaar is gericht op profilering 

van de academisch opgeleide student en op on-

derzoek op de school, waarbij universiteit en 

pabo samen optrekken. In het vierde jaar vindt de 

LIO stage plaats en volgen studenten op de uni-

versiteit vakken op het gebied van onderwijskun-

dige diagnostiek en het ontwikkelen van krach-

tige leeromgevingen. De leerroute wordt in het 

vierde jaar afgerond met een LIO-afstudeerfase 

en eindpresentatie (samen 29 EC) en het bachelor 

project (19 EC, zie standaard 4).  

 

In de Acpa zijn onderzoeksvaardigheden onder 

andere onderdeel van de verschillende onder-

zoekspractica, het Practicum wetenschappelijk 

schrijven en de Praktijk van kwalitatief onderzoek 

op de universiteit. Dit mondt uit in het vierdejaars 

bachelor project, waarbij studenten een empi-

risch onderzoek uitvoeren.  

 

Studenten van de Acpa waar de commissie mee 

gesproken heeft, hebben aangegeven dat op de 

Pabo veel aandacht is voor didactiek, het beheer-

sen van de kennis en het lesgeven. Op de univer-

siteit is aandacht voor verdieping, bijvoorbeeld 

op het gebied van leerproblemen. In het derde-

jaars onderzoek vindt integratie plaats. Studenten 

zijn tevreden over de stage en de begeleiding 

daarvan. Tijdens de stage voeren studenten ook 

opdrachten voor hun universitaire vakken uit. 

Studenten hebben aangegeven dat de samen-

werking tussen de Pabo en de universiteit verbe-

terd kan worden.  

Docenten hebben desgevraagd opgemerkt dat 

vanaf komend studiejaar ook in het afstudeer on-

derzoek integratie plaats zal vinden. Docenten 

hebben aangegeven dat op het gebied van vak-

ken (bijvoorbeeld taal en rekenen) er meer ver-

binding tussen de Pabo en de universiteit kan zijn.  

 

Deeltijdroute Spring  

In de eerste fase van de opleiding maken studen-

ten kennis met de wereld van onderwijs en on-

derwijsvernieuwing. Studenten krijgen een brede 
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blik en leren vragen te stellen over onderwijs. In 

de tweede fase ontwikkelen studenten vaardig-

heden en kennis om binnen de context van ver-

nieuwend onderwijs, onderwijs te ontwikkelen en 

te verzorgen. In de derde fase specialiseren stu-

denten zich in een onderwerp waar betrokken-

heid ligt en leren studenten onderzoek te doen 

om onderwijs verder te ontwikkelen.  

Studenten werken in leerteams en leren groten-

deels in de praktijk op de opleidingsschool. De 

opleiding streeft daarbij naar een hechte samen-

werking tussen lerarenopleiding en de (ba-

sis)scholen.  

 

Flexibele deeltijd Pabo 

Het programma van de flexibele deeltijd is opge-

bouwd uit (eenheden van) leeruitkomsten. Het 

leerplan is opgebouwd in vier fasen die elk uit 60 

EC bestaan: 1) oriëntatie op beroep, 2) leraar-

schap, 3) creëren van leren en 4) visie en ambitie. 

Deze fasen kennen een opbouw in complexiteit. 

De leeruitkomsten zijn onderverdeeld in een ge-

nerieke lijn en een vakspecifieke lijn. De vakspeci-

fieke lijn is onderdeel van fase 1 en 2, de gene-

rieke lijn van elke fase. Fase 1 is gericht op de ori-

entatie op het beroep en het oudere kind. Hierin 

onderzoeken en ontwikkelen studenten de basis 

van het lesgeven. Het didactisch handelen is ge-

richt op het geven van een basisles. Ook is er aan-

dacht voor communicatie en de basisschoolvak-

ken Rekenen oudere kind, Taal oudere kind, We-

reldoriëntatie en Kunstzinnige oriëntatie. In de 

meesterproef waarmee de fase wordt afgerond, 

laten studenten zien dat ze een les kunnen geven 

met lesverrijkingen, dat ze de les kunnen onder-

bouwen op pedagogisch en vakdidactisch vlak en 

dat ze daarop kunnen reflecteren.  

In fase 2 staan het leraarschap in de bredere zin 

en het jonge kind centraal. Didactisch handelen is 

gericht op wereldoriëntatie en de basisschoolvak-

ken Schrijven, Bewegingsonderwijs bij de kleu-

ters, Engels, Taal jonge kind en Rekenen jonge 

kind. Bij de meesterproef laten studenten zien dat 

zij een dagdeel kunnen organiseren en verzorgen. 

Fase 3 is gericht op differentiatie en meerdere da-

gen achter elkaar lesgeven. En fase 4 omvat de 

visie van de student en het afstuderen. In de 

meesterproef tonen studenten hun bekwaamhe-

den aan middels het opzetten van een thema-

week.  

 

Studenten kunnen zelf kiezen aan welke leeruit-

komsten ze willen werken en in welke volgorde. 

Hiermee wil de opleiding studenten de mogelijk-

heid bieden om aan die leeruitkomsten te werken 

waarmee ze op dat moment te maken krijgen op 

de stageschool. De opleiding stelt dat het meren-

deel van de studenten vooralsnog de aanbevolen 

leerroute volgt.  

 

De flexibele deeltijd Pabo kent twee speciale tra-

jecten: versneld voor de klas en het traject Jeugd 

in Onderwijs. De eerste variant is voor studenten 

die meer dan de helft van hun leeruitkomsten 

hebben aangetoond en een WO- of HBO- achter-

grond hebben. Zij kunnen de rest van de oplei-

ding afronden op dezelfde school. Deze studen-

ten mogen een deel van de tijd alleen voor de klas 

staan met een uitgestelde bevoegdheid, zoals 

landelijk is overeengekomen. De tweede variant 

is samen met de opleiding Social Work ontwik-

keld en biedt student de mogelijkheid binnen vijf 

jaar een getuigschrift van de bachelor Sociaal 

Werk én de Pabo te behalen. Deze studenten ont-

wikkelen zich tot hulpverlener gespecialiseerd in 

(speciaal) onderwijs. Tijdens de visitatie is duide-

lijk geworden dat in deze laatste variant vooral 

studenten instromen die twee jaar de voltijdop-

leiding Sociaal Werk hebben gevolgd en daarna 

die opleiding combineren met de flexibele deel-

tijd Pabo. Momenteel wordt onderzocht of deze 

studenten al eerder in de Pabo kunnen instromen. 

In het afgelopen jaar zijn 20 studenten in dit tra-

ject ingestroomd.  

 

Studenten van de flexibele deeltijd Pabo waarde-

ren, zo bleek tijdens de visitatie, dat zij op hun ei-

gen tempo kunnen studeren en de werkdruk en 

studielast op hun eigen manier kunnen verdelen. 

Ook over het aantonen van leerkomsten op een 

eigen manier zijn studenten positief. Daarbij is 

opgemerkt dat ze gestimuleerd worden dit op 
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een andere manier te doen dan met een verslag. 

Niet alle studenten durven deze omslag echter al 

te maken.  

Voor de stage worden studenten op een basis-

school geplaatst, hierin is geen keuzevrijheid. De 

opleiding draagt daarbij zorg voor de diversiteit 

in stageplekken. In de stamgroepen is, zo is op-

gemerkt tijdens de visitatie, aandacht voor 

thema’s als diversiteit.  

 

Vrijeschool Pabo 

De Vrijeschool Pabo wordt aangeboden in een 

voltijdvariant en een flexibele deeltijdvariant. 

Beide varianten worden gekenmerkt door vak-

overstijgend onderwijs waarmee een geïnte-

greerd aanbod verzorgd wordt. In de voltijdvari-

ant krijgt dit vorm in het periode-onderwijs waar-

bij studenten drie keer per week een dagdeel les 

krijgen waarbij docenten samenwerken en ver-

schillende vakken integreren. In de flexibele deel-

tijdopleiding worden in de lessen Beroepsbeeld 

diverse vakken met elkaar verbonden.  

 

Net als bij de andere leerroutes heeft elk jaar/fase 

een thema. Het eerste jaar (propedeuse) is gericht 

op waarnemen en denken, het tweede jaar 

(hoofdfase a) op spel en beweging, het derde jaar 

(hoofdfase b) op ritme en ademhaling en het 

vierde jaar (afstudeerfase) op centrum en perife-

rie. Beide varianten kennen verschillende oplei-

dingsgebieden; algemeen pedagogisch, vakdi-

dactisch, maatschappijgericht, zelfontwikkelings-

gericht en praktijkgericht. Deze gebieden zijn ver-

bonden met elkaar, bijvoorbeeld doordat de 

praktijk van het primair onderwijs in alle gebieden 

een grote rol speelt.  

 

De voltijdopleiding omvat naast een basiscurricu-

lum een aantal keuzevakken zoals Open Ruimte 

en Verdieping. Studenten kunnen daarnaast ook 

keuzes maken bij de invulling van open opdrach-

ten bij alle vakken. In het derde jaar kiezen stu-

denten een minor en maken studenten een keuze 

voor de specialisatie oudere kind of jongere kind. 

Een deel van de stages is hieraan verbonden. In 

de afstudeerfase hebben studenten ruimte om 

hun eigen vraag te volgen en in de praktijk on-

derzoek te doen dat aansluit bij de eigen inte-

resse. De niet-vrijeschoolstage en de stage en 

studiebegeleiding in het vierde jaar zijn, volgens 

de opleiding, mede gericht op de vorming van 

een persoonlijke visie op onderwijs. 

 

Studenten van de voltijd Vrijeschool Pabo zijn po-

sitief over de aanwezigheid van docenten bij el-

kaars lessen. Dit geeft hen inzicht in verschillende 

perspectieven. Studenten hebben desgevraagd 

opgemerkt dat het thema diversiteit onder hen en 

hun docenten leeft maar dat er nog geen con-

crete tools zijn om hiermee om te gaan in de les-

sen. Diversiteit is ook onderwerp van gesprek in 

de studentenraad.  

 

De deeltijd Vrijeschool Pabo omvat eveneens vier 

fasen. Deze kunnen in twee tot vier jaar doorlo-

pen worden, afhankelijk van de vooropleiding en 

ervaring van studenten. Studenten stellen hun ei-

gen programma samen en kiezen, aan de hand 

van de leeruitkomsten, de vakken die zij nodig 

hebben. Dit is onderdeel van het studieplan dat 

studenten opstellen in de eerste periode. Studen-

ten maken zich de leeruitkomsten eigen door 

vakken te volgen, door ervaringen in de praktijk 

op te doen of door zelfstudie. Om studenten in-

zicht te geven in de inhoud en noodzaak van elk 

vak, is een vaklijn opgesteld. Deze vaklijn is ge-

koppeld aan het rooster zodat studenten ook 

kunnen zien wanneer het vak gegeven wordt. Stu-

denten volgen daarnaast bronuren; dit zijn ge-

meenschappelijke uren waarvan de inhoud, vol-

gens de opleiding, voor iedereen belangrijk is. In 

fase 1 en 2 is daarbij onder andere aandacht voor 

het beroepsbeeld, de impuls van de vrijeschool, 

het mensbeeld, het vrijeschool-leerplan in relatie 

tot de ontwikkelingsfasen van het kind, de voor-

bereiding op de stage en bewegend leren. In fase 

3 en 4 is het centrale thema levenskunst met 

thema’s als de kunst van het ontwerpen, gezond-

makend onderwijs, mens en wereld en beroeps-

voorbereiding.  

 

Studenten van de deeltijd Vrijeschool Pabo erva-

ren een gevoel van gemeenschap en zijn, net als 
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studenten van de andere flexibele leerroute, po-

sitief over de zelfstandigheid in de opleiding en 

het kunnen kiezen van een eigen studiepad. 

Studenten zijn ook positief over de antroposofi-

sche basis van de opleiding. Dit is onderdeel van 

alle vakken waardoor de opleiding als één geheel 

ervaren wordt. Dit zorgt er echter ook voor dat 

het lastig is om vrijstellingen te verkrijgen. Docen-

ten hebben in dit kader opgemerkt dat er geen 

EVC procedure of assessment is bij de start van 

de opleiding. Studenten kunnen gedurende de 

opleiding vrijstelling voor toetsen aanvragen op 

basis van de leeruitkomsten.  

 

Studenten (van beide varianten) krijgen in alle ja-

ren muzische en beeldende vakken. Ook kennen 

beide varianten jaarlijkse projecten. Voltijd stu-

denten van de Vrijeschool Pabo volgen bloksta-

ges van gemiddeld tien weken per studiejaar. 

Deeltijd studenten bepalen zelf wanneer en hoe-

veel stage zij lopen, met als richtlijn een dag per 

week en 200 uur per jaar.  

 

Zoals bij standaard 1 aangegeven, werkt de op-

leiding voor de Vrijeschool Pabo aan de inrichting 

van een opleidingsschool Samen Opleidend Le-

ren (SOL). In studiejaar 2020 – 2021 zijn de eerste 

SOL groepen gestart: deze studenten ontmoeten 

elkaar in de stageschool en volgen daar ook les-

sen.  

 

De opleiding werkt nauw samen met het aan de 

faculteit verbonden lectoraat Waarde(n) van het 

Vrijeschoolonderwijs. Dit lectoraat richt zich op 

het bestendigen en versterken van de kwaliteit 

van het huidige en toekomstige vrijeschoolon-

derwijs. Onder andere middels onderzoek en pro-

fessionalisering van docenten.  

 

Het curriculum van de Vrijeschool Pabo wordt 

momenteel herzien. Dit betreft onder andere de 

voorbereiding op en positionering van de lande-

lijke kennisbasistoetsen, aandacht voor pedago-

giek van het jonge kind, versterking van de leerlijn 

onderzoek en verbetering van het intakeproces. 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat de 

integratie van vakken ook een belangrijk onder-

werp van gesprek is in de Vrijeschool Pabo. Dit 

krijgt onder andere vorm in het periode onder-

wijs. Daarnaast onderzoekt de opleiding hoe 

‘losse’ vakken meer geïntegreerd aangeboden 

kunnen worden. Bij docenten leidt dit tot enthou-

siasme en soms ook tot ‘schuring’ met het eigen 

vak.  

 

Leeromgeving 

De vijf ontwerpprincipes van de hogeschool zijn 

leidend voor de faculteit en de opleiding. Deze 

ontwerpprincipes betreffen a) een bewuste stu-

diekeuze en binding voor de poort, b) een vlie-

gende start in het hbo, c) betekenisvol contact tij-

dens transities in de opleiding, d) een activerende 

blend in het curriculum en e) toetsing om studen-

ten te stimuleren continu te leren. De faculteit 

heeft deze principes, passend bij de eigen kern-

waarden (autonomie in verbondenheid, ruimte en 

partnerschap), uitgewerkt in principes voor de ei-

gen faculteit en specifiek in principes voor het hy-

bride onderwijs in Coronatijd. De vertaling daar-

van vindt plaats in de opleidingen en leerroutes. 

Zo heeft bijvoorbeeld passend bij visie op het be-

lang van leren in een sociale context de voltijd 

Pabo als hbo-opleiding relatief veel contacturen. 

Voltijdstudenten zijn drie tot vier dagen per week 

op de hogeschool en volgen lessen in trajecten 

en in klasverband. Zij maken deel uit van een 

mentorgroep en hebben per jaar een vaste stu-

diebegeleider. Voltijdstudenten lopen gemiddeld 

tien weken per jaar stage en in het laatste studie-

jaar twintig weken.  

 

Voor de flexibele deeltijd Pabo zijn specifieke uit-

gangspunten geformuleerd waaruit de eigen ver-

antwoordelijkheid van studenten en het flexibele 

en leerwegonafhankelijke karakter van de leer-

route blijkt. Omdat persoonlijk contact volgens 

de opleiding een belangrijke voorwaarde is voor 

het bieden van maatwerk werkt de opleiding met 

stamgroepen van tien studenten en een leer-

coach. De studenten lopen stage in dezelfde re-

gio. De leercoach woont in die regio en kent de 

scholen.  
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Flexibele deeltijd studenten kunnen hun leerpro-

ces op drie manieren vormgeven: 1) via de onder-

wijsactiviteiten (lesdagen op de hogeschool, 

waarbij drie blokken worden aangeboden), 2) het 

digitale leerpad (dat start bij de digitale leerom-

geving en waar ruimte is voor behandeling van 

theorie, casuïstiek, vragen, opdrachten en discus-

sies) en 3) het leren op de stageplek. De opleiding 

stelt dat het individuele leerpad van studenten 

vaak een combinatie van deze drie omvat.  

Studenten waarderen binnen de flexibele deeltijd 

de vastigheid van hun stamgroep, de indeling van 

de lesdagen en hun leercoach, zo bleek tijdens de 

visitatie. Ook over de invulling van de open 

ruimte, waarvoor studenten zelf onderwerpen 

kunnen aandragen, zijn studenten positief. De 

Covid-19 pandemie heeft volgens hen een posi-

tief effect gehad op de ontwikkeling van de digi-

tale leerpaden.  

 

Bij de Vrijeschool Pabo is leren ook een sociaal 

gebeuren; het gesprek met de ander is een be-

langrijk onderdeel van het eigen leerproces. In 

beide varianten is ruimte voor ontmoeting tussen 

studenten en docenten, zodat zij met elkaar sa-

menwerken en een lerende attitude ontwikkelen. 

Jaarfeesten, gezamenlijke afsluitingen van curri-

culumonderdelen en opleidingsbrede projecten 

worden gezamenlijk gevierd en vormgegeven. De 

Vrijeschool Pabo hanteert bij sommige onderde-

len een participatieplicht. Voltijdstudenten zijn 

vier en een halve dag per week op de hogeschool; 

deeltijdstudenten anderhalve dag per week. 

Deeltijd studenten maken, net als studenten van 

de flexibele deeltijd Pabo, onderdeel uit van een 

(regionaal ingerichte) stamgroep onder begelei-

ding van een leercoach.  

 

Recente ontwikkelingen 

In 2020 is een groot deel van het onderwijs online 

uitgevoerd. Naast de online lessen, die zoveel 

mogelijk een interactief karakter krijgen, wordt 

via de digitale leeromgeving ondersteunend ma-

teriaal, opdrachten, digitale leerpaden, ingespro-

ken powerpoints en filmpjes aangeboden. Voor 

de stages en het afstuderen zijn alternatieve pro-

cedures opgesteld. Inzake begeleiding heeft de 

opleiding, naast digitale ontmoetingen, in deze 

periode gebruik gemaakt van regionale ontmoe-

tingsplaatsen. Daartoe hebben verschillende ba-

sisscholen een ruimte voor ontmoeting ter be-

schikking gesteld aan studentgroepen en hun 

studiebegeleider. Door de hogeschool en de fa-

culteit wordt periodiek onderzoek gedaan naar 

de studievoortgang. Daaruit blijkt dat er geen 

sprake is van meer studievertraging. Studenten 

waarderen de inzet van hun docenten in deze pe-

riode, ook is volgens hen het online onderwijs 

steeds beter geworden in deze periode.  

 

Het sociale aspect van de Vrijeschool Pabo heeft 

in de afgelopen periode ook online vorm gekre-

gen. Daarnaast zijn de groepen verkleind om de 

praktijklessen door te kunnen laten gaan. Een 

deel van de stages is opgeschoven en een deel 

van de vakken is naar voren gehaald.  

 

Instroom 

De opleiding hanteert, voor alle leerroutes, de 

wettelijke toelatingseisen. De intakeprocedure 

omvat onder andere een meeloopstage van twee 

dagen, het uploaden van een motivatiefilmpje, 

een diagnostische rekentoets en het invullen van 

een digitale vragenlijst. De doelgroep van de ver-

schillende leerroutes is verschillend. Zo richt de 

Acpa zich op studenten met een onderzoekende 

en nieuwsgierig houding, de deeltijdroute Spring 

zich op studenten die geïnteresseerd zijn in ver-

nieuwingsonderwijs en de Vrijeschool Pabo op 

studenten die geïnteresseerd zijn in het hierbij 

behorende gedachtengoed. Deze studenten heb-

ben vaak zelf ook vrijeschool onderwijs gevolgd.  

 

De flexibele deeltijd Pabo kent twee instroommo-

menten. Met elke student wordt (door de leer-

coach) een intakegesprek gevoerd. Tijdens de 

kick-off dagen wordt, samen met de leercoach, de 

persoonlijke leerroute van studenten ingericht. 

Daarbij wordt gekeken naar de ambities van de 

student en de vooropleidingen. En een EVC-com-

missie kijkt naar de eerder verworven competen-

ties en kwalificaties; HBO- en WO- studenten 

kunnen veelal 120 EC van tevoren aantonen. In 

een leerovereenkomst, ondertekend door de 
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mentor op de basisschool, de leercoach en de 

student, wordt elk half jaar geformuleerd welke 

leeruitkomsten de student wil aantonen en wat 

daarvoor nodig is op de stage en op de hoge-

school.  

 

De flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool 

Pabo kent met ingang van dit studiejaar ook twee 

instroommomenten.  

 

Personeel 

De opleiding werkt met zelfverantwoordelijke on-

derwijsteams die een groep studenten en een 

deel van het curriculum onder hun hoede heb-

ben: een Acpa-team, een flexibel deeltijdteam, in 

de voltijd een propedeuseteam, een team leerjaar 

2, een team leerjaar 3/4 en sinds dit studiejaar het 

team flexibele voltijd. Docenten van het onder-

wijsteam zijn studiebegeleiders van de studenten 

in die betreffende leerroute of in dat studiejaar. 

Elk onderwijsteam heeft een teamleider die als 

‘meewerkend voorman’ de processen binnen het 

team bewaakt. Teamleiders van onderwijsteams 

hebben wekelijks gezamenlijk overleg met het 

managementteam van de Pabo. Op facultair ni-

veau vindt periodiek overleg plaats tussen de ver-

schillende flexibele deeltijdopleidingen.  

 

De onderwijsteams overleggen op wekelijkse ba-

sis en hebben de verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs voor hun studenten. De docenten (ex-

perts) van de onderwijsteams maken deel uit van 

expertteams, waarin overleg en intervisie plaats-

vindt. De opleiding kent vakgroepen voor vakge-

bieden en expertteams voor de pabo-organisatie. 

De vakgroepen (bijvoorbeeld voor taalonderwijs, 

rekenonderwijs en kunstzinnige oriëntatie) en ex-

pertteams (bijvoorbeeld voor toetsing, onderzoek 

en jonge kind) hebben twee keer per periode 

overleg. Ieder docent neemt maximaal deel aan 

één vakgroep en één expertteam.  

 

Tijdens de visitatie is opgemerkt dat er bewegin-

gen zijn om op facultair niveau meer samen te 

werken en van elkaar te leren. Een voorbeeld hier-

van is het recent opgestarte initiatief om geza-

menlijk de overeenkomsten en verschillen in on-

derzoek in kaart te brengen en uiteindelijk een 

gezamenlijke leeruitkomst op dit gebied te defi-

niëren. Het onderwijs op het gebied van onder-

zoek wordt heringericht waarbij studenten onder-

zoek kunnen gebruiken in de ontwikkeling van 

hun eigen professionaliteit en realiseren dat het 

onderdeel is van hun instrumentarium als leer-

kracht. De eigenheid van de verschillende leer-

routes draagt er aan bij dat studenten meer keu-

zes hebben op het gebied van onderzoek en on-

derzoeksmethoden.  

 

Aan de opleiding zijn in totaal 134 docenten ver-

bonden (79 fte). 85% van de docenten is master 

opgeleid of tweedegraads, hiervan zijn zeven do-

centen gepromoveerd. Dit studiejaar zijn drie do-

centen bezig hun mastergraad te behalen en is 

één docent een promotietraject gestart. Professi-

onalisering vindt op verschillende manieren 

plaats, middels activiteiten op het vakgebied, de 

toetscursus (Basiskwalificatie examinering) die 

door elke docent gevolgd wordt, jaarlijkse peer-

reviews en deelname aan relevante netwerken. 

Binnen de flexibele deeltijd Pabo is in de afgelo-

pen periode aandacht geweest voor professiona-

lisering op het gebied van het lesgeven in een 

flexibele opleiding, het schrijven en perfectione-

ren van leeruitkomsten, de juiste begeleiding bin-

nen vraaggestuurd onderwijs en het nakijken met 

een holistische blik.  

 

Bij de Vrijeschool Pabo wordt wekelijks een uur 

besteed aan gezamenlijke studie en worden jaar-

lijks vier interne conferenties belegd. De Vrije-

school Pabo heeft een systeem ingericht waarbij 

docenten in kleine groepjes in nauwe samenwer-

king elkaars ontwikkeling beoordelen en met el-

kaar deze ontwikkeling in het geheel van oplei-

dingsdoelen bewust houden. Hierdoor ontstaat 

een teamgesprek over de doelen van de oplei-

ding, een groepsgesprek over de bijpassende ei-

gen doelen, onderling lesbezoek, een feedback-

gesprek en een beoordelingsgesprek. De onder-

wijsmanager sluit aan bij het feedbackgesprek.  
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Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat do-

centen binnen de faculteit bij meerdere opleidin-

gen c.q. leerroutes ingezet kunnen worden. En dat 

op die manier van elkaar geleerd wordt. Ook is 

opgemerkt dat de flexibele deeltijdopleidingen 

een andere rol en houding van docenten vragen, 

waarbij er meer aandacht is voor de specifieke 

(leer)vraag van studenten en de inbreng van stu-

denten in de les. Docent en student trekken in de 

deeltijdvarianten meer gezamenlijk op.  

 

De commissie heeft tijdens de visitatie met do-

centen van de voltijd Pabo, Acpa en deeltijd Pabo 

gesproken over de werkdruk. Daarbij is aangege-

ven dat de ontwikkeling van nieuwe leerroutes 

(zoals de flexibele deeltijd Pabo) extra werkdruk 

oplevert. Ook het nakijken van beroepsproducten 

(die in de flexibele deeltijd Pabo op elk moment 

ingeleverd kunnen worden) draagt bij aan de 

werkdruk. Opgemerkt is dat de werkdruk be-

spreekbaar is in de opleiding maar wel een punt 

van aandacht is. 

 

De studenten (van alle leerroutes) waarmee de 

commissie gesproken heeft, zijn enthousiast over 

de kwaliteit en betrokkenheid van hun docenten.  

 

Voorzieningen 

De opleiding en de verschillende leerroutes wor-

den aangeboden in het gebouw van de hoge-

school in Leiden. Tijdens de visitatie is opgemerkt 

dat de ontwikkeling van nieuwe leerroutes niet al-

tijd past bij de hogeschoolbrede digitale onder-

steuning. Dit leidt voor docenten tot extra werk-

druk doordat roosters handmatig gemaakt wor-

den en resultaten handmatig bijgehouden wor-

den.  

 

Binnen de voltijd Pabo worden studenten bege-

leid door een studiebegeleider; het belangrijkste 

aanspreekpunt voor de student. De gesprekken 

tussen student en studiebegeleider zijn onder-

deel van een zogenaamde gesprekscyclus waarin 

elk semester gesproken wordt over de voortgang 

en de ontwikkeling van de student. De leerroute 

zet in het eerste jaar extra in op studiebegelei-

ding: de studiebegeleider is dan vaardigheidstrai-

ner, trajectdocent en stagebegeleider. Dit maakt 

volgens de leerroute intensieve begeleiding van 

studenten mogelijk. In het tweede jaar zien stu-

denten en studiebegeleider (één per klas) elkaar 

wekelijks gedurende één dagdeel trajectonder-

wijs. In het derde en vierde jaar is de student meer 

zelf verantwoordelijk voor de te maken keuzes, 

vanuit de eigen drijfveren en overtuigingen.  

 

Bij de Acpa maakt de studiebegeleiding deel uit 

van het eerder genoemde tutoraat. Daarin wor-

den studenten zowel door een pabo-docent als 

door een docent van de universiteit begeleid. In 

het eerste jaar is de pabo-docent tevens de sta-

gebegeleider van de student. In tutoraatsbijeen-

komsten is aandacht voor het ontwikkelen van al-

gemene en specifieke beroepsvaardigheden én 

academische vaardigheden, specifieke onderwijs-

thema’s en intervisie en supervisie. Het tutoraat 

krijgt in elk jaar van de leerroute vorm: het eerste 

jaar wekelijks en daarna om de week. 

 

In de flexibele deeltijd Pabo en de flexibele deel-

tijd Vrijeschool Pabo worden studenten begeleid 

door een leercoach. Studenten van de voltijd 

Vrijeschool Pabo maken deel uit van een mentor-

groep en hebben per jaar een vaste studiebege-

leider.  

 

Tijdens de stages worden studenten, van alle leer-

routes, begeleid (en periodiek bezocht) door een 

mentor (leerkracht) van de basisschool en een be-

geleider vanuit de Pabo. Mentoren volgen regel-

matig een mentoren- /coachtraining.  

 

Studenten van de flexibele deeltijd Pabo zijn, zo 

bleek tijdens de visitatie, zeer te spreken over de 

betrokkenheid en benaderbaarheid van hun leer-

coach. Die is ‘hun rots in de branding’ in het vin-

den van hun eigen weg in de opleiding.  

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat ver-

bindingen tussen studenten van de verschillende 

leerroutes vooral in de opleidingscommissie, de 
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gemeenschappelijke studievereniging en de fa-

culteitsraad gelegd worden. Daar ontmoeten stu-

denten van de verschillende leerroutes elkaar.  

 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat het programma, de 

onderwijsleeromgeving en het personeel de stu-

denten van de verschillende leerroutes in staat 

stellen de beoogde leerresultaten te bereiken. In 

modulebeschrijvingen zijn de beoogde leerresul-

taten uitgewerkt in leerdoelen of eindtermen. 

Voor de voltijd Pabo en Acpa wordt bovendien 

benoemd aan welke bekwaamheidseis de betref-

fende module bijdraagt. Voor de Vrijeschool 

pabo wordt de relatie met het eigen ontwikkelka-

der gelegd, dat gelinkt is aan de bekwaamheids-

eisen. 

 

Het eigen karakter van de leerroutes komt vol-

gens de commissie ook naar voren in de uitwer-

king van de curricula. Zo worden de twee flexibele 

deeltijd leerroutes (Pabo en Vrijeschool) geken-

merkt door flexibiliteit in volgorde en tempo, 

waarbij de leeruitkomsten leidend zijn. Dat in de 

praktijk maar weinig studenten gebruik maken 

van de mogelijkheden inzake flexibiliteit in volg-

orde en toetsvorm verdient volgens de commis-

sie blijvend aandacht van de opleiding.  

 

De commissie is van mening dat de opleiding de 

kernwaarden van de faculteit (autonomie in ver-

bondenheid, ruimte en partnerschap) waarmaakt. 

De opleiding is in haar veelkleurigheid student-

gericht en geeft studenten vele keuzemogelijkhe-

den. Niet alleen zijn er verschillende leerroutes, 

ook zijn er binnen deze leerroutes nog keuzemo-

gelijkheden en verdiepingsmogelijkheden. Bin-

nen de Voltijd Pabo appelleren de verschillende 

klassen (sportklas, wereldklas etc.) aan een be-

hoefte bij studenten.  

De commissie ziet in het traject Jeugd in Onder-

wijs van de flexibele deeltijd een good practice en 

verwacht dat dit wellicht ook uitgebreid kan wor-

den naar andere disciplines. 

 

De beroepsoriëntatie van de verschillende leer-

routes is volgens de commissie zichtbaar aanwe-

zig. Dit komt met name naar voren in de stages. 

In elke leerroute lopen studenten in elk jaar stage. 

De intensiteit daarvan neemt in de regel toe naar-

mate de leerroute vordert. In de flexibele deeltijd-

varianten zijn studenten eveneens werkzaam in 

de beroepspraktijk. In het realiseren van beteke-

nisvolle stages zijn de verschillende opleidings-

scholen (al dan niet in oprichting) belangrijk.  

De commissie stelt bovendien vast dat onder-

zoeksvaardigheden in de verschillende leerroutes 

in voldoende mate aan bod komen. In alle leer-

routes mondt dit uit in een zelfstandig door stu-

denten uit te voeren onderzoek, al dan niet op 

eindniveau. Acpa studenten krijgen onderzoeks-

vaardigheden ook in de universitaire vakken aan-

gereikt en voeren in het derde jaar een ‘oefen’ on-

derzoek uit bij hun stageschool.  

Tijdens de visitatie zijn verschillende voorbeelden 

van relevante onderzoeken naar voren gebracht. 

De impact daarvan op andere stagescholen dan 

de stageschool waar het onderzoek is uitgevoerd 

is nog zeer beperkt. In de verspreiding van de on-

derzoeken en de opgedane kennis kunnen vol-

gens de commissie de betrokken lectoren een be-

langrijke rol spelen.  

 

De commissie heeft tijdens de visitatie het studie-

materiaal en de gebruikte literatuur ingezien. Op 

basis daarvan stelt zij vast dat de opleiding in de 

verschillende leerroutes gebruik maakt van rele-

vante en actuele literatuur. De opleidingen han-

teert voor alle leerroutes de wettelijke toelatings-

eisen en sluit aan bij de verschillende achtergron-

den van studenten. De voorzieningen van de op-

leidingen zijn adequaat. De commissie raadt de 

hogeschool aan bij het ontwikkelen van nieuwe 

leerroutes de afstemming met digitale en logis-

tieke processen vroegtijdig op te pakken.  

 

De commissie stelt, op basis van de bestudeerde 

overzichten en de gevoerde gesprekken, vast dat 

de leerroutes verzorgd worden door voldoende, 

deskundige en betrokken docenten. De commis-

sie vraagt aandacht voor het blijvend bewaken 
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van de werkdruk van docenten. Daarnaast moe-

digt zij facultaire en leerroute overstijgende sa-

menwerking tussen leerroutes en docenten aan. 

De commissie is namelijk van mening dat de leer-

routes meer van elkaars expertise kunnen leren 

c.q. gebruik kunnen maken.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard, dit geldt voor alle leerroutes 

en beide varianten. 
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3. Toetsing 

 
De beoogde leerresultaten (eindkwalificaties, bekwaamheden of leeruitkomsten) vormen de kapstok van 

het toetssysteem. Het toetssysteem omvat het toetsbeleid, het toetsprogramma, beoordelingsformulieren 

en -criteria. De opleiding neemt effectieve maatregelen om de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie 

van de toetsing te borgen. Het gebruik van beoordelingsformulieren, rubrics, de inzet van meerdere beoor-

delaars en kalibratiesessies dragen daar in belangrijke mate aan bij. Binnen de flexibele deeltijd leerroutes 

is de toetsing leerwegonafhankelijk. De examencommissie neemt adequate maatregelen om de kwaliteit 

van de toetsing en het eindniveau te borgen. Ook de expertgroep heeft hierin een belangrijke rol. Hoewel 

de examencommissie het eindniveau controleert middels steekproeven, raadt de commissie aan om dit 

gezien de breedte en reikwijdte van alle verschillende leerroutes, meer frequent te doen. De commissie 

concludeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de opleiding aan deze 

standaard voldoet.  

 

 

Bevindingen 
Het hogeschoolbrede toetsbeleid is leidend voor 

de invulling van het toetsbeleid van de opleiding.  

De leerroutes hebben een eigen toetshandboek. 

Dat geeft samen met het jaarlijks opgestelde 

toetsplan een overzicht van alle processen, de 

toetsing van het gehele curriculum en alle toets-

vormen. Belangrijke uitgangspunten van het 

toetsbeleid zijn a) samenhang in het programma 

en betekenisvol onderwijs vraagt om geïnte-

greerde toetsen, b) de toets is zo vaak mogelijk 

een leermoment, c) je hoeft niet alles te toetsen 

om te leren (“less is more”) en d) beperkte admi-

nistratieve last voor docenten.  

 

Alle docenten worden geschoold op het gebied 

van toetsen en beoordelen op BKE-niveau. Exami-

natoren van het eindniveau hebben een assesso-

rentraining gevolgd en houden intervisiebijeen-

komsten onder begeleiding van experts. De Pabo 

maakt gebruik van schoolopleiders en gedeta-

cheerden vanuit het werkveld; zij volgen de inter-

visies en assessorentrainingen. Ditzelfde geldt 

voor de lerarenopleiders die stages begeleiden of 

eindassessments beoordelen.  

Bij de constructie van de toetsen wordt het ‘vier-

ogen-principe’ gehanteerd. De toetsen worden 

beoordeeld door de docenten van de betreffende 

module aan de hand van een gezamenlijk ontwik-

keld nakijkformat. Bij alle toetsen die het eindni-

veau bepalen (meesterproef, LIO-assessment, af-

studeerpresentatie) is een tweede beoordelaar 

betrokken, zie ook standaard 4.  

 

Voor onderdelen waar het kalibreren van toetsing 

gewenst is, zoals onderzoek, stage, eindas-

sessment zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten 

en wordt tijd in de teambijeenkomsten gereser-

veerd. Nieuwe assessoren worden door leadas-

sessoren opgeleid met trainingsbijeenkomsten. 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat as-

sessoren betrokken bij het beoordelen van de 

meesterproef dat alleen mogen doen als zij aan 

de jaarlijkse intervisie bijeenkomst hebben deel-

genomen. Ook is bevestigd dat regelmatig kali-

bratiesessies belegd worden waarbij aan de hand 

van producten van studenten de beoordeling van 

het eindniveau besproken wordt.  

 

Studenten van alle leerroutes maken in de hoofd-

fase van hun leerroute de landelijke kennistoet-

sen. 

 

De voltijd Pabo en de Acpa zetten in op een pas-

send aantal toetsen per leerjaar, met diepgang en 

samenhang die qua toetsvorm afwisselend en uit-

dagend zijn. Waar mogelijk wordt directe feed-

back gegeven en er is een focus op kennis en be-

roepsvaardigheden. De leerroutes maken gebruik 
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van afwisselende toetsvormen zoals schriftelijke 

kennistoetsen, vaardigheidscarrousels, beroeps-

producten, projecten en digitale themamappen.  

 

Studenten van de voltijd Pabo en de Acpa zijn, zo 

bleek tijdens de visitatie, over het algemeen te-

vreden over de feedback die ze van hun docenten 

krijgen. Ook is het voor hen duidelijk wat van hen 

verwacht wordt, al verschilt dit per docent. Dit is 

onderdeel van rubrics of wordt tijdens de colleges 

toegelicht. Bij de meesterproef krijgen studenten 

ook peerfeedback van mede studenten. Desge-

vraagd is aangegeven dat de beoordeling van de 

stage kan verschillen per leerroute.  

 

Bij de flexibele deeltijd Pabo heeft de toetsing een 

leerwegonafhankelijk karakter, veelal middels een 

op te leveren beroepsproduct. Dit kan zijn een 

verslag, rapportage, lesplan of portfolio, maar 

ook een presentatie, filmpje, (praktijk)assessment 

of criteriumgericht interview (al dan niet aanvul-

lend op een portfolio). De opleiding stelt dat stu-

denten hierbij nog vaak kiezen voor een verslag.  

In de leeruitkomsten staat een aanbevolen toets-

vorm en er staan beoordelingscriteria geformu-

leerd. Elke fase in de flexibele deeltijd Pabo bevat 

een afsluitende leeruitkomst: de meesterproef. In 

deze meesterproef tonen studenten dat zij de 

leeruitkomsten van de betreffende fase geïnte-

greerd in de praktijk kunnen toepassen. De mees-

terproeven worden beoordeeld door een onaf-

hankelijke docent uit het team. De andere leeruit-

komsten binnen de fase mogen ook aangetoond 

worden via eerder behaalde diploma's of eerder 

verworven competenties. Bij de meesterproeven 

is dit niet mogelijk; dit zijn leeruitkomsten die de 

student vanuit zijn (stage-)ervaring in de praktijk 

moeten kunnen aantonen. De student laat in de 

meesterproef zien dat hij de geleerde theorie kan 

koppelen aan de praktijk. Om de meesterproef te 

kunnen doen hoeft de student niet alle leeruit-

komsten uit een fase te hebben afgesloten maar 

moet wel een vastgestelde combinatie van leer-

uitkomsten uit de generieke en vakdidactische lijn 

zijn aangetoond.  

 

Tijdens de visitatie is duidelijk geworden dat de 

leeruitkomsten van de flexibele deeltijd Pabo re-

gelmatig onderwerp zijn van kalibratiesessies. 

Aan de hand van beroepsproducten van studen-

ten wordt de interpretatie van de leeruitkomsten 

gezamenlijk besproken. Dit is onderdeel van het 

ontwikkelproces van het team.  

 

Studenten van de flexibele deeltijd Pabo hebben 

opgemerkt dat zij betrokken worden bij de for-

mulering van de leeruitkomsten. Ook is opge-

merkt dat docenten benaderbaar zijn en altijd be-

reid zijn om indien gewenst extra mondelinge 

feedback te geven.  

 

Toetsing binnen de recent gestarte deeltijdroute 

Spring is eveneens leerweg-onafhankelijk. De op-

leiding stelt dat dat ruimte biedt om, in samen-

spraak met studenten en de opleidingsscholen, 

het onderwijsprogramma vorm te geven en res-

ponsief te zijn op vragen die zich tijdens het pro-

gramma aandienen. 

 

Bij de Vrijeschool Pabo vinden veel afsluitingen 

plaats door middel van werkstukken, presentaties 

en enkele collectieve producten. De Vrijeschool 

Pabo kent een mix van programma-afhankelijke 

en programma-onafhankelijke toetsen. Pro-

gramma- onafhankelijk toetsen biedt, volgens de 

opleiding, de mogelijkheid om integraal vanuit de 

bekwaamheidsniveaus te beoordelen en theorie 

en praktijk te verbinden. Dit vindt plaats aan het 

eind van elke studiefase, middels een portfolio en 

een mondelinge presentatie door de student. De 

fasebeoordeling wordt afgenomen door twee on-

afhankelijke assessoren. 

De programma-afhankelijke toetsing betreft een 

beoordeling van kennis, vaardigheden en attitu-

des op het gebied van curriculumonderdelen. 

 

In de flexibele deeltijd Vrijeschool Pabo worden 

de leeruitkomsten getoetst. Studenten kiezen 

hiervoor hun eigen vorm van aantonen, gebruik-

makend van inhoud van lessen op de opleiding, 

zelfstudie, eerder opgedane kennis en/of stage-

ervaring. Studenten laten in een portfolio zien dat 

een leeruitkomst behaald is, door een vak af te 
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sluiten met een beoordeling van de vakdocent, 

door een leeruitkomst in de stage te behalen en 

deze op verschillende manieren naar keuze zicht-

baar te maken. 

Programma-afhankelijke toetsen (zoals schrifte-

lijke kennistoets, reflectieverslag, werkstukbeoor-

deling, praktijkbeoordeling en presentatie) wor-

den ontwikkeld en afgenomen door de betref-

fende vakdocent, die door de examencommissie 

is aangewezen als examinator. 

 

Alumni geven aan, zo bleek tijdens de visitatie, 

dat zij tijdens de opleiding goed voorbereid zijn 

op de toetsing. De toetskaders en het nauwe con-

tact met docenten en de studiebegeleider zijn 

daarin behulpzaam.  

 

Inzake de flexibele deeltijdopleidingen is door 

studenten opgemerkt dat als leeruitkomsten niet 

direct duidelijk zijn, studenten hierover in gesprek 

gaan met hun leercoach of docenten. Ook in de 

lessen is aandacht voor de leeruitkomsten.  

Docenten van de Vrijeschool Pabo hebben des-

gevraagd opgemerkt dat ten behoeve van de be-

oordeling van leeruitkomsten kalibreersessies 

worden belegd. Dit is het tweede jaar waarin ge-

werkt wordt met leeruitkomsten en het is voor 

docenten een gezamenlijke zoektocht naar het 

juist evenwicht tussen holistisch beoordelen en 

het werken met rubrics. 

 

Examencommissie 

De facultaire examencommissie bestaat uit drie 

kamers. De voltijd Pabo, deeltijd Pabo en Acpa 

maken deel uit van één kamer. De Vrijeschool 

Pabo maakt samen met de opleidingen Docent 

Dans-Euritmie en Docent Muziek deel uit van één 

kamer. De andere kamer is verantwoordelijk voor 

de overige opleidingen van de faculteit. De facul-

taire examencommissie kent een extern lid. Uit 

het meest recente jaarverslag van de examen-

commissie blijk dat zij, in samenwerking met Ho-

geschool Rotterdam, eindwerken heeft bekeken.  

 

De eerder genoemde expertgroep toetsing (stan-

daard 2) fungeert als toetscommissie. De expert-

groep legt verantwoording af aan het opleidings-

management en de examencommissie. De ex-

pertgroep toetsing richt zich op het verbeteren 

van de kwaliteit van de toetsing, in een advise-

rende en controlerende rol. De expertgroep geeft 

gevraagd en ongevraagd advies bij de toetsont-

wikkeling en controleert of de toetsen voldoen 

aan de kwaliteitscriteria. De expertgroep signa-

leert zwakke elementen, adviseert docenten hier-

over, checkt de PDCA-cyclus en de archivering 

van de toetsen. Daarnaast geeft de expertgroep 

toetsing advies bij het opstellen van beoorde-

lingsformulieren, het niveau en de constructie van 

vragen en de keuze van toetsvormen.  

 

In het gesprek met vertegenwoordigers van de 

examencommissie is duidelijk geworden dat de 

expertgroep niet onder de verantwoordelijkheid 

van de examencommissie valt.  

De leden van de examencommissie zijn, in hun rol 

van docent, betrokken bij de begeleiding en be-

oordeling van studenten in de afstudeerfase. Op 

deze manier hebben zij zicht op de wijze waarop 

het eindniveau vastgesteld wordt.  

 

Recente ontwikkelingen 

In 2020 is een groot deel van het onderwijs online 

uitgevoerd. De opleiding heeft, in overleg met en 

na akkoord van de examencommissie de toets-

vormen aangepast. Zo zijn schriftelijke toetsen 

aangepast naar digitale toetsen (bijvoorbeeld een 

openboek tentamen) die thuis werden afgeno-

men. Soms zijn schriftelijke toetsen mondeling 

online afgenomen. En hebben afstudeerpresenta-

ties online plaatsgevonden. Ook is bij een aantal 

toetsen, waaronder de stage, de wijze van beoor-

delen aangepast (van een cijfer naar voldaan/niet 

voldaan). Tijdens de visitatie is de betrokkenheid 

van de examencommissie in deze bevestigd.  

 

Overwegingen 
De commissie is van oordeel dat de opleiding be-

schikt over een adequaat en doordacht systeem 
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van toetsing. De toetsing past bij het beroepsge-

richte karakter van de opleiding. Voor de flexibele 

deeltijd leerroutes geldt dat de leeruitkomsten 

leidend zijn in de toetsing en dat de toetsing leer-

wegonafhankelijk is. Er worden effectieve maatre-

gelen genomen om de validiteit, betrouwbaar-

heid en transparantie van de toetsing te borgen. 

Het gebruik van beoordelingsformulieren, ru-

brics, de inzet van meerdere beoordelaars en de 

periodieke kalibratiesessies dragen daar in be-

langrijke mate aan bij.  

 

De commissie heeft tijdens de visitatie een aantal 

toetsen c.q. producten bestudeerd en stelt vast 

dat deze van voldoende niveau zijn. Het is de 

commissie opgevallen dat de stages verschillend 

beoordeeld worden, soms met een cijfer soms 

met voldaan/niet voldaan. De commissie deelt de 

opvatting van studenten dat eenduidigheid voor 

alle leerroutes hierin de transparantie van de be-

oordeling voor studenten zal versterken.  

De commissie waardeert de openheid van de op-

leiding inzake het werken met leeruitkomsten en 

de gesprekken die daar in de verschillende leer-

routes over gevoerd worden. De commissie her-

kent ook de worsteling die de leerroutes hierin 

doormaken. 

 

De commissie constateert dat de examencom-

missie adequate maatregelen neemt om de kwa-

liteit van toetsing en het eindniveau van de oplei-

dingen te borgen. Ook de expertgroep heeft 

hierin een belangrijke rol. Hoewel de examen-

commissie steekproefsgewijs eindwerken bekijkt, 

raadt de commissie aan dit, gezien de breedte en 

reikwijdte van de verschillende leerroutes, vaker  

te doen. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard, dit geldt voor alle leerroutes 

en beide varianten. 
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4. Gerealiseerde leerresultaten  
 
De commissie stelt vast dat de opleiding, in de verschillende leerroutes, de beoogde leerresultaten reali-

seert. Dit wordt in de verschillende leerroutes vastgesteld met een gevarieerd palet aan eindwerken, waar-

mee de startbekwaamheid van studenten wordt getoetst. Het afstudeerproces is degelijk opgezet en kent 

voldoende waarborgen voor het eindniveau. De commissie heeft 22 dossiers bestudeerd en stelt vast dat 

deze een adequaat niveau laten zien dat past bij een beroepsgerichte bacheloropleiding. De commissie 

heeft waardering voor de brede beoordeling van de LIO stage. De eigen visie van studenten op hun rol als 

leerkracht is onderwerp van de eindgesprekken. De commissie is van mening dat de feedback op de eind-

werken (te) beperkt is en geen recht doet aan het begeleidingsproces dat studenten doorlopen. Op basis 

van de bestudeerde documenten en de gevoerde gesprekken, stelt de commissie vast dat studenten en 

alumni daadwerkelijk in staat zijn hun weg te vinden in het basisonderwijs. Dit is bevestigd door vertegen-

woordigers van het werkveld waarmee de commissie gesproken heeft (zie ook standaard 1).  

 

 

Bevindingen 
Het eindniveau van de voltijd Pabo, de Acpa en 

de flexibele deeltijd Pabo wordt getoetst aan de 

hand van een meesterproef, een LIO-assessment 

en een afstudeerpresentatie. De meesterproef 

stellen studenten tijdens hun lint-stage op. De 

meesterproef is het eindproduct van de onder-

zoeksleerlijn. Hierin laten studenten zien dat zij 

op basis van de eigen onderwijspraktijk een rele-

vante en professioneel uitdagende onderzoeks-

vraag kunnen opstellen, bijpassende theorieën 

hieraan kunnen verbinden, interventies en activi-

teiten kunnen ontwerpen en uitvoeren, conclusies 

kunnen trekken en van dit alles verslaglegging 

kunnen doen. In dit eindproduct is zowel de the-

orie, het daadwerkelijke handelen in de praktijk 

als de resultaten van de interventie/de activiteiten 

beschreven. De meesterproef bestaat uit een ver-

slag van twee zogenaamde ‘professionele uitda-

gingen’, gericht op de drie bekwaamheidseisen. 

Hiermee tonen studenten bovendien een deel 

van de startbekwaamheid aan.  

 

Voor Acpa studenten geldt dat zij in hun mees-

terproef gebruik maken van meerdere weten-

schappelijke (pedagogische) studies. Voor stu-

denten die in studiejaar 2020 - 2021 deelnemen 

aan de pilot van de academische opleidings-

school geldt dat in hun meesterproef een onder-

zoeksvraag centraal staat die in samenspraak met 

de school en/of het schoolbestuur, de pabo en de 

universiteit tot stand is gekomen.  

Voor komend studiejaar geldt dat Acpa studen-

ten hun onderzoek uitvoeren op een academi-

sche opleidingsschool (zie ook standaard 1). Stu-

denten verrichten in groepjes het onderzoek (ba-

chelor project) en worden daarin begeleid door 

een universitaire docent. Aan het bachelor project 

wordt een opdracht gekoppeld waarin de resul-

taten van het onderzoek worden vertaald naar de 

praktijk, in de vorm van een presentatie aan een 

schoolteam/afgevaardigden van scholen, een 

workshop of een adviesrapport, passend bij zowel 

de wensen van de school/het schoolbestuur als 

bij de onderzoeksgroep. Deze opdracht wordt 

begeleid en beoordeeld door de tutor van de 

Pabo. De academische schoolopleider begeleidt 

de studenten bij het proces op de scholen.  

 

In het LIO-assessment laten studenten zien dat zij 

kunnen lesgeven vanuit een zelf ontwikkelde en 

onderbouwde visie. Het LIO assessment bestaat 

uit een praktijkobservatie, een interview/gesprek 

met de coach en een nagesprek met de student. 

Tijdens de praktijkobservatie observeert de asses-

sor de student gedurende een dagdeel bij diens 

functioneren in de groep. Tevens bestudeert de 
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assessor ‘de klassenmap’ om zicht te krijgen op 

niet direct waarneembare vaardigheden. Het in-

terview met de coach is bedoeld om informatie te 

krijgen over de kaders waarbinnen de student 

functioneert en de ‘gegeven ontwikkelingsruimte’ 

die de school de student in het afgelopen traject 

geboden heeft. Aan het eind van het assessment-

bezoek vindt een nagesprek plaats tussen stu-

dent, assessor en een gecommitteerde (veelal een 

opleidingscoördinator/schoolleider). In dit ge-

sprek wordt de student kritisch bevraagd op de 

onderbouwing van zijn handelen in de praktijk. 

De assessor en de gecommitteerde zijn onafhan-

kelijke beoordelaars. De assessor maakt de eind-

beoordeling op.  

 

Tijdens de afsluitende afstudeerpresentatie laten 

studenten hun persoonlijk meesterschap zien. 

Daarbij worden de eigen visie, het transferver-

mogen en het reflecterend vermogen van studen-

ten getoetst. De afstudeerpresentatie wordt be-

oordeeld door de studiebegeleider of leercoach 

en een onafhankelijke docent. De afstudeerpre-

sentatie van Acpa studenten wordt beoordeeld 

door de tutor van de Pabo en door de tutor van 

de universiteit. 

 

Het eindniveau van de Vrijeschool Pabo wordt 

bepaald aan de hand van een onderzoeksverslag, 

een presentatie en een praktijktoets. In de prak-

tijktoets (LIO-stage, verdeeld over twee blokken 

van in totaal 18 weken) laten studenten zien dat 

zij als aanstaande collega in een vrijeschool kun-

nen functioneren. Aan het einde van het laatste 

stageblok wordt een afrondend, evaluerend ge-

sprek gevoerd tussen student, stagementor en 

studiebegeleider, op basis van een reflectiever-

slag van de student en het stage- evaluatieformu-

lier van de stagementor. De student wordt beoor-

deeld door de studiebegeleider en de stage-

mentor. 

 

Studenten voeren ook een bachelor-onderzoek 

uit, gericht op een zelf gekozen thema uit de on-

derwijspraktijk Dit start met een onderzoeksplan 

en wordt afgerond met een onderzoeksverslag. 

Studenten worden begeleid door hun studiebe-

geleider. Het onderzoeksplan en het onderzoeks-

verslag worden beoordeeld door de onderzoeks-

begeleider en een onafhankelijke tweede beoor-

delaar.  

 

Hiernaast voeren studenten een kunstzinnig ge-

richt onderzoek uit. Daarin laten studenten zien 

dat zij hun kunstzinnige vermogens ontwikkeld 

hebben en systematisch kunnen inzetten. De 

mondelinge presentatie van het onderzoeksver-

slag en het kunstzinnig onderzoek vormt het 

sluitstuk van de fasebeoordeling. De presentatie 

wordt beoordeeld door twee assessoren.  

 

De flexibele deeltijdroute Vrijeschool wordt afge-

rond met de module Meesterschap, nadat stu-

denten de stage op startbekwaam niveau hebben 

behaald en hun onderzoeksvaardigheden hebben 

aangetoond. De opleiding kent nog geen afge-

studeerden. De module wordt afgerond met een 

presentatie, die door twee docenten beoordeeld 

wordt. waarbij twee docenten het geheel zullen 

beoordelen. 

 

In de discussie over het gebruik van de verschil-

lende beoordelingsformulieren en de feedback 

daarop is tijdens de visitatie opgemerkt dat bij de 

Vrijeschool Pabo de processtappen die studenten 

doorlopen een belangrijke rol spelen in de beoor-

deling. Deze zijn echter niet zichtbaar op het be-

oordelingsformulier. Inzake de voltijd Pabo en 

Acpa is opgemerkt dat de feedback vooral be-

trekking heeft op eerdere versies die studenten 

inleveren. Op het eindproduct wordt in de regel 

minder feedback gegeven.  

 

Alumni van de voltijd Pabo waarmee de commis-

sie gesproken heeft, vonden de interventies die zij 

tijdens hun meesterproef hebben uitgevoerd heel 

waardevol. Dit heeft hen in staat gesteld echt be-

tekenisvol te zijn voor de leerling(en) in hun eigen 

klas en hen het besef gegeven dat zij kinderen 

echt kunnen helpen. Alumni hebben desgevraagd 

aangegeven behoefte te hebben aan contact met 
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de opleiding en mede alumni, bijvoorbeeld mid-

dels terugkomdagen waarbij hun ervaringen als 

startende leerkracht gedeeld kunnen worden.  

 

Overwegingen 
De commissie concludeert dat de opleiding voor 

alle leerroutes een degelijk afstudeerproces heeft 

ingericht. Het eindniveau wordt bepaald met een 

gevarieerd palet aan eindwerken, waarmee de 

startbekwaamheid van studenten wordt aange-

toond. Bij de beoordeling van het eindniveau 

worden in alle leerroutes twee beoordelaars / as-

sessoren ingezet en wordt gebruikt gemaakt van 

een beoordelingsformulier.  

 

De flexibele Vrijeschool Pabo en leerroute Spring 

kennen nog geen afgestudeerden. De commissie 

heeft derhalve het eindniveau van deze varianten 

niet kunnen beoordelen. Op basis van de in-

richting van het afstudeerproces spreekt de com-

missie hierover haar vertrouwen uit.  

 

Om zich een oordeel te vormen over het eindni-

veau van de studenten, heeft de commissie voor-

afgaand aan de visitatie van 22 afgestudeerden 

de dossiers bestudeerd. Op basis daarvan conclu-

deert de commissie dat afgestudeerden de be-

oogde leerresultaten en het gewenste eindniveau 

realiseren. De commissie vindt dat de bestu-

deerde dossiers een adequaat niveau laten zien 

dat past bij een bacheloropleiding. De commissie 

heeft waardering voor de brede beoordeling van 

de LIO stage, met een bezoek (en observatie), een 

gesprek met de coach/mentor en een eindge-

sprek.  

Studenten worden, volgens de commissie, in alle 

leerroutes uitgenodigd en uitgedaagd hun eigen 

visie op hun rol als leerkracht c.q. hun persoonlijk 

meesterschap te ontwikkelen (zie ook standaard 

1). In de eindgesprekken waarmee alle leerroutes 

worden afgerond, worden studenten hier actief 

op bevraagd.  

 

Het is de commissie opgevallen dat er verschil-

lende beoordelingsformulieren gebruikt worden 

en dat de kwaliteit van de feedback wisselend is. 

Ook is de feedback op de bestudeerde beoorde-

lingsformulieren zeer beperkt. Daarmee wordt 

volgens de commissie geen recht gedaan aan het 

begeleidingsproces van studenten dat hieraan 

vooraf gaat. De toelichting op hoe de beoorde-

ling tot stand is gekomen ontbreekt eveneens 

veelal. Hoewel de commissie tijdens de visitatie 

vernomen heeft dat kalibratie tussen de betrok-

ken beoordelaars hierin een belangrijke rol speelt, 

zijn de resultaten daarvan niet terug te vinden op 

de beoordelingsformulieren. De commissie raadt 

de opleiding aan een toelichting op de beoorde-

ling op te nemen op het formulier. 

 

De commissie raadt de opleiding eveneens aan 

werk te maken van alumnibeleid; dit past bij de 

behoefte van alumni aan contact met elkaar en 

met de opleiding.  

 

Op basis van de bestudeerde documentatie en de 

gevoerde gesprekken met studenten en alumni 

stelt de commissie vast dat zij goed in staat zijn 

hun plek te vinden in het basisonderwijs. En dat 

zij gewaardeerd worden door het werkveld. 

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding voldoet 

aan deze standaard, dit geldt voor alle leerroutes 

en beide varianten. 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

 

De commissie was als volgt samengesteld: 

 

Mr. Karina Visscher (voorzitter) was tot voor kort directeur Avans Academie door AD’s 

 

De heer dr. B. (Bob) Koster is lector Meesterschap/Werkplekleren bij Fontys Lerarenopleiding  en Leraren-

opleider en Trainer/opleider B. Koster Rondom Opleiden 

 

Mr. J.H.B. (Artho) Jansen  is Algemeen directeur/bestuurder Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland 

 

Drs. M. (Marij) Urlings is directeur domein “Creative Business” bij hogeschool Inholland 

 

Perry van Loon (studentlid) is student bestuurswetenschappen aan de UU; hij volgde minoren op het gebied 

van onderwijskunde aan de HU. 

 

De commissie werd bijgestaan door Titia Buising, extern secretaris gecertificeerd door NVAO. 

 

Alle commissieleden hebben een verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ingevuld, onderte-

kend en deze zijn ingeleverd bij NVAO. 
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Bijlage 2 Bezoekprogramma  
 
Programma 7 april 2021 

11:30-12:00 Tijd voor het panel 

12:00-12:30 Gezamenlijke check-in met management, aandacht voor  koers faculteit en opleiding, au-

tonomie student, ruimte in programma’s 

12:30-13:15 ‘Dit zijn wij!’: Presentatie door studenten van de sportklas, kunstklas, wereldklas, Acpa en 

flexibele voltijd Pabo  

13:15-13:45 Lunchpauze 

13:45-14:15 ‘Dit zijn wij!’. Presentatie door studenten van de Vrijeschool Pabo 

14:15-14:30 Pauze 

14:30-15:00 ‘Dit zijn wij!’. Presentatie door studenten van de flexibele deeltijd opleidingen  

15:00-16:00 Open spreekuur 

16:00-17:00 Gesprek met en over het werkveld, aandacht voor ontwikkelingen in onderwijs, partner-

schap met het werkveld, Spring 

17:00-17:30 Tijd voor het panel: terugblik en vooruitblik / eventuele afstemming management 

 

Programma 8 april 2021 

9:30-10:30 Gesprek Pabo en Acpa, aandacht voor leerroutes en rijke leeromgeving 

10:30-11:00 Pauze 

11:00-12:00 Gesprek Vrijeschool pabo , aandacht voor curriculumontwikkeling en leerlijnen 

12:00-13:00 Lunchpauze 

13:00-14:00 Gesprek Pabo flexibele deeltijd, aandacht voor flexibiliteit en leeruitkomsten 

14:00-14:30 2 Presentaties door studenten van onderzoek op afstudeerniveau 

14:30-15:00 Pauze 

15:00-15:45 Gezamenlijk gesprek, aandacht voor betekenisvol toetsen (o.a. met examencommissie) 

15:45-16:30 Pauze / tijd voor het panel 

16:30-17:00 Terugkoppeling 
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Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
 

Zelfevaluatie Pabo  

ZER Katern 1 - Karakteristiek en uitgangspunten.pdf 

ZER Katern 2 - Pabo voltijd en Academische Pabo.pdf 

ZER Katern 3 - Pabo flexibele deeltijd.pdf 

ZER Katern 4 - Vrijeschool Pabo.pdf 

 

Bijlagen Katern 1 

- Beleidsplan Internationalisering 2020-2024.docx 

- Bouwwerk semesterdoelen Acpa 2020-2021.pdf 

- Bouwwerk semesterdoelen Pabo voltijd 2020-2021.pdf 

- De startbekwame leerkracht - Pabo voltijd 2020-2021.pdf 

- Faculteitsplan Educatie 2020-2021.pdf 

- Ontwerpprincipes HS Leiden.pdf 

- Principes Alternatief afstuderen Faculteit Educatie.docx 

- Principes Herontwerp onderwijs Faculteit Educatie 2020-2021.docx 

- Samenvatting onderzoek B&A naar studievoortgang.docx 

- Studievoortgang in tijden van corona.pdf 

 

Bijlagen Katern 2 

- Alternatieve Stages en Afstuderen Pabo, 8 april 2020.docx 

- Beoordeling afstudeerpresentatie 2021.docx 

- Beoordelingsformulier Meesterproef 2021.docx 

- Beoordelingsformulier Meesterproef Acad.opl.school 2020-2021.pdf 

- Beoordelingsformulier Onderzoek jaar 3.docx 

- Curriculumposter Pabo Hogeschool Leiden voltijd 2021.pdf 

- Dossier Eindassessment Pabo.docx 

- Fraudebeleid Educatie.docx 

- Handreiking gesprekscyclus 19-20.pdf 

- Informatiedossier Samen Opleiden dec 2018.pdf 

- Jaarverslag Excie 19-20 Educatie.pdf 

- Leerlijn Onderzoeksvaardigheden Pabo voltijd.docx 

- Leidraad Meesterproef 2021 ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL DEF 0820.pdf 

- Leidraad Meesterproef 2021.docx 

- Opleidingsgids ACPA 2020-2021.pdf 

- Opleidingsgids pabo voltijd 2021.pdf 

- Opleidingsniveau docenten en stagebegeleiders 2020-2021.xlsx 

- Rapport Interne Audit Pabo, Acpa, VSP.docx 

- Studentenhoofdstuk voltijd.docx 

- Toetshandboek Pabo-Acpa 2021.pdf 

- Zelfevaluaties Pabo 2019-20 (gesprekscyclus).docx 

 

Bijlagen Katern 3 

- Begeleidingsplan Stage op de werkplek.docx 
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- Begeleidingsplan Versneld voor de klas.docx 

- Driepartijenovereenkomst Stage op de werkplek Blanco.docx 

- Driepartijenovereenkomst Versneld voor de klas blanco.doc 

- Groeidocument Pabo flex deeltijd 1920.pdf 

- Leerovereenkomst 20-21.pdf 

- Studenthoofdstuk flex deeltijd.docx 

- Toetshandboek flexibele deeltijdpabo [versie 16 februari].pdf 

- Verslag interne audit.pdf 

 

Bijlagen Katern 4 

- Studentenportfolio VSP.docx 

- Studenthoofdstuk VSP.docx 

- Toetshandboek VSP 2020.docx 

- Voorstel hybride onderwijs VSP Flex - komt in jaarrapportage.docx 

- Afstudeerfase voltijd 2020-2021 VSP.docx 

- Beoordelingsformulier Afstudeerverslag.docx 

- Beoordelingsformulier Mondelinge presentatie startbekwaamheid.docx 

- Format verslag fube VSP.docx 

- Fube richtlijnen VSP.docx 

- Notulen vergadering docenten op 25 juni 2020.docx 

- Onderlegger fube VSP.docx 

- Ontwikkelkader VSP.docx 

- Ontwikkelplan Samen Opleidend Leren .pdf 

- Opleidingsgids Flex dt 2020-2021.pdf 

- Overzicht docenten VSP - 2020-2021.xlsx 

- Reflectieopdracht praktijkdeel.docx 

- Stagecyclus van een student VSP.docx 

 

Overige documenten 

- Afstudeerdossiers 

- Backbones teams 

- Curricula opleidingsvarianten 

- Evaluatiedocumenten 18-19 (jaarrapportage en evaluatieresultaten) 

- Evaluatiedocumenten 19-20 (jaarrapportage en evaluatieresultaten) 

- Evaluatiedocumenten 20-21 (jaarrapportage en evaluatieresultaten) 

- Feedbackdocumenten 

- Gemaakte toetsen en beoordelingen 

- In- en uitstroomgegevens 

- Korte beschrijving leerroutes 

- Programma visitatie 

- Selectie modulebeschrijvingen, leeruitkomsten en toetsen 

 


