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2. SAMENVATTING 
 
De opleidingen Leraar voortgezet onderwijs (lvo) van Driestar hogeschool leiden studenten op 
tot tweedegraads leraar Nederlands, Engels, Duits, Economie, Geschiedenis, Godsdienst en 
Wiskunde. Driestar biedt deze opleidingen aan in de varianten deeltijd en Opleiden in de School 
(OidS). Daarnaast biedt Driestar een programma voor zij-instromers, een traject Pedagogisch 
Didactisch Getuigschrift (PDG-traject) en een traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-
basis/kader.  
 
Alle beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar vertonen een verstrekkende  
gelijkenis, qua doelstelling, structuur en reikwijdte van de onderwijsleeromgeving, wijze van  
toetsen en beoordelen, deskundigheid personeel en voorzieningen. Dit maakt het mogelijk op  
generiek niveau kwalitatieve uitspraken te doen die dan voor alle onderzochte opleidingen  
gelden. Alleen daar waar op de kwaliteit van de individuele opleiding aanleiding is van dit  
generiek oordeel af te wijken, wordt daar in de samenvatting melding van gemaakt. 
 
Onderwerp 1. Beoogde leerresultaten – standaard 1 
Alle tweedegraads lerarenopleidingen baseren zich op de wettelijke bekwaamheidseisen in het 
onderwijs. Hiermee is de juiste inhoud en oriëntatie en het juiste niveau geborgd. Deze eisen 
zijn bovendien door een brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld gevalideerd.  
Het auditpanel heeft waardering voor de doordachte wijze waarop Driestar haar onderwijs 
ontwikkelt en uitvoert. De wijze waarop de protestants-christelijke en reformatorische identiteit 
in de opleidingen verweven is, omschrijft het panel als een sterk fundament waarbij er binnen 
de opleidingen ruimte is voor andere inzichten.  
Het nieuwe beroepsprofiel sluit mooi aan op het identiteitsprofiel van Driestar: het beschrijft op 
een duidelijke wijze de identiteit van de beroepskracht, de wijze waarop deze gevormd wordt 
en hoe zijn, weten en doen samenhangen. De visies van de afzonderlijke lerarenopleidingen 
zijn uitgebreid beschreven in de vakgroepbeleidsplannen.  
Studenten werken gedurende de opleiding aan internationale en interculturele competenties. 
Deze competenties lopen als een lijn door het curriculum heen. Ook werkt Driestar samen met 
verschillende buitenlandse instituten en stichtingen die passen bij de identiteit van Driestar. 
Driestar stemt regelmatig af met werkveldpartners in de regio en op landelijk niveau met 
andere lerarenopleidingen over de bekwaamheidseisen, de generieke en vakspecifieke 
kennisbasis en de uitwerking hiervan naar de generieke en vakspecifieke 
opleidingsprogramma’s.  
 
De wisselwerking met het werkveld is sterk: het is nauw betrokken bij inhoudelijke 
ontwikkelingen binnen de opleidingen, zo ook bij de herijking van het beroepsbeeld en de 
curriculumvernieuwing.  
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Onderwerp 2. Programma 
 
Oriëntatie – standaard 2 
Het programma van de lerarenopleidingen van Driestar bestaat uit twee delen, een 
vakinhoudelijk deel (dat per vak verschillend is) en een generiek deel (dat voor alle opleidingen 
gelijk is). Het auditpanel is van oordeel dat Driestar een programma aanbiedt dat het studenten 
mogelijk maakt om passende onderzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. De curricula 
van de verschillende opleidingen zijn adequaat verbonden met de relevante beroepspraktijk. De 
aansluiting van de theorie op de praktijk was een punt van aandacht binnen de 
lerarenopleidingen. Driestar heeft verschillende wijzigingen in het programma aangebracht om 
“de praktijk meer nabij” te halen. Het auditpanel juicht deze initiatieven toe.  
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Er is een goede samenwerking tussen de opleidingen en de stagescholen en de docenten van 
de opleidingen zijn zelf ook veelal werkzaam in het vo/mbo en brengen daardoor veel actuele 
kennis over hun onderwijs in de praktijk mee. De opleidingen zorgen in voldoende mate voor 
de actualiteit van het curriculum. 
 
Driestar heeft de afgelopen jaren ingezet op het verder versterken van de onderzoekslijn.  
Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: studenten krijgen onderzoeksvaardigheden aangeleerd en 
worden daar elk jaar goed in begeleid. Driestar stimuleert studenten vanaf de start van hun 
opleiding een onderzoekende houding aan te nemen en te reflecteren op alles wat zij in de 
praktijk zien en doen. 
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Inhoud – standaard 3  
Het panel beschouwt de systematiek die de opleidingen hebben opgezet, om de 
eindkwalificaties in het curriculum te verwerken als gedegen. De studiegidsen, 
raamwerkcurricula en moduleboeken zijn zorgvuldig samengesteld en maken de relatie tussen 
de eindkwalificaties, leerdoelen en leerinhouden van de modules helder. Daaruit kan ook 
worden afgeleid dat alle eindkwalificaties in het curriculum verwerkt zijn. 
 
Het panel ziet een gedegen en inhoudelijk sterk programma dat studenten in staat stelt om de 
eindkwalificaties te behalen. De identiteit van Driestar is in alle opleidingen herkenbaar 
aanwezig. Per studiejaar neemt de intensiteit en breedte van het gevraagde beheersingsniveau 
toe, zowel bij het vakinhoudelijke programma als bij het generieke programma. Het auditpanel 
wil de opleidingen meegeven om alert te blijven op de (v)mbo-gerichtheid, waarvoor nu niet 
altijd evenveel aandacht is in de programma’s. 
 
De afstemming tussen het vakinhoudelijke en generieke programma vraagt om blijvende 
aandacht, iets waar de opleidingen zich terdege bewust van zijn. Het panel wil de opleidingen 
hierbij meegeven om hun visie op vakdidactiek verder uit te werken. De opleiding en het 
auditpanel zijn beiden ook van mening dat er nog kansen liggen voor meer samenwerking 
tussen aanverwante vaksecties, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapskunde, 
talendidactiek. 
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Leeromgeving – standaard 4 
De inrichting van de leeromgeving past bij de onderwijsvisie van Driestar. Het panel heeft 
vastgesteld dat de vijf pijlers – persoonsgericht, vraaggericht, beroepsgericht, gericht op het 
bevorderen van eigenaarschap en congruentieleren – op een consistente manier zijn uitgewerkt 
in de vormgeving van het programma. Met name het belang dat Driestar hecht aan de 
persoonsvorming van de student ziet het panel op een mooie en doordachte manier terug in 
het programma. Het didactisch concept en de werkvormen ondersteunen het leerproces dat 
van docentgestuurd naar studentgestuurd verloopt. In een aantal vakdidactische programma’s 
acht het panel oriëntatie op meer moderne onderwijsvormen zinvol.  
Over het algemeen vinden studenten (deeltijd en OidS) dat de opleiding studeerbaar is. Wel 
wenst een aantal studenten meer flexibiliteit met betrekking tot tentamenmomenten om zo de 
studielast beter te reguleren.  
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Instroom – standaard 5 
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Het auditpanel concludeert dat de opleidingen de wettelijke instroomeisen hanteren voor de 
instromende studenten. De intakeprocedures zijn helder en goed ingericht, zo vindt het 
auditpanel. De routekaart en het bijbehorende stroomschema voor de intakeprocedures van de 
verschillende routes zijn overzichtelijke handreikingen hierbij.  
De toelatingsprocedure met het intakegesprek en de studiekeuzecheckdag of assessment acht 
het panel toereikend. De opleidingen hebben veel aandacht voor de diverse instroom en 
verschillende achtergronden van studenten. De studiekeuzecheckdag geeft aankomende 
studenten een goed beeld van de christelijke identiteit, het niveau van de opleiding en de 
concepten van leren. Studenten kunnen zo beter voorbereid aan de opleiding beginnen.  
Het vrijstellingenbeleid is gedegen. Er zijn voor studenten mogelijkheden tot maatwerk. Het 
auditpanel ziet evenwel kansen om te komen tot een grotere mate van flexibilisering (en 
daarmee meer gepersonaliseerd leren).   
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Onderwerp 3. Personeel – standaard 6 
Het docententeam is in voldoende mate gekwalificeerd voor de inhoudelijke en 
onderwijskundige realisatie van het programma. Hierbij plaatst het auditpanel wel de 
kanttekening dat professionalisering op het gebied van toetsing prioriteit heeft door de 
achterstand die Driestar in coronatijd heeft opgelopen met de BKE-certificering. Studenten zijn 
positief over de kennis die hun docenten hebben – zowel van het werkveld als van het vak – 
evenals over hun betrokkenheid en toegankelijkheid. De omvang van het team is toereikend, 
maar de combinatie van kleine studentenaantallen, een klein vakteam en veelal kleine 
aanstellingen ziet het auditpanel als risicovol. Vertrouwenwekkend is evenwel dat Driestar goed 
zicht heeft op wat er nog nodig is, de werkdruk goed monitort en bespreekbaar maakt en 
eerste stappen heeft gezet om de capaciteit bij de opleidingen te vergroten.  
 
Het auditpanel is van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
    
Onderwerp 4. Voorzieningen  
Voorzieningen – standaard 7 
Het auditpanel concludeert dat de voorzieningen binnen Driestar op orde zijn. De locatie 
beschikt over adequaat geoutilleerde lokalen en voldoet aan de behoeftes van de studenten.  
Zij voelen zich welkom en veilig in het gebouw. Wel zouden een aantal studenten meer 
(stilte)werkplekken willen zien. 
Ook de voorzieningen, ICT, mediatheek, catering, studentenzaken zijn op orde. Dit vinden ook 
de studenten, zij zijn vooral positief over de mediatheek. Het panel concludeert dat de 
huisvesting en voorzieningen toereikend zijn voor de realisatie van het programma.  
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Begeleiding – standaard 8  
Het auditpanel vindt dat Driestar de begeleiding op een gedegen en betekenisvolle wijze heeft 
ingericht. Studenten worden in elke fase van de studie en bij ieder onderdeel op een passende 
wijze begeleid. Volgens het panel draagt begeleiding bij aan de studievoortgang én aan de 
ontwikkeling van de student tot kritisch-reflectieve beroepsbeoefenaar. Studenten zijn tevreden 
over de studiebegeleiding.  
Het panel stelt vast dat de opleidingen hun informatievoorziening voldoende adequaat hebben 
vormgegeven. Studenten hebben toegang tot alle benodigde informatie en zijn hier – met 
uitzondering van het studieinformatiesysteem Osiris – tevreden over. 
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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Onderwerp 5. Kwaliteitszorg – standaard 9 
Driestar – en daarmee de opleidingen – hanteert een adequaat instrumentarium om de 
onderwijskwaliteit te monitoren. De opleidingen organiseren periodieke feedback die de 
realisatie van de beoogde leerresultaten ondersteunt. Alle relevante partijen zijn hierbij 
betrokken. Een nieuwe systematiek in deze is de peerreviews met collega-opleidingen waar de 
vakken aan deelnemen. Deze leveren relevante verbetermogelijkheden op.  
 
Het auditpanel heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd. De terugkoppeling naar 
verschillende gremia over wat er met hun input is gedaan, kan beter. Het auditpanel ziet 
daarnaast het volledig sluiten van de PDCA-cyclus als aandachtspunt. Het panel doelt hierbij op 
het daadwerkelijk oppakken van een aantal belangrijke verbeteracties (verbetering en 
borging). De intenties moeten nu omgezet worden in een beperkt aantal acties.  
 
Alles afwegend is het panel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
    
Onderwerp 6. Toetsing – standaard 10 
Het auditpanel ziet een gedegen systeem van toetsing. Het toetsplan en het toetsprogramma 
van de opleidingen tonen aan dat de opleidingen hun toetsen afleiden van de beoogde 
eindkwalificaties. Het panel vond de toetsen over het algemeen qua inhoud van het niveau dat 
in de betreffende studiejaren verwacht wordt van studenten van een hbo-bacheloropleiding. 
Ruimte voor ontwikkeling is er in het aanbieden van meer innovatieve toetsvormen. Sterk is 
dat in de toetsing de visie van Driestar op leren en vormen tot uiting komt: de toetsing is er in 
sterke mate op gericht om de student te laten groeien en het eigen leerproces zelf te laten 
reguleren. 
 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat Driestar de afgelopen periode veel aandacht heeft gegeven 
aan het systeem van toetsing en de kwaliteitsbewaking en –borging hiervan. Het panel ziet op 
een aantal punten nog ruimte voor ontwikkeling. De navolgbaarheid van de beoordeling 
behoeft aandacht. Verdere afstemming tussen docenten en deskundigheidsbevordering op het 
gebied van toetsing is hierbij van belang.  
 
Vertrouwenwekkend vindt het auditpanel dat Driestar de door het auditpanel geconstateerde 
ontwikkelpunten op het gebied van toetsing goed op haar netvlies heeft. De examencommissie 
heeft in dit kader een borgingsagenda die het auditpanel onderschrijft en benadrukt.  
 
Alles afwegend is het panel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Onderwerp 7. Gerealiseerde leerresultaten – standaard 11 
Driestar levert startbekwame leraren voortgezet onderwijs van de tweede graad af. Het 
realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de eindwerken 
en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. Het 
werkveld uitte zich positief over het niveau van de afgestudeerden en ook alumni waren 
tevreden over de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. 
 
Bij de herziening van de eindwerken – die de komende twee jaar plaatsvindt in het kader van 
de invoering van het nieuwe beroepsprofiel – streeft Driestar ernaar dat de vakinhoud (weer) 
een groter aandeel krijgt in de eindwerken. Een ontwikkeling die het auditpanel aanmoedigt. 
Het auditpanel wil de opleidingen meegeven om bij het ontwerpen van het nieuwe 
afstudeerprogramma tegelijkertijd duidelijk zichtbaar te maken welke eindkwalificaties nu 
precies worden afgetoetst in het afstuderen en op welke manier én wat de functies van het 
portfolio hierbij is. Aandacht voor de betrokkenheid van de vakdocenten bij de herziening van 
de eindwerken is van belang.  
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Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
Algemene conclusie:  
Het auditpanel trof een degelijke lerarenopleidingen met een flink accent op de vakdidactische 
kant. Het zeer gemotiveerd personeelsteam werkt vanuit een gedeelde missie en visie die 
doorwerken in het curriculum en in het lesgevende en begeleidende werk van de docenten. Ook 
zorgt de levensbeschouwelijke identiteit van Driestar voor een sterke verbondenheid met het 
werkveld, wat diezelfde identiteit als basis heeft. 
De opleidingen dienen prioriteit te geven aan het vinden van een goede balans in het 
afstuderen tussen generieke en vakdidactische elementen.  
Ontwikkelingen op het terrein van OidS (Opleiden in de School) zijn veelbelovend en kunnen 
ook als ‘buitenboordmotor’ fungeren voor de doorontwikkeling van de reguliere opleidingen.  
De examencommissie en met haar de opleidingen hebben een duidelijke ontwikkelingsagenda 
op het programma van toetsen. 
 
Na instemming van de panelleden is dit rapport vastgesteld door de voorzitter te Den Haag   
op 7 maart 2022. 
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3. INLEIDING 
 
Hogeschool Driestar educatief 
De opleidingen worden aangeboden door Driestar hogeschool. Driestar hogeschool is onderdeel 
van Driestar educatief, dat naast de hogeschool ook onderwijsadvies, leerlingenzorg en 
jeugdhulp aanbiedt voor middelbaar beroepsonderwijs, (speciaal) voortgezet en primair 
onderwijs onder de naam ‘Driestar onderwijsadvies’.  
 
Naast de tweedegraads lerarenopleidingen bestaat het opleidingsaanbod uit de pabo, de 
opleiding hbo-pedagogiek, drie hbo-masters1, diverse post-hbo-opleidingen en de Associate 
degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Driestar educatief kent sinds 2016-2017 
eveneens een onderzoekscentrum Christelijk Leraarschap waar docenten en onderwijsadviseurs 
participeren in praktijkgericht onderzoek. De onderzoeksprojecten zijn ondergebracht in vier 
themagebieden die ieder een eigen lector als supervisor hebben: Persoonsvorming, Schoolvak 
& didactiek, Inclusieve klassen en Godsdienstig vormingsonderwijs. 
 
Missie 
Driestar heeft een onderscheidend identiteitsprofiel. Het onderwijs bij Driestar hogeschool is 
gebaseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. Driestar heeft als ideaal een school 
waar geïnspireerde christelijke leraren werken, waar leerlingen werken in inspirerende 
leeromgevingen, waar leerlingen die dat nodig hebben extra zorg en aandacht ontvangen, die 
goed bestuurd en geleid wordt en die ouders ziet als belangrijkste partners en hen ondersteunt 
bij de opvoeding. 
 
Driestar leidt studenten op voor twee werkcontexten: het algemeen vormend onderwijs (avo) 
en het beroepsgericht onderwijs (bo). Studenten kunnen verschillende routes volgen: 
 Deeltijd (4 jaar); 
 Opleiden in de School (OidS) (4 jaar);  
 Zij-instroomtraject (2 jaar); 
 PDG-traject2, generiek zij-instroomtraject gericht op het mbo (2 jaar).  
Daarnaast wordt sinds 2017-2018 een traject van acht maanden aangeboden waarna 
studenten bevoegd zijn voor het lesgeven aan de onderbouw vmbo-basis/kader in de vakken 
Nederlands en Wiskunde en de vakken uit hun profielkeuze (‘Groepsleerkracht onderbouw 
vmbo-basis/kader’). Dit traject is bedoeld voor docenten die een pa3- of pabodiploma hebben 
en onbevoegd lesgeven in onderbouw vmbo-basis/kader. 
 
Samenwerkingen 
Voor de duale opleidingen werkt Driestar in Opleidingsscholen samen met verschillende scholen 
(Opleiden in de School, OidS). Driestar werkt samen in vier samenwerkingsverbanden:  
1. Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS). Dit is een samenwerkingsverband 

met zeven christelijke en reformatorische vo-scholen. 
2. Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS). Dit samenwerkingsverband vormt Driestar 

met alle scholen voor vo en mbo in Zeeland. 
3. Hoornbeeck Driestar Opleidingsschool (Hodos). Dit is een samenwerkingsverband met zes 

locaties van het Hoornbeeck College. 
4. Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO). De lerarenopleiding Godsdienst valt sinds 2020-2021 

onder Driestar hogeschool. Voor de bijbels-theologische vakken wordt de CGO nog wel 
ingehuurd. Deze nieuwe constructie maakt het mogelijk om de opleiding aan te bieden 
binnen onze opleidingsscholen 

5. In het kader van Opleiden in de School is er in 2018 een samenwerking aangegaan met  
 

1 Leren en Innoveren, Passend Meesterschap en Educational leadership. De laatste twee worden i.s.m. 
enkele andere hogescholen uitgevoerd.  
2 Studenten zonder hbo- of wo-diploma die minimaal drie jaar beroepspraktijkervaring in een bepaald 
vakgebied hebben en voor minimaal 0,4 fte benoemd zijn, kunnen ook in aanmerking komen voor het PDG-
traject.  
3 Diploma van de Pedagogische Academie (tot 1986), de voorloper van de pabo. 
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Hogeschool Rotterdam. Deze samenwerking is voortgekomen uit het feit dat er binnen  
de opleidingsscholen Hodos en RAOS studenten zijn die hun opleiding niet aan Driestar  
hogeschool volgen, maar aan Hogeschool Rotterdam, omdat Driestar hogeschool de  
opleiding niet aanbiedt. Om deze studenten toch iets mee te geven over het lesgeven  
vanuit een christelijke identiteit is er vanuit Driestar hogeschool een (verplichte) module 
Identiteit ontwikkeld. Op die manier worden deze startende docenten mede gevormd tot 
docenten die hun christelijke identiteit met hun lesgeven weten te verbinden. 
 
Mede vanwege de noodzaak van hogere studentenaantallen is met een aantal scholen  
een aanvraag bij het ministerie ingediend voor een nieuwe opleidingsschool. Driestar hoopt  
daarmee het aantal studenten aanzienlijk te vergroten. De nieuwe opleidingsschool is een 
variant op de bestaande opleidingsschool, maar voor een andere markt. De onderwijskundige 
vorming is gericht op christelijk onderwijs aan een meer pluriforme leerlingenpopulatie in een  
pluriforme samenleving.  
 
Driestar sluit ook aan bij het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen en de 
ontwikkeling van de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie4 (ELA), een 
samenwerkingsverband van universitaire en hogeschool lerarenopleidingen. 
 
Kwaliteit onderwijs in coronatijd  
De NVAO heeft in een schrijven gevraagd om in de visitatierapporten aandacht te besteden aan 
de kwaliteit van het onderwijs in coronatijd. We hebben ervoor gekozen de gevraagde 
informatie te beschrijven in de inleiding van het rapport. Het auditpanel heeft vastgesteld dat 
Driestar snel geschakeld heeft om het onderwijs doorgang te kunnen laten vinden. De 
hogeschool heeft ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs in coronatijd goed de vinger 
aan de pols gehouden.  
 
Op het moment dat fysiek onderwijs niet meer mogelijk was, schakelde Driestar over op online 
onderwijs. Hierbij hebben docenten altijd geprobeerd om onderwijs, begeleiding en toetsing 
zoveel mogelijk door te laten gaan voor studenten. Om docenten te helpen met het online 
lesgeven (didactiek, werkvormen e.d.) werd het Didactisch Online Team (DOT-team) opgezet. 
De colleges werden korter en het contact met de individuele studenten intensiever. Ook de 
toetsing werd deels omgezet naar digitaal. Examinatoren hebben in eerste instantie gekeken 
naar alternatieve vormen van toetsing die ook de doelen van de toetsen realiseerden. Waar dat 
niet mogelijk was, zijn alternatieve toetsen ontwikkeld. Voor deze alternatieve toetsen heeft de 
examencommissie een beperkt toetskader ontwikkeld. 
 
De hogeschool heeft in 2020 onderzoek gedaan naar het welbevinden van studenten. Daaruit 
kwam naar voren dat studenten tevreden zijn over de communicatie met docenten en over de 
informatievoorziening. De manager van de lerarenopleidingen heeft daarnaast het onderwijs, 
de aanpak, kwaliteit en de effecten ervan in coronatijd continu gemonitord en besproken met 
de studieleiders. Binnen Driestar kwam heel duidelijk naar voren dat zij fysieke ontmoetingen 
met studenten erg belangrijk vinden. Toen de maatregelen het weer toelieten, zijn de 
vakinhoudelijke colleges weer op de hogeschool gegeven. Het generieke deel vindt nog digitaal 
plaats in verband met het grote aantal studenten.  
 
Minder praktijkonderwijs in scholen heeft uiteraard tot een grotere druk op lerarenopleidingen 
geleid om vervangend of aanvullend onderwijs te bieden aan leraren in opleiding5. Hierop heeft 
Driestar een aantal interventies gedaan, zoals het opleiden van een groep docenten van 
opleidingsscholen van vo-scholen tot vakbekwame schoolopleiders die studenten op een 
adequate en vaardige manier kunnen begeleiden in de praktijk. 

 
4 Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, 
Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor 
Humanistiek. De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie. 
5 Rapportage NPO – Plan van aanpak 
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Leeswijzer 
In de samenvatting is reeds gesteld dat alle beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van 
Driestar een verstrekkende gelijkenis vertonen, qua doelstelling, structuur en reikwijdte van de 
onderwijsleeromgeving, wijze van toetsen en beoordelen, deskundigheid personeel en 
voorzieningen. Dit maakte het mogelijk op generiek niveau kwalitatieve uitspraken te doen die 
dan voor alle onderzochte opleidingen gelden (zie voor verdere toelichting Bijlage II 
‘werkwijze’). Bij de bevindingen en de oordelen op het niveau van de standaarden ligt de focus 
dan ook op de generieke bevindingen. Daar waar er sprake is van opleidingsspecifieke 
bevindingen hebben we veelal gebruik gemaakt van tabellen om per opleiding de relevante 
informatie te expliciteren.   
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 
 
4.1. Beoogde leerresultaten 
 
Standaard 1: De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van 
de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld, het 
vakgebied en op internationale eisen. 
Toelichting NVAO: De beoogde leerresultaten beschrijven aantoonbaar het niveau (associate degree, 
bachelor of master) zoals gedefinieerd in het Nederlands kwalificatieraamwerk en de oriëntatie (hbo of 
wo) van de opleiding. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die vanuit het regionale, het nationale 
en het internationale perspectief door het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud 
van de opleiding. Voor zover van toepassing zijn de beoogde leerresultaten tevens in overeenstemming 
met relevante wet- en regelgeving. De uitgangspunten voor de inrichting van de opleiding passen bij de 
onderwijsvisie en het profiel van de instelling. De beoogde leerresultaten worden periodiek geëvalueerd.  
 
 
Bevindingen 
De eindkwalificaties van de tweedegraads lerarenopleidingen beschrijven aantoonbaar het 
niveau en de oriëntatie van de opleiding en sluiten aan bij de actuele eisen. Voor alle 
tweedegraads lerarenopleidingen gelden vanaf 1 augustus 2017 de vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en de 
leraar beroepsgericht onderwijs, zoals deze zijn vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen 
onderwijspersoneel. Op landelijk niveau heeft afstemming plaatsgevonden over deze drie 
bekwaamheidseisen. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt met het in het 
NLQF67beschreven niveau 6 van de bachelor. De drie bekwaamheidseisen zijn bovendien breed 
gevalideerd door het Nederlandse werkveld. Met de kennis en kunde ten aanzien van de 
bekwaamheden toont de leraar of docent aan dat hij zijn werk als leraar en als deelnemer aan 
de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten 
op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze. 
 
De kwalificaties zijn binnen elke opleiding verder geoperationaliseerd per studiejaar en module 
en terug te vinden in zogeheten raamwerkcurricula. Hierin wordt ook de relatie met de 
landelijke (generieke) kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen, het NLQF-niveau en de 
bekwaamheidseisen verantwoord. Ook borgt Driestar de vakspecifieke kennisbases, die zijn 
opgesteld voor elk van de tweedegraads lerarenopleidingen. Daarnaast beantwoorden de 
opleidingen Nederlands, Duits en Engels aan de eisen van het Europees referentiekader (ERK)8.  
 
Profilering en eigen inkleuring 
Naast de wens te voldoen aan de landelijk vastgelegde bekwaamheidseisen streven de 
opleidingen na te beantwoorden aan het beroepsbeeld dat neergelegd is in Essenties van 
christelijk leraarschap, beroepsbeeld voor de christelijke leraar van Driestar educatief. Daarin is 
uiteengezet aan welke eisen naar de mening van de opleidingen de christelijk geïnspireerde 
leraar in het voortgezet onderwijs zou moeten voldoen. In 2017 is het beroepsbeeld uit 2006 
herzien, waarbij de visie op opleiding nadrukkelijker is beschreven.  
 
Ook is in 2018 een ‘Kadernotitie onderwijs en opleiding’ verschenen. In deze notitie heeft 
Driestar haar idealen, identiteit en visie op leren en vormen beschreven en vertaald naar 
uitgangspunten voor het ontwerpen van onderwijs. De notitie is bedoeld als kader voor het 
ontwikkelen van onderwijs en het vormgeven van (delen van) opleidingen. Ze heeft als doel om 
dicht bij de missie van Driestar te blijven en om meer eenduidigheid te creëren in het 
ontwikkelde onderwijs. We noemen hieronder een aantal van de belangrijkste uitgangspunten:  

 
6 NLQF: Nederlands Kwalificatie Raamwerk (Qualification Framework) 
7 De lerarenopleiding godsdienst verhoudt zich tot het EQF, de Europese variant van het NLQF. 
8 Duits: C1-niveau van het ERK, Engels: C2-niveau  
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 Persoonsvorming van de student. Het gaat hierbij om de vorming van de persoon van de 
professional in opleiding. Dit is de meest bepalende factor voor goed en christelijk 
leraarschap, aldus Driestar. Ontmoeting is hiervoor van groot belang: ontmoeting met 
docenten, studenten en het werkveld.  

 Eigenaarschap van de student. Driestar ziet de mens als een verantwoordelijk persoon, 
geschapen in relatie. Door studenten te leren reflecteren op hun eigen houding, leerproces 
en vaardigheden wordt dit eigenaarschap vergroot. 

 ‘Teach as you preach’. Driestar geeft aan dat studenten congruent leren: door het gedrag 
van hun docenten én door de lesinhoud zelf. Docenten proberen dan ook – vanuit het 
beschreven beroepsbeeld – een voorbeeld te zijn voor studenten.  

 
Opleiden is veel meer dan het overdragen van kennis, het streven naar hogere opbrengsten of het 
bewandelen van de kortste weg naar het diploma. Opleiden heeft alles te maken met vorming. Het gaat 
over processen van rijpen, inzicht verkrijgen en verstandig worden. Dit vergt diepgang. Op vorming 
gericht opleiden steekt in op brede en duurzame ontwikkeling van mensen. 
Bron: ‘Kadernotitie onderwijs en opleiding, juli 2018 

 
Het panel heeft vastgesteld dat Driestar haar identiteit uitdraagt op een duidelijke en 
respectvolle manier. De christelijke identiteit is duidelijk voelbaar, maar er is ook veel ruimte 
voor andere inzichten, bijvoorbeeld van studenten die vanwege andere redenen dan het geloof 
naar Driestar komen. Een compliment waard, aldus het panel. Met name het uitgangspunt  
persoonsvorming komt sterk tot uiting in de opleidingen, zo zag het auditpanel. Het auditpanel 
zag dit niet alleen terug in de inhoud van het onderwijs, maar ook in de manier waarop de 
opleiding de dialoog aangaat met alle personen die nauw bij het onderwijs betrokken zijn: 
medewerkers, studenten en werkveldvertegenwoordigers. Het auditpanel ziet voor Driestar 
mogelijkheden om haar profilering breder uit te dragen – buiten de eigen kring – en hiermee 
wellicht meer studenten te trekken (zie voor verdere toelichting HO.6 ‘Aanbevelingen’). 
 
Inkleuring op opleidingsniveau 
Hieronder geven we in een tabel de visie van de verschillende vakgroepen weer op de 
afzonderlijke vakken.  
 

Opleiding  toelichting 
Nederlands De opleiding Nederlands kiest voor een vakinhoudelijke benadering van het vak. Niet 

alleen de vorm doet ertoe, maar ook de inhoud van de taal is belangrijk. Taal is voor 
de opleiding geen waardevrij tekensysteem, maar een middel, gegeven door de 
Schepper, om met elkaar te communiceren. Vanuit de uitgangspunten van Driestar 
maakt de opleiding zich daarnaast sterk voor een cultuurhistorische benadering van 
het vak. Dit betekent ruime aandacht voor bijvoorbeeld de historische letterkunde, die 
de opleiding ziet als een bron van wijsheid. De historische letterkunde biedt tevens de 
mogelijkheid om te laten zien dat een taal duidelijk in verband staat met 
maatschappelijke, religieuze en culturele ontwikkelingen. Bij het aanbieden van 
onderwijsinhoud heeft de opleiding oog voor de samenhang tussen beroep en vak, 
opvoeding en onderwijs. Deze opvatting over betekenisvol onderwijs zorgt voor 
diepgaand leren en duurzame kennisopbouw. 

Engels De lerarenopleiding Engels noemt drie uitgangspunten die zij in het lesgeven aan haar 
studenten en toekomstige docenten mee wil nemen:  
1. de gave van het stellen van goede vragen. Hiervoor wil de opleiding studenten 

niet alleen vocabulaire en grammatica bijbrengen, maar ook een culturele 
competentie om op een respectvolle manier vragen te stellen;  

2. de gave van het luisteren waarbij je niet te snel conclusies moet trekken; 
3. de gave om te zien wat ze niet zien (verder kijken).  
Het curriculum baseert de opleiding vervolgens op de volgende principes:  
 Het belang van betekenisvolle ontmoetingen. Taal maakt communicatie mogelijk 

en is hiermee een middel om een doel te bereiken en geen doel op zich.  
 Evidence-based and evidence-informed practice.  

Duits Aangezien een taal een communicatiemiddel is van een groep mensen met een  
gezamenlijke achtergrond en cultuur en levend binnen een bepaald taalgebied, acht de 
lerarenopleiding Duits het van wezenlijk belang om ook de studenten met de 
combinatie “taal en cultuur” in aanraking te brengen. Bij al haar doen en laten spelen 
de essenties van het christelijk leraarschap en reflectie een grote rol. De opleiding 
vindt het belangrijk dat de studenten zowel persoonlijk als professioneel groeien. 
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Geschiedenis De lerarenopleiding geschiedenis heeft de visie dat geschiedenis een spiegel is. Vanuit 
het heden blikt men terug in die spiegels: “We doen dat niet neutraal maar we doen 
dat vanuit ons wezen, vanuit wat wij zelf weerspiegelen.”9   

Economie  De lerarenopleiding economie deelt de overtuiging dat economie vooral een 
keuzevraagstuk is. Er zijn beperkte middelen maar oneindige behoeftes, en daartussen 
bestaat voortdurend spanning. Dit, en het menselijke gedrag dat daarmee gepaard 
gaat, is volgens Driestar de kern van het vak.  

Godsdienst De grondslag voor de lerarenopleiding godsdienst is de bijbel en de daarop gegronde 
Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De opleiding heeft als missie om onderwijs 
te verzorgen waarin de verbondenheid met Gods Woord en de daarop gegronde Drie 
Formulieren van Enigheid, de inspiratiebron vormt tot eigentijdse inhoud en 
vormgeving van haar onderwijsaanbod. 

Wiskunde De visie van de opleiding op wiskunde als wetenschap is dat wiskunde essentieel is bij 
het bestuderen van de orde in de wereld. De betekenis van wiskunde is zichtbaar in de 
bezigheden in het dagelijks leven, en is des te sterker in een grotere context. Volgens 
de opleiding biedt wiskunde verhelderende inzichten maar kan de wetenschap niet alle 
morele, ethische, sociale, esthetische en metafysische problemen oplossen. Het 
bestuderen van de historische ontwikkeling wekt verwondering over de schepping en 
de gaven die mensen hebben ontvangen, aldus de opleiding. 
Binnen het wiskundeonderwijs is er een discussie gaande over mechanistisch of 
realistisch onderwijs. Ook al heeft de opleiding daar niets over opgeschreven, in de 
praktijk probeert zij dicht bij de werkelijkheid te blijven en dus bij het realisme.  

Tabel 1. Visie van de verschillende lerarenopleidingen op het vak (Bron: vakgroepsbeleidsplannen)  
 
Nieuw beroepsprofiel  
Driestar heeft in 2020 een nieuw beroepsprofiel ontwikkeld dat vanaf studiejaar 2021-2022 
voor alle opleidingen geldt. In dit profiel heeft zij de bekwaamheidseisen, de kennisbases, de 
essenties van het christelijk leraarschap en de uitgangspunten uit de kadernotitie onderwijs en 
opleiding verwerkt. Het nieuwe beroepsprofiel bestaat uit drie ringen (zie figuur 1):  
1. Ik ben: de professionele identiteit; de persoonsvorming van de professional, die richting 

geeft aan wat de leraar drijft. Elk van de vijf kernen van de professionele identiteit is 
uitgewerkt in een aantal indicatoren. 

2. Ik denk: de kennisinhouden; deze inhouden komen voort uit de landelijke kennisbases voor 
de opleidingen en zijn aangevuld met wat Driestar educatief vanuit haar missie en visie 
essentieel vindt. 

3. Ik kan: de beroepstaken; de handelingen die de professional in de praktijk uitvoert. Elke 
beroepstaak is uitgewerkt in een aantal kernen en leeruitkomsten.  

In het hart staat de Bron – de Bijbel en de gereformeerde belijdenis – waartoe de professional 
zich verhoudt en die hem voedt. Bij de uitoefening van het beroep zijn alle lagen in samenhang 
betrokken.   
 
Ten tijde van de audit waren de opleidingen druk bezig met het maken van de vertaalslag van 
het beroepsprofiel naar de curricula. Uiteindelijke doel is een ‘Driestar-curriculum’ dat 
gekenmerkt wordt door de identiteit van Driestar, flexibiliteit en maatwerk voor de student, 
uitwisselbaarheid tussen opleidingen en een optimale voorbereiding op de beroepspraktijk. 
 
Het auditpanel heeft geconstateerd dat Driestar een ambitieuze ontwikkelagenda heeft op 
meerdere vlakken. Gezien de kleinschaligheid van de opleiding acht het auditpanel het 
prioriteren van de ambities wenselijk. Het panel vindt het nieuwe beroepsprofiel een helder 
document dat de opleidingen kan helpen bij het selecteren, prioriteren en legitimeren van 
doelen en de bijbehorende acties.   
 

 
9 Vakgroepbeleidsplan geschiedenis 
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Figuur 1. Opbouw van het beroepsprofiel van de christelijke leraar 
 
Internationale oriëntatie 
In diverse documenten heeft Driestar beschreven hoe zij invulling geeft aan 
internationalisering. Studenten werken tijdens de opleiding aan internationale en interculturele 
competenties. Daarvoor loopt er een lijn door het hele curriculum (zie voor meer toelichting 
standaard 3). Driestar heeft ervoor gekozen om de doelstellingen in te delen in vier 
categorieën: persoonlijke, godsdienstige, interculturele en professionele ontwikkeling. 
Overkoepelend is de categorie ‘mondiale betrokkenheid’ die gaat over: een gevoel van 
wereldburgerschap ontwikkelen, brede algemene vorming, eigen methodes kritisch 
beschouwen, een nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen en reflecteren op eigen 
kennis, vaardigheden en houding. 
 
In dit kader geven we een voorbeeld van hoe Driestar de categorie ‘interculturele ontwikkeling’ heeft 
geoperationaliseerd. Hieronder schaart Driestar de interculturele competenties: intercultureel 
communiceren, culturele empathie, kennis van vreemde culturen, achtergronden kennen; open mind ten  
opzichte van andere groepen. Aan het einde van de opleiding heeft de student de volgende doelen 
behaald:  
 De student verbreedt zijn wereldbeeld/horizon door de ontmoeting met andere culturen en 

cultuurdragers (zichtbaar en onzichtbaar), maakt kennis met en leert zich te verhouden tot die 
andere cultuur/omgeving/context. 

 De student is zich meer bewust van zijn eigen (sub)cultuur en context en de daarmee gepaard 
gaande culturele waarden en normen, die hij op waarde kan schatten. De student kan de eigen 
(sub)cultuur vergelijken met andere (sub)culturen. 

Bron: opleidingsplan Lvo 2020-2021 
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Driestar zoekt de verbinding met christelijk onderwijs in de internationale context, bijvoorbeeld 
door samenwerkingsovereenkomsten met andere instituten binnen en buiten Europa en door 
aansluiting te zoeken met relevante netwerken, zoals bijvoorbeeld van het netwerk INCHE10. 
Met Woord en Daad werkt de hogeschool samen op het gebied van de ontwikkeling van het 
onderwijs in ontwikkelingslanden en binnen de eigen achterban. Gedragsverandering, 
kennisontwikkeling en wederkerigheid zijn daarbij belangrijke kernwoorden. Daarnaast werkt 
Driestar samen met andere stichtingen die in het buitenland werkzaam zijn, zoals Hulp Oost 
Europa en Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa.  
 
In de keuze voor partners komt de identiteit van Driestar sterk naar voren. Het panel vindt dit 
mooi. Alhoewel deze verbindingen vormend en verrijkend zijn, aldus Driestar, wil het 
auditpanel Driestar meegeven om goed te kijken naar de mate van wederkerigheid. Wat 
kunnen deze partnerschappen Driestar ‘brengen’, als je kijkt naar de uitoefening van het 
beroep van leraar (zie verder HO.6 ‘Aanbevelingen’).  
 
Validatie beoogde leerresultaten / afstemming werkveld 
Het panel constateert dat de opleiding goed is aangesloten op het werkveld en er, zeker in de 
samenwerkingsverbanden, intensieve contacten mee onderhoudt. Met relevante partijen voert 
Driestar de dialoog over de relevantie en actualisering van de beoogde leerresultaten. Een 
aantal voorbeelden:  
 Driestar is vertegenwoordigd in het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten 

(ADEF) waar de tweedegraads lerarenopleidingen van de verschillende hogescholen met 
elkaar afstemmen over eisen aan de leraren en actuele ontwikkelingen in het veld. 

 De hogeschool kent een resonansgroep hogeschool (pabo en lvo), die bestaat uit 
vertegenwoordigers uit het po, vo en mbo. De resonansgroep spreekt het 
opleidingsmanagement tweemaal per jaar. Driestar stelt naast hogeschoolbrede zaken, 
zoals imago en kwaliteit ook doelgroepspecifieke zaken aan de orde. De belangrijkste 
opmerkingen van de resonansgroep worden door de opleidingen in de jaarbeleidsplannen 
verwerkt. 

 Verder onderhoudt de lvo contacten met het werkveld via het Bestuurdersoverleg 
reformatorisch voortgezet onderwijs (BORVO) en is de lvo partner in de eerdergenoemde 
opleidingsscholen (zie inleiding).  

 Daarnaast participeren docenten van de verschillende opleidingen in vakinhoudelijke 
netwerken en is het merendeel van de lvo-docenten ook elders werkzaam: binnen de eigen 
onderwijsadviesdienst of het onderzoekscentrum, maar vooral in het werkveld, binnen een 
vo- of mbo-school.  

De werkveldvertegenwoordigers met wie het panel tijdens de audit sprak, voelen zich zeer 
betrokken bij en gehoord door de opleiding. Ten aanzien van het nieuwe beroepsprofiel en de 
curriculumvernieuwing heeft het auditpanel vastgesteld dat het werkveld nauw betrokken is 
(geweest) bij de vernieuwing.  
 
Weging en Oordeel  
Alle tweedegraads lerarenopleidingen baseren zich op de wettelijke bekwaamheidseisen in het 
onderwijs. Hiermee is de juiste inhoud en oriëntatie en het juiste niveau geborgd. Deze eisen 
zijn bovendien door een brede vertegenwoordiging vanuit het werkveld gevalideerd.  
 
Het auditpanel heeft waardering voor de doordachte wijze waarop Driestar haar onderwijs 
ontwikkelt en uitvoert. De wijze waarop de protestants-christelijke en reformatorische identiteit 
in de opleidingen verweven is, omschrijft het panel als een sterk fundament waarbij er binnen 
de opleidingen ruimte is voor andere inzichten. Zij laat helder het eigen geluid van het 
protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs horen. Het nieuwe beroepsprofiel is hier een 
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mooie vertaling van: het beschrijft op een duidelijke wijze de identiteit van de beroepskracht, 
de wijze waarop deze gevormd wordt en hoe zijn, weten en doen samenhangen. 
 
Driestar stemt regelmatig af met werkveldpartners in de regio en op landelijk niveau met 
andere lerarenopleidingen over de bekwaamheidseisen, de generieke en vakspecifieke 
kennisbasis en de uitwerking hiervan naar de generieke en vakspecifieke 
opleidingsprogramma’s. De wisselwerking met het werkveld is sterk: het is nauw betrokken bij 
inhoudelijke ontwikkelingen binnen de opleidingen, zo ook bij de herijking van het 
beroepsbeeld en de curriculumvernieuwing.  
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten, zoals een duidelijke visie op het 
leraarschap met kenmerken die consistent terug waren te zien en te horen, van oordeel dat de 
deeltijd- en duale variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan 
deze standaard. 
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4.2. Programma   
 
Standaard 2 (programma-oriëntatie): Het programma maakt het mogelijk om 
passende (professionele of academische) onderzoeks- en beroepsvaardigheden te 
realiseren. 
Toelichting NVAO: Het programma sluit aan bij de actuele (internationale) ontwikkelingen, eisen en 
verwachtingen in het beroepenveld en in het vakgebied. Academische vaardigheden en/of onderzoeks- 
en/of beroepsgerichte competenties krijgen invulling op een wijze die past bij de oriëntatie en het niveau 
van de opleiding.  
 
 
Generieke bevindingen 
 
Het curriculum van elke opleiding bestaat uit een vakinhoudelijk programma (voor elke 
opleiding verschillend) en een generiek pedagogisch-didactisch programma11 (voor alle 
opleidingen gelijk). Zie ook standaard 3.  
 
Beroepspraktijk en beroepsvaardigheden 
Het auditpanel heeft geconstateerd dat Driestar de studenten veel gelegenheid biedt om 
praktijkervaring op te doen. Het generieke programma is nauw gelieerd aan de 
beroepspraktijk. Driestar heeft het generieke programma opgezet vanuit zeven pedagogische 
thema’s die direct te maken hebben met het beroep van docent (zie voor verdere toelichting 
standaard 3). Daarmee wordt de opleiding meer praktijkgericht. De studenten worden geacht 
de opdrachten die zij in het kader van de genoemde thema’s moeten doen, in de 
beroepspraktijk, op school uit te voeren. Voor de duale studenten is dat op hun 
opleidingsschool (OidS-route). De deeltijdstudenten doen dat tijdens hun stage of in het kader 
van hun werkkring, als ze al in het onderwijs werkzaam zijn. In tabel 2 geven we een 
toelichting op het werkplekleren in beide varianten. Binnen het vakinhoudelijke programma 
vervult de module vakdidactiek een soortgelijke rol. Daarnaast krijgen de studenten college van 
docenten die veelal zelf in de praktijk werkzaam zijn en daardoor vanuit hun eigen ervaring 
kunnen doceren. Zij geven (actuele) voorbeelden en laten, afhankelijk van de module, ook 
voorbeeldig (“teach what you preach”) zien hoe iets werkt in de beroepspraktijk.  
 

Variant Toelichting werkplekleren 
Deeltijd In de deeltijdopleidingen neemt de stage een belangrijke plaats in. In de gecombineerde 

stage-/portfoliogids is per jaar uitgewerkt welke opdrachten er zijn en wat de 
beoordelingscriteria zijn. De omvang van de stage past bij de opzet van een 
deeltijdopleiding die studeerbaar is voor studenten die nog niet in het onderwijs werkzaam 
zijn.  
 De eerstejaarsstage heeft een omvang van acht dagen en wordt geheel besteed aan 

opdrachten die direct gerelateerd zijn aan de inhoud van de modules van het generieke 
programma in jaar 1. Het resultaat moet als voldoende worden beoordeeld om de studie 
te mogen voortzetten. 

 De stage in het tweede en derde studiejaar omvat tien dagen per jaar en wordt voor vijf 
dagen besteed aan opdrachten die direct gerelateerd zijn aan de inhoud van de modules 
van het generieke programma. De andere vijf dagen worden besteed aan opdrachten 
vanuit de vakinhoudelijke modules. 

 In het vierde jaar volgt de LIO12-stage waarin de student moet laten zien dat hij 
zelfstandig les kan geven en in feite startbekwaam is voor het beroep van leraar. In de 
LIO-stage krijgt de student de gelegenheid om ongeveer 21 weken zelfstandig als 
docent te functioneren. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over een aantal eigen klassen. 
In de LIO-periode worden wekelijks 10-14 lessen gegeven. Studenten die al 10 uur of 
meer lesgeven in het vak waarin zij een bevoegdheid wensen te behalen zijn vrijgesteld 
van de LIO-stage. Wel moeten alle studenten een eindassessment doen. 

Duaal In de Opleiden in de School opleidingen zijn studenten twee dagen per week op de 
opleidingslocatie aanwezig. Zij worden begeleid door een gecertificeerde schoolopleider van 
de schoollocatie. Naast deze schoolopleider, die zich vooral richt op generieke zaken worden 

 
11 Hierna gebruiken wij de term ‘generieke programma’, zoals Driestar dat zelf ook doet.  
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zij ook begeleidt door een werkplekbegeleider. Vanuit de hogeschool is er een 
instituutscoördinator Opleiden in de School, die verantwoordelijk is voor de afstemming 
tussen de schoollocaties en de hogeschool. 

Tabel 2. Werkplekleren in de deeltijd- en de duale opleidingsvarianten 
 
Studenten geven in het studentenhoofdstuk aan dat zij het generieke programma niet altijd 
even goed vinden aansluiten bij de praktijk. In de gesprekken tijdens de audit geven studenten 
van de verschillende opleidingen een genuanceerder beeld terug. Docenten van de vakgroep 
generiek geven tijdens het gesprek op de auditdag aan welke wijzigingen ze in het nieuwe 
programma hebben aangebracht om theorie en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten en 
om “de praktijk meer nabij” te halen. Het gaat onder meer om: 
 de invoering van leergemeenschappen, waarbij studenten samen reflecteren op de praktijk 

en ervaringen en casuïstiek uitwisselen, bijvoorbeeld via de incidentmethode; 
 het naar voren halen van praktijkopdrachten, zodat eerstejaarsstudenten vóór de Kerst 

reeds ervaring opgedaan hebben in en mét de praktijk; 
 het dichter bij elkaar brengen van de deeltijdopleiding en de OidS-route, zodat met name de 

deeltijd kan profiteren van de “rijkheid” van het werkplekleren in OidS. Een van de acties is 
dat Driestar bij de deeltijdopleiding de stagebegeleiding in jaar 1 en 2 heeft versterkt.   

Het auditpanel juicht deze initiatieven toe en wil de opleidingen meegeven om vooral door te 
pakken hierbij.  
 
Zoals in de inleiding is aangegeven, heeft Driestar drie OidS-samenwerkingsverbanden: RAOS, 
ZAOS en Hodos. In deze verbanden werkt Driestar met de scholen samen in het opleiden van 
leraren, het uitwisselen van kennis en ervaring, het versterken van professionalisering van 
zittende leraren en het vergroten van het onderzoekend vermogen van de scholen. Uit de 
gesprekken tijdens de audit is gebleken dat wisselwerking tussen Driestar en de 
opleidingsscholen zeer sterk is. Zij stellen samen het generieke programma vast, overleggen 
structureel met elkaar over belangrijke zaken en zetten intensief in op bij- en nascholing van 
de schoolopleiders. Het aantal studenten dat nu op een opleidingsschool zit voor het 
werkplekleren, is ongeveer een derde. Driestar beweegt langzaam naar een situatie waar de 
verhouding deeltijd-OidS 50/50 is en streeft ernaar dat het zwaartepunt in de toekomst bij 
OidS ligt. 
 
Een uitdaging bij de deeltijdopleidingen is onder meer het borgen van de (vakdidactische) 
kwaliteit van de opleiders in de partnerscholen. Deze zorg werd expliciet geuit bij de 
lerarenopleiding wiskunde. Vanuit de vakgroep generiek werd dit beeld herkend. “Er zijn 
stagescholen”, zo werd in het gesprek aangegeven, “waar je voor één student een relatie hebt 
en dan weer even niet”. Driestar heeft een docent van de vakgroep generiek aangewezen om 
actief op bezoek te gaan bij die scholen. Het auditpanel beveelt aan om verder te zoeken naar 
vormen om de kwaliteit te borgen/vergroten (professionaliseringsactiviteiten, 
leergemeenschappen of netwerken).  
 
Studenten vinden in de jaarevaluatie dat ze voldoende worden voorbereid op de 
beroepspraktijk (3,86). Ook de studenten die het auditpanel sprak, waren tevreden over het 
leren en werken op de opleidingsschool.  
 
Onderzoekend vermogen 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat Driestar veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van 
een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding. Door het generieke programma loopt een 
onderzoekslijn die studenten in staat stelt om hun onderzoeksvaardigheden te realiseren. In elk 
jaar doen studenten een klein onderzoek. De onderzoekslijn heeft een logische opbouw. In jaar 
1 starten studenten door middel van onderzoeksopdrachten met het zich eigen maken van de 
eerste fasen van het onderzoeksproces. In jaar 2 leren studenten onder meer observeren en in 
jaar 3 leren ze andere onderzoeken kritisch te bekijken. In het vierde jaar wordt de student 
geacht zelfstandig een Beknopte Geannoteerde Bibliografie (BGB) te schrijven nadat er een 
oriëntatie op onderzoek is afgerond (zie ook standaard 11).  
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Het auditpanel heeft mooie voorbeelden gehoord van de doorwerking van het onderzoek van 
het onderzoekscentrum Christelijk Leraarschap naar de opleidingen. De missie van het 
onderzoekscentrum is om leraren te inspireren en ondersteunen voor goed, christelijk 
onderwijs. Zo heeft de lector van het themagebied ‘schoolvak & didactiek’ zeven 
vakgerelateerde ontwerpprincipes gedefinieerd – “de Didactische diamant” genaamd – die 
docenten helpen om bij het (her)ontwerpen van een les vakinhoud en wijze van aan de orde 
stellen te benaderen vanuit christelijk perspectief. Ook worden in verschillende projecten van 
het Onderzoekscentrum van Driestar bestaande lessen herontworpen of nieuw gemaakt. 
 
Waarborgen actualiteit 
De opleidingen zorgen in voldoende mate voor de actualiteit van het curriculum. Zoals 
hierboven reeds is aangegeven, staan veel docenten zelf met beide benen in het onderwijsveld 
van vo of mbo. De docenten scholen zich jaarlijks bij, bijvoorbeeld op interne studiemiddagen, 
en blijven op de hoogte van recente ontwikkelingen door het bezoeken van congressen (zoals 
het Veloncongres13). Ook zijn diverse docenten betrokken bij het schrijven van nieuwe 
landelijke handboeken, waardoor de nieuwe inzichten direct in het onderwijs kunnen worden 
geïmplementeerd. Ten slotte bevordert ook de ijking aan de landelijke kennisbases en het 
deelnemen aan landelijke peer reviews het actualiseren van collegestof en vakliteratuur; alle 
vakgroepen nemen deel aan deze peer reviews. De moduleboeken worden jaarlijks bijgesteld, 
waarbij herziening van literatuur wordt meegenomen. In tabel 3 hebben we diverse 
voorbeelden gegeven hoe de afzonderlijke opleidingen de actualiteit borgen.  
 
Het auditpanel heeft geconstateerd dat de gebruikte literatuur vakinhoudelijk sterk is, maar 
soms ook aan de traditionele kant. Dit vindt het panel voor de ene opleiding passender dan 
voor de andere. Zo adviseert de vakdeskundige van economie om een actualisering plaats te 
laten vinden in de literatuur. Voor wiskunde, godsdienst en geschiedenis weegt dit, gezien de 
vakgebieden, minder zwaar. Voor deze vakken prijzen de auditoren de gebruikte literatuur, al 
constateert de vakdeskundige van geschiedenis wel dat de gebruikte literatuur erg westers is 
georiënteerd. Hier kan de opleiding nog een slag in maken. 
 

Opleiding  toelichting 
Nederlands De opleiding Nederlands borgt de actualiteit door 1) recent verschenen vakliteratuur 

en -tijdschriften bij te houden, 2) modules te vernieuwen, 3) scholing van de docenten 
en 4) aandacht voor nieuwe didactische ontwikkelingen. Een paar concrete 
voorbeelden: 
 In het college moderne literatuur wordt ruimschoots aandacht besteed aan de 

belangrijkste nieuwe werken. 
 In de module ‘Voorbereiding schoolloopbaan’ in jaar 4 wordt  aandacht wordt 

besteed aan de diagnostisering en behandeling van dyslectische leerlingen. Ook 
onderwerpen als leesbevordering hebben hierin een plaats. 

 Een van de docenten is betrokken bij een nieuw handboek (Handboek 
jeugdliteratuur).  

Engels De opleiding Engels zorgt dat het lesmateriaal up-to-date is. Docenten van de 
vakgroep Engels hebben verschillende manieren waarop zij ontwikkelingen bijhouden:  
 abonnementen op vaktijdschriften als Modern English Teacher en Levende Talen 

Magazine & Tijdschrift en online platforms als Leraar Engels, ELT professionals,  
 Applied Linguistics, English language and literature; 
 lidmaatschappen, bijvoorbeeld van IATEFL (International Association of Teachers 

of English as a Foreign Language) en de Vereniging van Leraren in de Moderne 
Vreemde Talen;  

 jaarlijkse deelname aan relevante congressen (2018: IATEFL conference in 
Brighton (UK), 2019: research conference over vocabulaire, georganiseerd door 
the British Association of Applied Linguists (BAAL) in Manchester (UK). 

Docenten gebruiken teamoverleggen om alle relevante input met elkaar te delen én 
om artikelen te bespreken met elkaar, zo geven ze aan in het vakgroepbeleidsplan.   

Duits De opleiding Duits sluit zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch aan bij recente  
ontwikkelingen. Zo wordt er bij de vakinhoudelijke colleges gebruik gemaakt van 
audiovisuele programma’s, authentiek lees- en luistermateriaal (video-opnames,  
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radiofragmenten, actuele video- en luisterfragmenten op internet, etc.), recente 
artikelen c.q. teksten uit o.a. actuele internetbronnen zoals online Duitse kranten en 
magazines. Aan de vakdidactische kant wordt gebruik gemaakt van vakdidactische 
inzichten zoals de activerende didactiek en motivatietheorieën die werken met 
kernbegrippen als belevingswereld, taakgerichtheid, betekenisvolle opdrachten en 
coöperatief leren. 

Geschiedenis Docenten van de opleiding hebben naast hun functie bij Driestar veelal ook een functie 
in het voorgezet onderwijs of binnen het vakgebied Geschiedenis. Deze nabijheid bij 
de beroepspraktijk zorgt ervoor dat actuele ontwikkelingen direct binnen de opleiding 
terecht komen. Daarnaast houdt de opleiding de relevante literatuur actueel en 
moeten studenten bij het schrijven van het historisch onderzoek gebruik maken van 
actuele inzichten.  
Binnen het vakgebied van geschiedenis wordt veel aandacht besteed aan de tien 
historische tijdvakken met hun kenmerkende aspecten en aan de historische canon 
van Nederland. De historische tijdvakken komen op een systematische wijze aan de 
orde binnen de opleiding. In tegenstelling tot de canon, al komt het overgrote deel van 
de canonvensters wel in de modules aan de orde.  
De opleiding neemt ook deel aan peer reviews met andere lerarenopleidingen 
geschiedenis en ervaart dit als verrijkend. 

Economie  De opleiding houdt het programma actueel doordat docenten werkzaam zijn in het 
voorgezet onderwijs of een relevante functie hebben in het werkveld. Doordat 
docenten werkzaam zijn in de beroepspraktijk zijn zij op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Ook participeert de vakgroep economie in het initiatief van SIEO 
(Stichting Innovatie Economie Onderwijs) dat het economieonderwijs wil innoveren. 
Daarnaast organiseert de vakgroep regelmatig bijeenkomsten naar aanleiding van 
relevante literatuur en zorgt men dat de actuele relevante literatuur wordt opgenomen 
als verplichte of aanbevolen literatuur. 

Godsdienst De vakgroep godsdienst waarborgt de actualiteit van het programma door te 
monitoren wat er aan nieuwe vakliteratuur verschijnt. Ook is de vakdidactische 
literatuur zeer recent. 
De opzet van de modules binnen de opleiding is zo dat er altijd ruimte is om 
ontwikkelingen binnen het vakgebied aan de orde te stellen. Doordat docenten naast 
hun functie bij Driestar werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs, komen via die 
weg ook actualiteiten de opleiding binnen.  
Daarnaast zorgt de opleiding ervoor dat de kennis van docenten up-to-date blijft om 
recente ontwikkelingen binnen het vakgebied over te dragen aan studenten. Actualiteit 
staat hoog op de agenda van de vakgroepvergaderingen, bijvoorbeeld in het uitdenken 
van nieuwe modules. Ook komt het thema ‘actualiteit’ aan bod tijdens studiedagen. De 
opleiding neemt ook deel aan peer reviews met andere lerarenopleidingen godsdienst. 
Daarin kwam onder meer naar voren dat wereldgodsdienst te beperkt was, dat de blik 
meer naar buiten toe moest. Dit erkent de opleiding en er zijn aanpassingen gedaan in 
het curriculum.  

Wiskunde Het programma van de opleiding wiskunde blijft actueel door verschillende actoren. 
Ten eerste zijn de ontwikkelingen binnen de opleiding afgestemd op de ontwikkelingen 
van het landelijk beleid, onder andere door de landelijke kennistoets. Ook neemt de 
opleiding sinds studiejaar 2017-2018 deel aan de peerreview, wat door de betrokken 
opleiders als verrijkend wordt ervaren.  
Binnen de leerlijn vakdidactiek worden vakdidactische ontwikkelingen op de voet 
gevolgd en besproken, mede doordat één van de docenten binnen de opleiding 
werkzaam in het voortgezet onderwijs en wordt dus in haar werk geconfronteerd met 
actuele ontwikkelingen.  

Tabel 3. Voorbeelden per opleiding hoe zij de actualiteit waarborgen 
 
Weging en Oordeel  
Het auditpanel is van oordeel dat Driestar een programma aanbiedt dat het studenten mogelijk 
maakt om passende onderzoeks- en beroepsvaardigheden te realiseren. De curricula van de 
verschillende opleidingen zijn adequaat verbonden met de relevante beroepspraktijk. Er is een 
goede samenwerking tussen de opleidingen en de stagescholen en de docenten van de 
opleidingen zijn zelf ook veelal werkzaam in het vo/mbo en brengen daardoor veel actuele 
kennis over hun onderwijs in de praktijk mee. De opleidingen zorgen in voldoende mate voor 
de actualiteit van het curriculum. 
 
Driestar heeft de afgelopen jaren ingezet op het verder versterken van de onderzoekslijn. Dit 
heeft zijn vruchten afgeworpen: studenten krijgen vanaf jaar 1 onderzoeksvaardigheden 
aangeleerd en worden daar goed in begeleid. Driestar stimuleert studenten vanaf de start van 
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hun opleiding een onderzoekende houding aan te nemen en te reflecteren op wat zij in de 
praktijk zien en doen. 
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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Standaard 3 (programma-inhoud): De inhoud van het programma biedt studenten de 
mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te bereiken. 
Toelichting NVAO: De leerresultaten zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het 
programma. 
 
I. Generieke bevindingen 
 
Inhoud en vormgeving generieke programma  
 
Relatie eindkwalificaties en programma 
De opleiding vertaalt volgens het auditpanel op een adequate manier de eindkwalificaties naar 
leerdoelen en –inhoud. Het auditpanel heeft voor elke opleiding studiegidsen en moduleboeken 
bestudeerd. Per module zijn leerdoelen (moduledoelen) geformuleerd die afgeleid zijn van de 
eindkwalificaties en die leidend zijn voor de inhoud van de desbetreffende module. Zoals eerder 
is gesteld, is in de raamwerkcurricula de samenhang van de eindkwalificaties, het NLQF-niveau 
en de kennisbases geëxpliciteerd.  
 
Opzet en inhoud generieke delen van het curriculum 
Het auditpanel heeft geconstateerd dat het onderwijsprogramma van alle tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar een goede en stevige opbouw kent. Zoals in standaard 2 reeds 
is vermeld, bestaat het curriculum uit twee hoofdonderdelen: te weten het vakinhoudelijke 
programma en het generieke programma. De colleges van het generieke programma vinden op 
dinsdagavond plaats en die voor het vakinhoudelijke programma op donderdagavond. 
 In de vakinhoudelijke modules worden de inhoud van het vak en de vakdidactiek 

onderwezen (121 EC). Dat programma is voor elk van de opleidingen specifiek voor het 
betreffende vak ingevuld. Driestar legt een flink accent op het vakdeel, omdat zij het 
belangrijk vindt dat een leraar boven de stof staat. Verderop in deze standaard beschrijven 
we voor elke lerarenopleiding de opzet en de inhoud van de vakinhoudelijke delen.  

 Het generieke programma (119 EC) is voor alle opleidingen hetzelfde.  
o In jaar 1 is de indeling van het nieuwe beroepsprofiel (zie standaard 1) en de vijf 

beroepstaken leidend. In de komende jaren wordt dit uitgebouwd naar de hogere 
leerjaren.  

o Driestar heeft jaar 2 t/m 4 vooralsnog geordend vanuit zeven pedagogische thema’s 
die, zoals gesteld in standaard 2, direct te maken hebben met het beroep van docent. 
Het gaat om de thema’s relatie, gezag, leeromgeving, organisatie, ontwikkeling, 
uniciteit en verantwoordelijkheid. De thema’s zijn per twee geclusterd.  

o Het vierde jaar is een andersoortig jaar dan jaar 1-3. Terwijl de studenten zich in jaar 
1-3 de basis van het leraarschap eigen hebben gemaakt, gaan ze dat in jaar 4 kritisch 
en breder bekijken. In jaar 4 volgen studenten de afstudeerrichting beroepsgericht of 
algemeen vormend onderwijs. Daarnaast maken studenten een keuze voor de 
onderwijslijn (OWL) of de onderzoekslijn (OZL)14.  

 Bij de invulling van al deze aspecten werkt Driestar vanuit christelijk-reformatorisch 
gedachtegoed. Het doordrenkt alles wat de opleidingen doen, zoals de omgang met elkaar 
en de studenten en het invullen van de lessen. Daarnaast besteedt Driestar ook veel 
aandacht aan persoonlijke vorming. Alle colleges uit het generieke programma worden 
gegeven in vaste tutorgroepen.  

 
Het auditpanel heeft kennisgenomen van de opzet van het generieke curriculum. Het ziet een 
gedegen en inhoudelijk sterk programma dat studenten in staat stelt om de eindkwalificaties te 
behalen. Er is een toenemende complexiteit in de verschillende studiejaren. Zo is jaar 1 gericht 
op basiskennis en vaardigheden voor de student als leraar en dat in de klas als geheel. Jaar 2 

 
14 Bij de OWL doet de student bij de modules grote opdrachten gericht op zijn eigen onderwijssituatie en 
volgt hij masterclasses naar keuze. Bij de OZL volgt de student ook de modules (incl. 
collegevoorbereiding), maar in plaats van de grote opdrachten en masterclasses doet hij een empirisch 
onderzoek naar zijn eigen beroepssituatie. 
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gaat meer over de aankomende professionals en de individuele leerling in die klas. Jaar 3 over 
hoe studenten als docent die individuele leerlingen in de klas laten samenwerken. Tevens zit er 
een verbreding en verdieping in jaar 3 in de thematiek die wordt aangesneden. Gedurende de 
jaren gaat de focus van docentsturing via gedeelde sturing – meer keuzemogelijkheden voor de 
student binnen delen van modules – naar grotere vormen van zelfsturing (verzorgen van 
bepaalde delen en keuzes maken). In veel gevallen zijn er modules die in elk studiejaar worden 
aangeboden, maar met een oplopende moeilijkheidsgraad of extra verdiepingsslag.  
 
Het auditpanel heeft tevens gekeken naar de uitwerking van de afstudeerrichtingen voor 
algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. De gekozen afstudeerrichting heeft 
gevolgen voor:  
 de opdrachten bij modules, zowel binnen het generieke als het vakinhoudelijke 

programma; 
 de onderzoekslijn: het empirisch onderzoek dat gedaan wordt binnen de OZL wordt 

uitgevoerd op een plek die past bij de afstudeerrichting; 
 masterclasses: de masterclass ‘verdieping in het mbo’ is specifiek verplicht voor de student 

die de beroepsgerichte afstudeerrichting gekozen heeft; 
 de LIO-stage: de student loopt zijn LIO-stage op een plek die past bij zijn afstudeerrichting.  
Een aantal studenten is van mening dat er nog ruimte voor ontwikkeling is om de lessen beter 
af te stemmen op de verschillende doelgroepen en dan met name op het mbo. Het auditpanel 
wil de opleiding meegeven om alert te blijven op de (v)mbo-gerichtheid in het programma. Er 
is voldoende kennis in huis van het beroepsgericht onderwijs door de samenwerking met het 
Hoornbeeck College en via een aantal docenten dat lesgeeft op het (v)mbo.  
 
Samenhang 
Het versterken van de samenhang tussen het generieke en het vakinhoudelijke programma 
was een van de belangrijkste aanbevelingen van het visitatiepanel uit 2014. Driestar heeft 
diverse acties ondernomen om deze samenhang te stimuleren. Hierbij is een grote rol 
weggelegd voor de modules vakdidactiek. Hiermee verbinden docenten het vakinhoudelijke en 
generieke programma met elkaar. In de colleges wordt expliciet aandacht gegeven aan de 
relatie tussen het algemeen didactische en de vertaling ervan voor het gekozen vak. In 
onderstaande kader geven we een aantal concrete voorbeelden van hoe Driestar de samenhang 
probeert te versterken.  
 
 Er is informatie over het generieke programma voorin de studiegidsen van de vakken opgenomen. 

De opleidingen expliciteren op gepaste momenten richting studenten de link tussen beide delen van 
het curriculum. 

 Een docent van het vakinhoudelijke programma van de opleiding Nederlands heeft een module van 
het generieke programma ontwikkeld (Leeromgeving en organisatie 4). Deze module wordt in 
samenwerking tussen vakdidactiek en generiek gegeven. 

 De vakdidactici hebben een lesplanformulier ontwikkeld, gebaseerd op de leerprincipes uit het 
generieke deel. Dit formulier is leidend bij het leren plannen van een les. Bij het aanleren van de 
verschillende niveaus van literatuur in jaar 3 en 4 bij Engels worden deze lesplanformulieren 
bijvoorbeeld ingezet (evenals het didactische model van Van Gelder en de taxonomie van Bloom die 
ook beide in jaar 1 in generiek worden aangeboden).  

 Studenten lezen in jaar 2 van het generieke programma het boek “How the brain learns” van David 
Sousa. Bij vakdidactiek in jaar 2 van het Engelse programma leren studenten hoe ze leerlingen 
kunnen helpen bij het verwerven van woordkennis (vocabulaire). Hierbij wordt expliciet 
gebruikgemaakt van inzichten uit “How the brain learns”. 

 Vanaf cursusjaar 2019-2020 wordt bij vakdidactiek in jaar 3 van de opleiding wiskunde en bij het 
generieke programma tegelijk het onderwerp toetsing behandeld. Studenten krijgen de gelegenheid 
om de bijbehorende opdrachten te combineren. Hierdoor ontstaan er grotere opdrachten die zowel 
bij wiskunde als bij het generieke programma worden ingeleverd en zowel door een docent van 
vakdidactiek als door een docent van het generieke programma worden beoordeeld. 

 
Uit de auditgesprekken met docenten van de vakgroep generiek en de vakdidactici van de 
verschillende vakken blijkt dat het vakdidactische onderdeel en het generieke (pedagogisch 
didactische) deel meer naar elkaar toegroeien. Docenten uit beide “kolommen” zoeken meer 
samenwerking met elkaar. Zij zijn niet alleen bezig om elkaars programma te leren kennen, 
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maar ook om elkaar intensiever bij de verschillende programma’s te betrekken. De vakdidactici 
kennen de inhoud van het generieke programma en hebben (in)formeel contact met docenten 
van het generieke programma. Onderling vergaderen vakdidactici ook over de modules 
vakdidactiek (gemiddeld vier keer per jaar). Er is bij de docenten meer bewustwording van 
beide aspecten (vakinhoudelijk en generiek).  
 
Het auditpanel vindt dat de opleidingen een goede weg hebben ingeslagen. Evenwel vraagt de 
afstemming tussen het vakinhoudelijke en generieke programma – “tussen de dinsdag en de 
donderdag” – om concrete acties, iets waar de opleidingen zich terdege bewust van zijn.  
Het auditpanel wil de opleidingen meegeven om hun visie op vakdidactiek verder uit te werken. 
De visie zit in het curriculum, maar kan meer geëxpliciteerd worden. Door deze zichtbaarder te 
maken en meer te benoemen richting elkaar én studenten kan de verbindende rol van de 
modules vakdidactiek ook verder versterkt worden. De opleiding en het auditpanel zijn beiden 
ook van mening dat er nog kansen liggen voor meer samenwerking tussen aanverwante 
vaksecties, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapskunde, talendidactiek. 
 
Internationale oriëntatie 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat studenten in staat worden gesteld om te werken aan hun 
internationale en interculturele competenties. Dit gebeurt als volgt:   
 Alle opleidingen kennen in het vakdeel een verplichte module internationalisering. Deze telt 

twee studiepunten en zit in het curriculum van jaar 3. Elke opleiding heeft minimaal één 
georganiseerde invulling daarvan (zie tabel 4 voor de voorbeelden per opleiding). Daarin 
wordt kennismaking met scholen, met werkwijzen, en met de (onderwijskundige) cultuur 
ter plaatse gecombineerd met vakinhoudelijke elementen die op hun beurt weer verbonden 
zijn aan bepaalde modules.  

 Verder is er bij elke opleiding (verplichte) internationale literatuur opgenomen, met name 
Engelstalige. Voorbeelden van boeken in het generieke programma: How the brain learns 
(Sousa, in jaar 2), The courage to teach (Palmer, in jaar 3), Walking with God in the 
classroom (Van Brummelen, in jaar 4). 

 
Opleiding  toelichting 
Nederlands Er vinden jaarlijks twee excursies naar Vlaanderen plaats. Tijdens de reis naar 

Antwerpen maken studenten kennis met het onderwijs in Vlaanderen door met docenten 
in gesprek te gaan en colleges of lessen bij te wonen. Ook is er aandacht voor de 
Nederlandstalige literatuur: een literatuurwandeling en een bezoek aan een 
literatuurmuseum zijn onderdeel van het programma. Tijdens de literaire reis naar het 
voormalige oorlogsfront in de Vlaamse Westhoek verdiepen studenten zich in de 
literatuur van o.a. Erich Maria Remarque en Guido Gezelle.  
 
Overig / facultatief: 
In het cursusjaar 2019-2020 zijn er contacten gelegd met en is er een bezoek  
gebracht aan onze partneruniversiteit Károli Gáspár University in Budapest, Hongarije. 
We willen met de vakgroep Nederlands komen tot een vorm van uitwisseling. 

Engels Tijdens de opleiding wordt van de student gevraagd om drie tot vijf keer een reis te 
maken naar Engeland of een ander Engelssprekend land. Tijdens deze reizen ligt de 
focus op Britse historie, maatschappij, literatuur, enz. Drie van deze reizen zijn 
verplicht, indien mogelijk in overleg met de stageschool (voor studenten van Opleiden-
in-de School). De opleiding heeft hiervoor meer studiepunten gereserveerd dan de 
verplichte twee punten, zoals in het voorafgaande is beschreven.   
 Jaar 1: 1 week naar Engeland (meestal Londen) 
 Jaar 2: 1 week naar Engeland  
 Jaar 3: 1 week dagen naar een Engelssprekend land 
 Jaar 4: Facultatief (10-14 dagen) (vier studiepunten). 
 
Overig / facultatief:  
De student kan – samen met zijn medestudenten in het derde en vierde jaar nog één of 
twee extra reizen maken. Bijvoorbeeld in het derde jaar naar ‘Flanders Fields’ 
(belangrijke plaatsen tijdens de oorlog) of in het vierde jaar naar een Engelssprekend 
land. Hierbij zal de focus liggen op: inclusieve klassen, meertaligheid en interculturele 
competenties. 
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Duits Van de student wordt verwacht dat hij tijdens zijn studie een gericht verblijf van 
minimaal 2 weken in één van de Duitstalige landen realiseert. Vakanties komen hiervoor 
niet in aanmerking, de student moet kunnen aantonen (bijv. via een certificaat) dat zijn 
verblijf daadwerkelijk gericht was op taal- en cultuurvaardigheden. 
 
Overig / facultatief: 
Op dit moment zijn er contacten met onze partneruniversiteit (KPH) in Wenen en de 
lerarenopleiding van de universiteit van Wenen om te komen tot uitwisselingsprojecten, 
zowel op docenten- als studentenniveau. De eerste uitwisselingen hebben al 
plaatsgevonden. 

Geschiedenis Het is voor een student van de lerarenopleiding geschiedenis van belang dat hij 
kennismaakt met de internationale context van het geschiedenisonderwijs. De vakgroep 
geeft goede contacten met een school voor voortgezet onderwijs in Duitsland, de Ernst 
Scheringschule In Berlijn. Een keer per twee jaar wordt er een groepsreis georganiseerd 
waarop de student zich kan inschrijven. De groep maakt dan kennis met het voortgezet 
onderwijs in de Bondsrepubliek. Binnen de (bredere) kennismaking met het Duitse 
onderwijs ligt de spits van deze reis op de geschiedenis van Duitsland, toegespitst op 
het thema van “Die Deutsche Frage, 1871-1990". Een vraagstuk dat in de Duitse én in 
de Europese geschiedenis diepe sporen heeft getrokken. Om de relevantie van dit 
vraagstuk m.b.t. de geschiedenislessen te onderstrepen, wordt tijdens het verblijf in 
Berlijn het accent gelegd op historische beleving. Voor studenten die niet in de 
gelegenheid zijn de groepsreis mee te maken is er de mogelijkheid een individueel 
internationaal programma samen te stellen. 

Economie  De student maakt samen met zijn medestudenten een studiereis naar het  
buitenland, waarbij hij kennismaakt met verschillende onderwijssystemen voor het 
voortgezet onderwijs. Ook bezoekt hij een bedrijf of instelling gerelateerd aan het vak 
economie in de breedste zin van het woord.  
 
Overig / facultatief:  
Naast de studiereis wordt in de vakken ook aandacht besteed aan internationale 
ontwikkelingen. Zo wordt in het vak Europees Recht een belangrijk deel besteed aan het 
ontstaan van Europa en de huidige ontwikkelingen. Ook worden in diverse vakken 
verplichte dan wel aanbevolen Engelstalige vakliteratuur voorgeschreven. 

Godsdienst   Sinds de overname van de opleiding godsdienst door de Driestar wordt er meer 
systematisch gewerkt aan internationalisering. Tot op heden werd er ruimte gegeven 
voor individuele wensen van studenten. In 2022 is een internationale reis naar Hongarije 
in voorbereiding en wordt er gewerkt aan een project ‘culturele en religieuze diversiteit 
in de Nederlandse samenleving’. 
 

Wiskunde De student gaat met zijn medestudenten op reis naar Londen. Hier brengt de student 
schoolbezoeken, waarbij hij lessen observeert en geeft, maar ook spreekt met overzeese 
vakcollega’s en leerlingen. De vakinhoudelijke activiteiten zijn ingevuld met een bezoek 
aan St Paul’s Cathedral, aan Bletchley Park en aan Royal Observatory. Deze activiteiten 
inclusief hun culturele, historische en maatschappelijke context, en de verbinding met 
identiteit, ondersteunen de motivatie voor en visie op (contextgebonden) wiskunde, en 
inspireren vooral ook voor het beroep van wiskundedocent. 

 
Tabel 4. Voorbeelden per opleiding van de invulling van de module Internationalisering   
 
 
II. Bevindingen per opleiding 
 
In de vakgroepsbeleidsplannen wordt per vakgebied het vakinhoudelijke programma uitgebreid  
beschreven. Hieronder geven we een beknopte omschrijving van het programma per opleiding. 
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands 
Opzet en inhoud vakinhoudelijke delen 
De student leert in het programma alles over de Nederlandse taal, maar hij duikt ook in de 
literatuurgeschiedenis. Elke periode wordt behandeld, van de Middeleeuwen tot de moderne 
letterkunde. Uit elk tijdvak leest en bespreekt de student interessante werken. De historische 
letterkunde biedt tevens de mogelijkheid om te laten zien dat een taal duidelijk in verband 
staat met maatschappelijke, religieuze en culturele ontwikkelingen. Daarnaast is er een 
belangrijke plaats ingeruimd voor taalkunde en taalbeheersing, waaronder schrijf- en 
spreekvaardigheid. 
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Samenhang in het curriculum  
De leerlijnen Taalbeheersing, Taalkunde en Vakdidactiek komen van jaar 1 t/m 3 terug. De 
leerlijn Fictie wordt aangeboden in alle vier de jaren. Per leerlijn is een ontwikkeling te zien van 
het basisniveau naar het beoogd eindniveau. Daarnaast maakt de opleiding – waar mogelijk – 
gebruik van hetzelfde handboek voor verschillende modules. Docenten proberen zo veel 
mogelijk de verbinding te duiden in het programma. Zo wordt bij het portfolio dat de studenten 
in het derde jaar voor het vak jeugdliteratuur samenstellen, de link gelegd met het vak 
schrijven, dat de studenten in het tweede leerjaar gevolgd hebben. Poëzieanalyse en 
verhaalanalyse komen bij fictie ook aan de orde; er wordt dan gerefereerd aan het eerder 
behandelde begrippenapparaat. Jeugdliteratuur heeft een vakdidactische component en bij het 
aanbod voor zwakke lezers komt ook dyslexie als onderwerp aan de orde. In de moduleboeken 
staat de relatie van de desbetreffende module met andere modules vermeld.  
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels 
Opzet en inhoud vakinhoudelijke delen 
De opleiding Leraar Engels kent een opzet van zes zogenaamde ‘strands’ (ofwel: leerlijnen). 
Iedere afzonderlijke strand kent een cumulatieve opbouw en loopt van het eerste tot en met 
het vierde jaar. Leerlijn 1 (geschreven Engels) en leerlijn 2 (gesproken Engels) zijn gericht op 
het ontwikkelen van de taalvaardigheid van de student tot op het hoogste internationaal 
erkende niveau (C2 van het Europees Referentiekader), geborgd door het externe Cambridge 
Proficiency Exam (CPE). Leerlijnen 3 en 5 richten zich op toegepaste taalkunde voor het 
onderwijs: fonetiek, grammatica en vocabulaire. Cultuur, geschiedenis, en literatuur (leerlijn 4) 
zijn samen met drie internationale studieweken van belang voor het professionele en 
persoonlijke ontwikkeling van een leraar Engels en behoren ook tot de kennisbasis. 
Vakdidactiek (leerlijn 6) is een belangrijk leerlijn die de opgedane kennis- en vaardigheden van 
de generieke en Engelse programma’s integreert en verder uitbouwt. Gaandeweg is er steeds 
meer aandacht voor de theorie, wetenschap, onderzoek en onderbouwing. 
 
Samenhang in het curriculum  
Er is een logisch (natuurlijk) verband tussen de modules die de ‘written skills’ behandelen, en 
het grammaticaonderwijs. Datzelfde geldt voor de modules die over de ‘spoken skills’ gaan en 
de modules die uitspraak, fonetiek en fonologie behandelen. Leerlijn 6 ‘Methodology’ fungeert 
als een paraplu die boven alle andere leerlijnen hangt: het gaat over hoe men een taal leert én 
hoe men een taal onderwijst. Net als bij de opleiding Nederlands kennen de leerlijnen – m.u.v. 
leerlijn 4 – een ontwikkeling van basisniveau naar beoogd eindniveau. Er is sprake van een 
concentrische opbouw. Een module in jaar 3 bouwt voort op de kennis en vaardigheden die 
studenten hebben opgedaan in de voorgaande jaren.  
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits 
In het programma gaat het wat de vakinhoud betreft allereerst om vier hoofdvaardigheden: 
luisteren, lezen, spreken en schrijven. Daarnaast spelen de onderdelen grammatica en idioom 
een belangrijke rol als ondersteunende vaardigheden, die onmisbaar zijn om in de vreemde taal 
te kunnen communiceren. Vertalingen van de moedertaal naar de doeltaal en andersom zijn 
daarbij wezenlijke onderdelen in de taalverwerving. Van studenten wordt gevraagd om voor 
een groot deel ook zelf aan de taalverwerving te werken buiten de lessen om. Belangrijk o.a. 
voor het vormen van de juiste klanken bij de uitspraak is ook het vak fonetiek. Verder wordt er 
aandacht geschonken aan de Duitse literatuur, zowel de theorie als het lezen en behandelen 
van literaire werken. Als laatste kan genoemd worden de kennis van land en volk 
(tegenwoordig ook wel taal en cultuur genoemd); een onderdeel van de studie waar alle andere 
vaardigheden bij ingezet kunnen worden. Deze inhoud heeft de opleiding geordend in 
leerlijnen.  
 
Samenhang in het curriculum  
De vakgroep Duits heeft voor alle vakken doorlopende modules, zodat alle vaardigheden  
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gedurende de gehele studie behandeld, geoefend en getoetst worden. Aangezien de  
verschillende vaardigheden elkaar wederzijds ondersteunen en aanvullen is deze opzet  
heel belangrijk. In de moduleboeken staat per vaardigheid beschreven wat er behandeld  
wordt en welke relatie de module heeft met andere modules. Soms liggen er directe lijnen 
tussen verschillende colleges, zoals bij het leesdossier. Dit wordt aangelegd bij het college 
leesvaardigheid, waar het ook beoordeeld wordt, maar verder dient het ook als gespreksstof 
voor het tentamen van het college spreekvaardigheid. 
 
Bevindingen auditpanel en studenten talenopleidingen 
 
Het auditpanel trof inhoudelijke sterke opleidingen aan die een klassieke invulling geven het 
vak. Het curriculum van de vakken Nederlands, Engels en Duits is zeer degelijk en inhoudelijk 
samengesteld. De christelijke identiteit is duidelijk voelbaar in de invulling van de 
programma’s. Het panel wil de opleidingen een aantal opmerkingen meegeven waar het nog 
ruimte voor ontwikkeling ziet.  
 Ten aanzien van de taalverwerving van Engels en Duits ligt er een uitdaging, als je kijkt 

naar het aantal contacturen. Daarom doen studenten dit, begeleid en aangestuurd door de 
docenten, in hun eigen tijd. Het panel is onder de indruk van de wijze waarop de 
opleidingen de studenten weten te motiveren om zelfstandig en met eigen 
verantwoordelijkheid onderdelen van hun studie in eigen regie te leren. Het panel wil de 
opleidingen Engels en Duits vragen alert te blijven op de studiebelasting in deze. Dit geldt 
met name voor de opleiding Duits. Voor deze opleiding kan het panel kan zich voorstellen 
dat ‘doeltaal = voertaal’ meer gebruikt wordt binnen de lessen. Het doel hierbij is 
tweeledig: studenten ondersteunen bij hun eigen taalverwerving van het Duits en 
tegelijkertijd concrete voorbeelden geven van hoe studenten dit in hun eigen schoolpraktijk 
zouden moeten/kunnen inzetten. Studenten Duits gaven in het auditgesprek de suggestie 
om meer opdrachten in te zetten waarbij ze met native speakers in hun moedertaal 
spreken.  

 In het generieke gedeelte is reeds gesteld dat de opleidingen de visie op vakdidactiek 
kunnen expliciteren. Dit geldt ook voor de talen. Een van de docenten Duits gaf in het 
auditgesprek aan dat de visie wel degelijk in het curriculum zit, maar dat die meer 
geëxpliciteerd kan worden. De docenten hebben een schat aan ervaringen opgedaan en 
geven ongemerkt veel aspecten mee aan de studenten, maar mogen dit meer benoemen. 
Dit werd bevestigd door een van de docenten Nederlands. 

 Waar de vakgroep generiek en de vakdidactici van de verschillende vakken meer de 
samenwerking met elkaar zoeken, lijkt dit nog niet altijd te gebeuren tussen de vakken 
onderling. Het panel denkt dat de opleidingen meer voordeel kunnen behalen door de 
samenwerking met elkaar aan te gaan op onderwerpen zoals: de opzet van de leerlijnen, 
visie op en uitwerking van vakdidactiek, veranderingen in toetsen (zie ook standaard 10). 

 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis 
Opzet en inhoud vakinhoudelijke delen 
De modules binnen de opleiding hebben een, grotendeels, chronologische opbouw, van oudheid 
naar nieuwste geschiedenis. Alleen de modules oudheid en middeleeuwen zijn over de hogere 
leerjaren verdeeld. Anders zouden deze modules heel het eerste jaar beslaan. Het auditpanel 
constateert dat het curriculum gedegen en klassiek is, al zou een niet-westerse blik een goede 
aanvulling zijn. Docenten beamen dit. Studenten zijn zeer tevreden over de vakinhoudelijke 
delen van de opleiding. Zij waarderen met name de diepgang van de verschillende vakken. Wel 
erkennen ze de westerse blik van de opleiding.  
 
Samenhang in het curriculum 
De samenhang binnen het vakinhoudelijke deel van de opleiding komt tot stand door de 
chronologische behandeling van bijna alle modules. Ook krijgen studenten in het eerste jaar bij 
de module ‘Inleiding’ een overzicht van de belangrijkste gegevens rondom (het denken over) 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport Opleidingen tot leraar vo van de tweede graad, Driestar hogeschool – educatief,  v4.027 

geschiedenis. In latere modules vindt hier een verdieping op plaats. Hierdoor zijn verschillende 
modules met elkaar verbonden.  
In het vakdidactische onderdeel van het programma legt de opleiding de verbinding tussen 
vakinhoud en het pedagogische didactische deel van de opleiding. Studenten geven feitelijke 
kennis uit vakinhoudelijke modules vorm in praktische situaties.  
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie 
Opzet en inhoud vakinhoudelijke delen 
Het vakinhoudelijke deel van het curriculum bestaat uit drie delen: algemene economie, 
bedrijfseconomie en ondersteunende vakken (dit zijn de modules marketing, recht, 
organisatiekunde, wiskunde en statistiek). Ook kent de opleiding een losse module Ethiek, 
waarin de christelijke identiteit van de opleiding centraal staat. Bovengenoemde drie delen 
komen bij het vak vakdidactiek bij elkaar. Dit vak is de verbindende schakel tussen het 
generieke programma en het vakinhoudelijke curriculum en heeft een doorlopende leerlijn van 
jaar 1 tot en met jaar 3. Bij vakdidactiek wordt de vertaling gemaakt naar de beroepspraktijk 
nadrukkelijk gemaakt.  
Binnen het vmbo is een ontwikkeling gaande dat een aantal vakken, waaronder economie, niet 
los worden aangeboden maar gezamenlijk onder de noemer ‘mens en maatschappij’. Deze 
ontwikkeling signaleert de lerarenopleiding economie ook. Binnen het curriculum leidt dat niet 
tot een aanpassing naar het leergebied Mens & Maatschappij (M&M). Wel komt deze trend 
terug in de beroepspraktijk van de studenten en op deze manier, als maatwerk, behandeld in 
de les. Het auditpanel wil de opleiding adviseren om, in aansluiting bij de ontwikkelingen in 
onder andere het vmbo, meer aansluiting te zieken bij de vakspecifieke profielen, zoals 
Economie & Ondernemen (E&O) en Dienstverlening & Producten (D&P) en het leergebied M&M, 
wellicht ook in samenwerking met geschiedenis. 
Het auditpanel treft verder een inhoudelijk sterke opleiding aan die een klassieke invulling geeft 
aan het vak economie. Er is gedegen en diepgaande aandacht voor alle facetten van het vak en 
het panel ervaart de aandacht voor de ethische component, die naar voren komt in de 
christelijke identiteit, als zeer positief. Wel mag er volgens het auditpanel meer aandacht zijn 
voor de interculturele context van het vak.  
 
Samenhang in het curriculum 
De basis voor het vakinhoudelijke curriculum wordt gevormd door het vakconcept en de 
‘Kennisbasis docent algemene economie bachelor’. Het vakconcept van de opleiding luidt: 
“Economie als wetenschap beschrijft de wereld van geld en goed in theorieën, modellen en 
waardebegrippen. Economisch onderwijs geeft daarnaast een perspectief op de werkelijkheid 
vanuit het keuzegedrag van een individu. Daarbovenop geeft christelijk economisch onderwijs 
een moreel ethisch kader van waaruit theorieën, modellen en waardebegrippen kunnen worden 
benaderd.”15 Dit concept vormt samen met de kennisbasis het uitgangspunt voor het 
raamwerkcurriculum. De koppeling met de moduledoelen, bekwaamheidseisen, NLQF-niveaus 
en de kennisbasis zijn in dit raamwerkcurriculum schematisch weergegeven. 
De samenhang binnen het vakinhoudelijke deel van de opleiding blijkt onder andere uit een 
vakoverstijgend project dat de hele studie bestrijkt. Dit project bereidt de student voor op de 
didactische verwerking van de kennisbasis en wordt aangestuurd vanuit het vak vakdidactiek. 
Verschillende vakken vanuit het curriculum worden betrokken bij de opdrachten van dit project. 
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst 
Opzet en inhoud vakinhoudelijke delen 
De inhoud van het curriculum dekt naast de gehele ‘Kennisbasis godsdienst levensbeschouwing’ 
ook de eindtermen af uit het ‘Programma eindtermen voor het vak godsdienst in het 
reformatorisch onderwijs’. Dit is het beroepenveld waar de meeste afgestudeerden in terecht 
komen. De opleiding beschikt over een raamwerkcurriculum waarin het vakinhoudelijke 
programma schematisch is weergegeven.  

 
15 Vakgroepbeleidsplan LVO economie 
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Net als in de peerreview naar voren kwam (zie tabel standaard 2), oordeelde ook het 
auditpanel dat de opleiding soms een iets bredere blik mist. De opleiding is hiermee bezig.  
 
Samenhang in het curriculum 
De vakdidactiek is de spil in het curriculum en verbindt de vakinhoud met het pedagogische 
didactische deel van de opleiding. Gedurende de gehele studie werken studenten aan het 
verwerven van competenties.  
De opleiding godsdienst is nu ruim een jaar onderdeel van Driestar. Daarvoor werd alleen het 
generieke deel verzorgd door Driestar en het vakinhoudelijke deel door het CGO (Cursus 
Godsdienst Onderwijs). Dat is nu geïntegreerd. De opleiding heeft het vak Werkplaats 
ingevoerd, hierin vindt het vakdidactische deel van de opleiding plaats. Net als bij de andere 
opleidingen vindt daar de verbinding plaats tussen de vakinhoud en het pedagogische 
didactische deel van de opleiding. Docenten krijgen nu meer uren om te besteden aan hoe het 
in de klas bij de studenten gaat. Dat ervaren zij als een meerwaarde voor de opleiding. De 
overstap van de opleiding naar Driestar is voor alle betrokkenen een goede stap, dat 
concludeert ook het auditpanel. 
 
Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde 
Opzet en inhoud van het programma 
Het vakdidactische en vakinhoudelijke deel van de opleiding is opgebouwd uit meerdere 
leerlijnen, zoals de leerlijnen analyse, meetkunde en statistiek. Iedere leerlijn hangt samen met 
een andere leerlijn. Het auditpanel is positief over het degelijke vakinhoudelijke programma 
van de lerarenopleiding wiskunde. Het programma toont een goede balans tussen traditionele 
en vernieuwende elementen. Ook waardeert het panel de wijze waarop de verbinding is gelegd 
tussen de christelijke identiteit van Driestar en de opleiding. De gebruikte studiematerialen zijn 
van hoog niveau het panel waardeert het feit dat de opleiding veel gebruik maakt van erkende 
studieboeken (in plaats van dictaten of readers) zodat studenten ook na hun studie geschikte 
bronnen tot hun beschikking hebben.  
 
Samenhang in het curriculum 
De samenhang in het vakinhoudelijke en vakdidactische programma maakt de opleiding in het 
gehele curriculum zichtbaar. Zo gelden voor elke module toelatingseisen; studenten moeten 
een bepaalde module afgerond hebben voor zij met een nieuwe starten. Ook tussen de 
leerlijnen is er sprake van samenhang. Tussen verschillende leerlijnen worden dwarsverbanden 
gelegd. Studenten krijgen bijvoorbeeld geïntegreerde toepassingsopdrachten waarin meerdere 
vakken worden behandeld. Ook komen bij de module Basisvaardigheden verschillende 
inhouden samen. De vakinhoud, zoals hierboven omschreven, komt ook terug in het 
vakdidactische deel van de opleiding. Alleen ligt daar meer de nadruk op vakdidactische 
theorieën.  
Ook bij de opleiding tot leraar wiskunde verbindt de vakdidactiek de vakinhoud met het 
generieke pedagogisch, didactische deel. Maar ook de leerlijn ‘leeromgeving en organisatie’ 
draagt daaraan bij. Zo komen bijvoorbeeld toepassen van werkvormen bij het generieke 
programma aan de orde en worden ze bij vakdidactiek uitgewerkt voor wiskunde. De 
samenhang tussen het generieke deel en het vakinhoudelijke en vakdidactische deel komt ook 
tot uiting in de praktijkopdrachten. Opdrachten komen uit beide delen en studenten mogen 
deze opdrachten combineren. 
 
VO/MBO binnen gamma- en wiskundeopleidingen 
Studenten van de gamma opleidingen ervaren binnen het onderdeel vakdidactiek de ruimte om 
de eigen ervaringen en visies te delen. Binnen dit onderdeel komen verschillende 
onderwijsvormen (zoals voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs) aan bod, iets 
dat de studenten als leerzaam ervaren.  
Binnen de lerarenopleidingen van Driestar is het voor studenten niet verplicht om binnen 
verschillende onderwijsvormen stage te lopen, maar mogen zij daar wel gaan werken na het 
afstuderen. Op de vraag of de studenten zich voldoende toegerust voelen om binnen alle 
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onderwijsvormen te gaan werken geven zij aan dat dat het geval is. Wel geven zij aan dat een 
module gericht op het mbo hen wel meer zou toerusten. De vakdidactiek binnen Driestar is 
vooral gericht op het voortgezet onderwijs, waarin de meeste studenten werkzaam zijn, en 
minder op bijvoorbeeld het mbo. Het auditpanel deelt het standpunt van de studenten en 
adviseert Driestar om in de vakdidactische lessen meer aandacht te geven aan de vakdidactiek 
van andere doelgroepen dan waar de studenten zelf les aan geven. 
 
Bevindingen auditpanel en studenten gamma en wiskunde opleidingen 
Op een aantal kleine aandachtspunten na, is het auditpanel te spreken over de opzet en inhoud 
van de opleiding. De opleidingen zijn traditioneel en degelijk. De gebruikte literatuur is bij alle 
gamma- en wiskundeopleidingen van hoog niveau, er wordt veel stof behandeld en de juiste 
onderwerpen komen aan bod. Dit komt ook naar voren in de verschillende peerreviews, waar 
bij meerdere opleiding naar voren komt dat het ‘stevige’ opleidingen zijn. Ook waardeert het 
auditpanel de wijze waarop de christelijke identiteit is gekoppeld aan de vakinhoud. 
Ook de studenten zijn tevreden over de opzet en inhoud van de opleiding. Ook waarderen zij de 
praktijkgerichtheid van docenten. Desgevraagd geven studenten wel een verbeterpunt mee: 
besteed meer aandacht aan ICT in het onderwijs en aan de digivaardigheden van de docenten.  
 
 
Weging en Oordeel  
 
Het panel beschouwt de systematiek die de opleidingen hebben opgezet, om de 
eindkwalificaties in het curriculum te verwerken als gedegen. De studiegidsen, 
raamwerkcurricula en moduleboeken zijn zorgvuldig samengesteld en maken de relatie tussen 
de eindkwalificaties, leerdoelen en leerinhouden van de modules helder. Daaruit kan ook 
worden afgeleid dat alle eindkwalificaties in het curriculum verwerkt zijn. 
 
Het panel ziet een gedegen en inhoudelijk sterk programma dat studenten in staat stelt om de 
eindkwalificaties te behalen. De identiteit van Driestar is in alle opleidingen herkenbaar 
aanwezig. Per studiejaar neemt de intensiteit en breedte van het gevraagde beheersingsniveau 
toe, zowel bij het vakinhoudelijke programma als bij het generieke programma. Het auditpanel 
wil de opleiding meegeven om alert te blijven op de (v)mbo-gerichtheid in het programma. 
 
De afstemming tussen het vakinhoudelijke en generieke programma vraagt om blijvende 
aandacht, iets waar de opleidingen zich terdege bewust van zijn. Het panel wil de opleidingen 
hierbij meegeven om hun visie op vakdidactiek verder te uit te werken. De opleiding en het 
auditpanel zijn beiden ook van mening dat er nog kansen liggen voor meer samenwerking 
tussen aanverwante vaksecties, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschapskunde, 
talendidactiek. 
 
Op basis van zijn bevindingen komt het panel op standaard 3 voor alle varianten van de 
tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar tot het oordeel ‘voldoet’. 
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Standaard 4 (programma-leeromgeving): De vormgeving van het programma zet aan 
tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde leerresultaten te 
bereiken. 
Toelichting NVAO: De vormgeving van het programma draagt bij aan de realisatie van de beoogde 
leerresultaten. De onderwijsleeromgeving bevordert dat studenten een actieve rol nemen in de 
vormgeving van het eigen leerproces (student-centred). De inrichting van de leeromgeving past bij de 
onderwijsvisie van de instelling. Indien het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands 
wordt verzorgd, motiveert de opleiding deze keuze. Dit geldt ook indien de opleiding een 
anderstalige opleidingsnaam hanteert. 
 
Bevindingen 
 
Didactische uitgangspunten 
De kern van de visie op opleiden is te vatten in het begrip professionalgericht. Hieraan liggen 
vijf pijlers ten grondslag: persoonsgericht, vraaggericht, beroepsgericht, gericht op het 
bevorderen van eigenaarschap en congruentieleren. Het panel heeft vastgesteld dat deze pijlers 
op een consistente manier zijn uitgewerkt in de vormgeving van het programma (zie tabel 5).  
 

Didactische pijlers Uitwerking in de opleidingen 
Persoonsgericht Als het gaat om de persoonsvorming van de student, is ontmoeting 

hiervoor van groot belang: ontmoeting met docenten, medestudenten, 
vakgebieden en de beroepspraktijk. Over het algemeen zijn de groepen bij 
de verschillende opleidingen klein, waardoor er persoonlijke aandacht voor 
de individuele student kan zijn én de studenten direct en actief met de 
leerstof bezig kunnen zijn. Ook in het begeleiden staat de persoon van de 
student en zijn ontwikkeling centraal. 

Vraaggericht Vraaggericht werken is een belangrijke pijler. Daarbij worden de 
(psychologische basis)behoeften, de wensen, de leervragen en de 
kwaliteiten van de student als uitgangspunt genomen. Driestar geeft aan 
dat de docent en de student een gedeelde verantwoordelijkheid hebben 
voor het leerproces. Er wordt zoveel mogelijk gestart bij de fase van de 
student in het leerproces, bij vragen met betrekking tot het eigen 
beroepshandelen. Door de kleinschaligheid van de opleiding is het 
vraaggericht werken goed in de praktijk te brengen. 

Beroepsgericht De beroepsgerichtheid van het programma is reeds aan de orde gekomen 
in standaard 2 en 3. Het belang van stage staat hierbij buiten kijf. Binnen 
veel modules legt Driestar de link naar de beroepspraktijk. Het vakdeel 
legt deze verbinding in de modules vakdidactiek, maar ook bij diverse 
andere modules. In het generieke programma is de link met de 
beroepspraktijk zichtbaar in de gekozen doelen, onderwerpen, 
werkvormen, opdrachten en cases.  

Gericht op het bevorderen 
van eigenaarschap 

Vanaf het begin van de opleiding staat eigenaarschap van de student 
centraal en tijdens de opleiding is een begeleidende lijn te zien van een 
intensieve samenwerkingsrelatie tot een vorm van consulterende en/of co-
expertiserelatie. Aanvankelijk bepalen de docenten voornamelijk de inhoud 
van de colleges, maar gaandeweg vullen de studenten zelf deze colleges  
in. Een voorbeeld hiervan is de module Ontwikkeling en Uniciteit 3 (jaar 3), 
waarbij studenten zelf twee avonden vullen met workshops over leer-en 
gedragsproblemen. Het didactisch concept en de werkvormen 
ondersteunen het leerproces dat van docentgestuurd naar studentgestuurd 
verloopt. 
 
Bij eigenaarschap hoort ook reflectie. Een reflectieve houding stelt een 
student in de gelegenheid nieuwe ontwikkelingen kritisch te doordenken, 
een eigen positie te bepalen en altijd in het oog te houden wat van waarde 
is. Die houding speelt bij elke module een rol. Vaardigheden die nodig zijn 
voor reflectie worden in het generieke programma gestructureerd 
aangeleerd.  

Congruentieleren Zoals in standaard 1 reeds is gesteld, geeft Driestar aan dat studenten 
congruent leren: door het gedrag van hun docenten én door de lesinhoud 
zelf. Docenten proberen dan ook – vanuit het beschreven beroepsbeeld – 
een voorbeeld te zijn voor studenten (‘voorbeeldig opleiden’). De 
werkvormen die de docenten inzetten, zoals uitleggen, het rollenspel, 
intervisie en het bespreken van cases beogen de studenten vertrouwd te 
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maken met werkvormen die zij in hun eigen beroepspraktijk kunnen 
gebruiken. 

 
Tabel 5. Uitwerking didactische pijlers in de opleidingen. 
 
De inrichting van de leeromgeving past naadloos bij de onderwijsvisie van Driestar, zoals deze 
is geformuleerd in standaard 1. Het panel was onder de indruk van de sfeer van samen zijn en 
samen leren. Er is veel aandacht voor de individuele student en voor sociaal-emotioneel leren. 
De opzet van leergemeenschappen in het nieuwe curriculum vindt het panel goed.  
 
Ruimte voor ontwikkeling ziet het panel in de afstemming van het (vak)didactische programma 
op meer moderne onderwijsvormen. Op een aantal plekken is het onderwijs nog vrij 
traditioneel ingericht. Zo refereerden studenten Nederlands aan de hoorcolleges van 1,5 uur als 
werkvorm. Zij zouden graag differentiatie in deze colleges zien, waarbij er meer gebruik wordt 
gemaakt van hun inbreng. Driestar heeft een aantal studenten betrokken bij het opstellen van 
het nieuwe beroepsbeeld. Het panel denkt dat meer samenwerking en overleg met studenten – 
de student als partner – niet alleen een bijdrage zou kunnen leveren aan het vernieuwen van 
het curriculum, maar ook van werkvormen en toetsing.  
 
In standaard 3 is reeds aangegeven dat het panel aanbeveelt om bij de opleidingen Engels en 
Duits meer gebruik te maken van ‘doeltaal = voertaal’. Met name studenten Duits “willen meer 
dingen in het Duits doen”. Zij gaven ook de suggestie om meer Duitstalige gastsprekers in te 
zetten.   
 
Studeerbaarheid  
Sommige studenten met wie het auditpanel sprak, zijn tevreden over de studeerbaarheid en 
anderen – voornamelijk de deeltijdstudenten – ervaren de studielast als hoog. Dit komt vooral 
omdat zij vaak een baan, opleiding en stage moeten combineren. Wel ervaren zij een hoge 
mate van flexibiliteit binnen de opdrachten die zij prettig vinden en de studeerbaarheid ten 
goede komt. Over het algemeen vinden studenten (deeltijd en OidS) dat de opleidingen te doen 
zijn in de tijd die ervoor staat.  
 
Elk semester van het vakinhoudelijke programma wordt afgesloten met een tentamenperiode 
van twee weken en bij de meeste opleidingen zijn er daarnaast kwartaaltentamens. Bij het 
generieke programma zijn er vier tentamenperiodes per jaar. Een aantal studenten gaf in het 
auditgesprek aan deze vaste tentamenmomenten als last(ig) te ervaren. Het kan namelijk 
voorkomen dat een module al een poos is afgerond, voordat deze getentamineerd wordt. Het 
kost studenten dan extra tijd om zo’n tentamen voor te bereiden. Vooral voor de studenten – 
en ook de docenten – van de lerarenopleiding godsdienst is dit wennen. Toen deze opleiding 
nog niet geheel onder Driestar viel, was er meer flexibiliteit met betrekking tot 
tentamenmomenten en was de studielast beter te reguleren. Het auditpanel beveelt Driestar 
aan om te onderzoeken of de toetslast verlicht zou kunnen worden. Er zijn namelijk veel 
toetsen die verdeeld over vier momenten per studiejaar gemaakt moeten worden (zie ook 
standaard 10). 
 
Weging en Oordeel  
De inrichting van de leeromgeving past bij de onderwijsvisie van Driestar. Het panel heeft 
vastgesteld dat de vijf pijlers – persoonsgericht, vraaggericht, beroepsgericht, gericht op het 
bevorderen van eigenaarschap en congruentieleren – op een consistente manier zijn uitgewerkt 
in de vormgeving van het programma. Met name het belang dat Driestar hecht aan de 
persoonsvorming van de student ziet het panel op een mooie en doordachte manier terug in 
het programma. Het didactisch concept en de werkvormen ondersteunen het leerproces dat 
van docentgestuurd naar studentgestuurd verloopt. In een aantal vakdidactische programma’s 
acht het panel oriëntatie op meer moderne onderwijsvormen zinvol.  
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Over het algemeen vinden studenten (deeltijd en OidS) dat hun opleiding studeerbaar is. Wel 
wenst een aantal studenten meer flexibiliteit met betrekking tot tentamenmomenten om zo de 
studielast beter te reguleren.  
 
Op basis van zijn bevindingen komt het panel op standaard 4 voor alle varianten van de 
tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar tot het oordeel ‘voldoet’. 
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Standaard 5: Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende 
studenten. 
Toelichting NVAO: De gehanteerde toelatingseisen zijn realistisch met het oog op de beoogde 
leerresultaten.  
 
Bevindingen 
De opleidingen voldoen voor de toelating van de studenten aan de wettelijke vereisten. Het 
auditpanel heeft kennisgenomen van de zogeheten ‘routekaart’ die Driestar hanteert. Hierop 
staat welke route – zie inleiding voor een overzicht van de verschillende routes – voor welke 
groep studenten geschikt is en wat eventueel aanvullende eisen zijn. Er stromen zowel 
studenten in die direct vanaf het havo of vwo komen, maar ook studenten met een mbo-4 
diploma of een reeds eerder gevolgde hbo- of wo-opleiding. Studenten zonder het wettelijk 
vereiste diploma die ouder dan 21 jaar zijn, kunnen toegelaten worden, als ze een 
toelatingsonderzoek met positief resultaat hebben afgelegd.  
 
Driestar heeft veel aandacht voor de aansluiting tussen de kwalificaties van de instromende 
studenten en de opleidingen. Via de website, open dagen en de mogelijkheid tot proefstuderen 
kunnen aspirant studenten een beeld krijgen van de opleiding. Ook heeft Driestar een 
Entreeteam dat studenten meer informatie kan verschaffen over de verschillende opleidingen, 
routes en mogelijkheden die de hogeschool biedt. De hogeschool heeft een stroomschema 
opgesteld voor de intakeprocedures van de verschillende routes. Bij elke route bestaat de 
toelatingsprocedure uit ten minste een intake-/startgesprek waarbij gekeken wordt naar de 
motivatie en capaciteiten van de student en waarbij het opleidingsprogramma en de identiteit 
van de hogeschool ter sprake komen. Van studenten wordt verwacht dat ze de grondslag van 
de school respecteren. Bij OidS worden bij de intake ook de schoolcoördinatoren betrokken. 
Naast een intakegesprek bestaat de procedure uit een studiekeuzecheckdag of een  
assessment (zij-instroom). Tijdens de studiekeuzecheckdag maken studenten online 
verschillende toetsen; de vaktest toetst de vakkennis op havo-5 niveau en de toets Engels 
toetst de leesvaardigheid en woordenschat. De opleiding formuleert aan het einde van de 
toelatingsprocedure een advies – met input van de betrokken studieleider – richting de student 
of hij geschikt is voor de opleiding.  
  
Maatwerk 
Mogelijkheden voor maatwerk zijn er onder andere via de zij-instroomtrajecten en het 
vrijstellingenbeleid. Vrijstellingen worden door de examencommissie verleend, indien de 
student kan aantonen over de betreffende kennis en vaardigheden te beschikken. Daarnaast is 
Driestar in 2018 een project flexibilisering gestart. De opleidingen willen beter aansluiten bij de 
individuele student en zijn eerder verworven competenties en meer mogelijkheden bieden tot 
maatwerk. Dit betekent in de praktijk vooral dat de student de keuze heeft om op een hoger 
niveau in te stromen, te versnellen door bepaalde onderdelen over te slaan en/of op bepaalde 
vlakken te excelleren (verdieping). Hier wordt goed gebruik van gemaakt. Zo volgt 60% van de 
studenten Engels een ‘eigen route’. “Het gewone programma is niet meer voor de 
meerderheid”, aldus een van de docenten.  
 
De opleiding economie experimenteert ook met flexibel toetsen, los van de vastgestelde 
toetsmomenten, waarbij een student een toets kan maken, zodra hij eraan toe is. Het 
auditpanel ziet nog ruimte voor ontwikkeling in de mate van flexibilisering (mogelijkheden tot 
meer gepersonaliseerd leren). 
 
Weging en Oordeel 
Het panel concludeert dat de opleiding de wettelijke instroomeisen hanteert voor de 
instromende studenten. De intakeprocedures zijn helder en goed ingericht, zo vindt het 
auditpanel. De routekaart en het bijbehorende stroomschema voor de intakeprocedures van de 
verschillende routes zijn overzichtelijke handreikingen hierbij.  
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De toelatingsprocedure met het intakegesprek en de studiekeuzecheckdag of assessment acht 
het panel toereikend. De opleiding heeft veel aandacht voor de diverse instroom en 
verschillende achtergronden van studenten. De studiekeuzecheckdag geeft aankomende 
studenten een goed beeld van de christelijke identiteit, het niveau van de opleiding en de 
concepten van leren. Studenten kunnen zo beter voorbereid aan de opleiding beginnen.  
 
Het vrijstellingenbeleid is gedegen. Er zijn voor studenten mogelijkheden tot maatwerk. Het 
auditpanel ziet evenwel kansen om te komen tot een grotere mate van flexibilisering (en 
daarmee meer gepersonaliseerd leren).  
 
Op basis van deze argumenten is het auditpanel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant 
van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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4.3. Personeel 
 
Standaard 6: Het docententeam is gekwalificeerd voor de inhoudelijke en 
onderwijskundige realisatie van het programma en de omvang ervan is toereikend. 
Toelichting NVAO: De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleiding 
te verzorgen. Docenten beschikken over voldoende beheersing van de taal waarin zij doceren. Het 
personeelsbeleid draagt daar aan bij. Er is voldoende personeel beschikbaar om de opleiding te 
verzorgen en de studenten te begeleiden. 
 
 
Bevindingen 
Het auditpanel is erg te spreken over de verschillende docententeams, vooral over de 
bovengemiddelde inzet van de docenten en hun vakinhoudelijke deskundigheid. Studenten met 
wie het auditpanel sprak, onderschreven dit. Zij waarderen de korte lijnen en de persoonlijke 
aanpak van docenten. Ook zien zij het voorbeeldig opleiden van de docenten terug in het 
lesgeven.   
 
De docenten zijn zowel inhoudelijk als didactisch voldoende deskundig om de opleidingen te 
verzorgen. Het opleidingsniveau is hoog. Van de docenten heeft 82% een mastergraad en 18% 
daarnaast een doctorsgraad16. Twee docenten waren ten tijde van de audit aan het 
promoveren. Het merendeel van de docenten is nog steeds werkzaam in de relevante 
beroepspraktijk: zij geven les op het voortgezet onderwijs, op het mbo, in het basisonderwijs of 
op de universiteit. Van de docenten is 32% Velon-geregistreerd. Driestar heeft het streven om 
dit percentage eind 2024 op 80% te hebben en maakt hiervoor in het voorjaar van 2022 een 
actieplan. 
 

Opleiding  Aantal docenten  Aantal fte’s 
Generiek 11 4,72 
Nederlands 6 1,28 
Engels 5 1,26 
Duits 5 0,96 
Geschiedenis 5 1,43 
Economie  5 1,15 
Godsdienst 917 1,30 
Wiskunde 4 1,20 

 
Tabel 6. Omvang docententeam per opleiding. 
 
De kwalificatie van medewerkers is onderdeel van de gesprekkencyclus. Met ingang van 
2019-2020 is er minimaal één (plannings- en) ontwikkelgesprek per medewerker per  
jaar en één beoordelingsgesprek per drie jaar. In alle gesprekken ligt de nadruk op motivatie, 
welbevinden en ontwikkeling in de context van het team.  
 
In de opleiding en begeleiding van OidS-studenten spelen naast de instituutsopleiders  
(lvo-docenten) ook schoolopleiders en werkplekbegeleiders een rol. Zij hebben hiervoor een 
scholing gevolgd bij Driestar hogeschool en zijn gecertificeerd. Dit certificaat dient te worden 
onderhouden door het volgen van nascholing of het bijwonen van intervisie. 
 
Professionalisering, kennisontwikkeling en innovatie  
Ook in het personeelsbeleid komt de onderwijsvisie van Driestar tot uiting. De hogeschool zet 
in op het vormen van een professionele cultuur die zich kenmerkt door intrinsiek gemotiveerde 
medewerkers die zich eigenaar voelen van hun eigen professionele ontwikkeling. Voor iedere 

 
16 De gepromoveerde docenten en promovendi geven les bij de vakgroepen generiek, Engels, Geschiedenis, 
Nederlands en Wiskunde.  
17 7 van de 9 docenten godsdienst zijn gastdocenten van de organisatie CGO. In de colleges van alle 
docenten godsdienst zitten naast de studenten van Driestar ook CGO-studenten.  
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medewerker is tijd en budget voor professionalisering beschikbaar. Vakinhoudelijke kennis, 
inzichten en vaardigheden houden docenten bij via scholingen, congressen, vakliteratuur, 
intervisie, landelijke peer reviews et cetera. Opgedane kennis en nieuwe ontwikkelingen delen 
zij met elkaar in teambijeenkomsten en vakgroepvergaderingen. Een aantal docenten gaf in het 
auditgesprek aan dat zij behoefte hebben aan meer tijd voor professionalisering: voor het 
(samen) leren, het onderhouden van kennis/vaardigheden en het delen van opgedane kennis. 
In de waan van alledag komt dit soms onder druk te staan. Het auditpanel ziet hier 
mogelijkheden om het ‘samen leren’ ook breder te trekken en wel buiten het eigen vak en 
“over de opleidingen heen”.  
 
In het professionaliseringsplan heeft Driestar een aantal speerpunten benoemd, te weten: 
toetsing (BKE, SKE18), Velonregistratie, onderzoeksbekwaam en praktijkbekwaam. Het 
auditpanel wil Driestar meegeven om met name professionalisering op het gebied van toetsing 
prioriteit te geven. In coronatijd heeft Driestar achterstand opgelopen met de BKE-certificering.   
 
Capaciteit en werkdruk  
De combinatie van kleine studentenaantallen, een klein vakteam en veelal kleine aanstellingen 
ziet het auditpanel als risicovol. Diverse docenten geven in het auditgesprek aan de afgelopen 
jaren meer werkdruk te hebben ervaren. De herziening van het beroepsprofiel en de 
bijbehorende vernieuwing van het curriculum, de invoering van Osiris (zie standaard 8), het 
bijhouden van vakinhoudelijke ontwikkelingen naast de lesgevende taken (in coronatijd!) was 
zwaar. Het management is zich hiervan terdege bewust. De werkdruk is een belangrijk 
gesprekspunt in de functioneringsgesprekken binnen de vakgroepen. Ook is de bespreking van 
(werkdruk van) collega’s een vast punt in de reguliere overleggen tussen manager en 
studieleider. “Gehoord worden” draagt bij aan het ervaren van minder werkdruk, aldus een van 
de docenten. Driestar heeft een aantal acties ingezet om de werkdruk te verminderen. Zo is het 
beleid bij nieuwe vacatures de inzet van grotere benoemingen. Het panel vindt dit een goede 
stap. 
 
Ondanks de werkdruk slaagt men er toch in om het werkplezier hoog te houden. Het panel 
heeft tijdens de audit een bevlogen team gezien. Positief vindt het panel het enthousiasme van 
docenten over het nieuwe beroepsprofiel en het nieuwe curriculum. “De puzzelstukjes vallen nu 
langzaam op zijn plek”, aldus een van de docenten. Het geeft energie om daar verder mee aan 
de slag te gaan. Zoals bij standaard 1 reeds is aangegeven, denkt het auditpanel dat het 
nieuwe beroepsprofiel Driestar ook kan helpen bij het prioriteren, selecteren en legitimeren van 
de dingen die gedaan moeten worden. Dit kan de werkbeleving ten goede komen.  
 
Weging en Oordeel 
Het docententeam is in voldoende mate gekwalificeerd voor de inhoudelijke en 
onderwijskundige realisatie van het programma. Hierbij plaatst het auditpanel wel de 
kanttekening dat professionalisering op het gebied van toetsing prioriteit heeft door de 
achterstand die Driestar in coronatijd heeft opgelopen met de BKE-certificering. Studenten zijn 
positief over de kennis die hun docenten hebben – zowel van het werkveld als van het vak – 
evenals over hun betrokkenheid en toegankelijkheid. De omvang van het team is toereikend, 
maar de combinatie van kleine studentenaantallen, een klein vakteam en veelal kleine 
aanstellingen ziet het auditpanel als risicovol. Vertrouwenwekkend is evenwel dat Driestar goed 
zicht heeft op wat er nog nodig is, de werkdruk goed monitort en bespreekbaar maakt en 
eerste stappen heeft gezet om de capaciteit bij de opleidingen te vergroten.  
 
Op basis van deze argumenten is het auditpanel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant 
van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard.  

 
18 BKE (basiskwalificatie examinering) en de SKE (seniorkwalificatie examinering) 
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4.4. Voorzieningen 
 
Standaard 7: De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de 
realisatie van het programma. 
Toelichting NVAO: De huisvesting van de opleiding en de voorzieningen passen bij de beoogde 
leerresultaten en de onderwijsleeromgeving.  
 
Bevindingen 
 
Huisvesting 
De huisvesting van Driestar ondersteunt de studenten en docenten in de onderwijspraktijk. Alle 
basisvoorzieningen (zoals lesruimten en audiovisuele middelen) zijn aanwezig. Ook zijn er 
computerwerkplekken en is er een congresruimte. In 2019 zijn er Prowise borden en extra 
stopcontacten geplaatst in de lokalen en zijn er extra (stilte)werkplekken gecreëerd. Voor OidS-
studenten is ook op de schoollocatie een werkplek beschikbaar, waarbij de student de 
beschikking heeft over alle benodigde faciliteiten waar ook andere docenten toegang toe 
hebben. Dit is één van de randvoorwaarden die Driestar stelt aan de opleidingsscholen.  
Studenten zijn tevreden over de huisvesting en geven aan zich veilig en welkom te voelen in 
het gebouw van Driestar. Een aantal studenten geeft aan behoefte te hebben aan meer 
(stilte)studieruimte. De huidige ruimten zijn vaak bezet door studenten van andere opleidingen.  
 
Voorzieningen 
De voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het programma.  
 De afdeling Automatisering van Driestar draagt zorg voor de digitale infrastructuur van de 

hogeschool. De afdeling ondersteunt studenten en medewerkers in het gebruik van het 
netwerk, computers en printers. De afdeling is op de lesdagen van de studenten 
bereikbaar.  

 De mediatheek van Driestar heeft een breed en up-to-date assortiment aan materialen en 
boeken. Ook kunnen studenten er audiovisuele apparatuur lenen.  

 Driestar beschikt verder over een afdeling studentenzaken. Studenten en docenten kunnen 
hier onder andere terecht met administratieve vragen. Ook de facilitering van tentamens en 
de roostering van verschillende activiteiten verloopt via studentenzaken.  

 Als zij op dinsdag- en/of donderdagavond colleges hebben, kunnen studenten avondeten op 
de hogeschool. Over de catering waren studenten minder tevreden. Driestar heeft daarom 
kwaliteitsafspraken geformuleerd die hebben geresulteerd in een koffiecorner voor 
studenten en het intekenen op warme maaltijden door studenten.  

 
Studenten geven aan tevreden te zijn met de voorzieningen binnen de hogeschool, vooral met 
de mediatheek. Zoals gezegd was er wat onvrede over de catering maar hier heeft Driestar 
stappen op ondernomen.  
 
Weging en Oordeel  
Op basis van de bevindingen concludeert het panel dat de huisvesting en voorzieningen 
toereikend zijn voor de realisatie van het programma. De locatie beschikt over adequaat 
geoutilleerde lokalen en voldoet aan de behoeftes van de studenten. Dit vinden de studenten 
zelf ook, zij waarderen vooral de huisvesting en mediatheek.  
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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Standaard 8: De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten 
bevorderen de studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten. 
Toelichting NVAO: Studenten ontvangen een passende begeleiding (ook in het geval van een 
functiebeperking). De informatievoorziening van de opleiding is adequaat.  
 
Bevindingen 
 
Studiebegeleiding 
Driestar heeft de verschillende rollen in de studie- en stagebegeleiding op een duidelijke manier 
uitgewerkt, zo heeft het auditpanel vastgesteld. Binnen de lvo zijn met name de studieleider 
van het vakinhoudelijke deel en de docent die lesgeeft in het generieke programma 
verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten. Vanaf de start van de studie komen 
studenten in het generieke deel van de opleiding terecht in een tutorgroep. De tutorgroepen 
worden samengesteld op grond van ervaring in het onderwijs. Studenten worden ingedeeld 
naar ervaring in het onderwijs; werken ze nog niet als (onbevoegd) docent in het onderwijs (en 
lopen ze dus stage), dan zitten ze in een aparte groep. Door de vaste samenstelling van de 
tutorgroepen ontstaat al snel een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid tussen studenten 
onderling en met de tutor. De tutor is tevens betrokken bij het assessment aan het eind van 
jaar 1 en jaar 4. OidS-studenten komen niet in een tutorgroep, zij kunnen met vragen terecht 
bij de instituutscoördinator of hun schoolopleider of werkplekbegeleider. Bij de 
lerarenopleidingen Engels, Nederlands, geschiedenis en wiskunde is er een mentor per leerjaar 
aangesteld. De overige lerarenopleidingen zijn qua leerlingaantallen een stuk kleiner, de lijntjes 
tussen docenten en studenten zijn daar al kort, daarom is bij deze vakken niet gekozen voor 
een leerjaarmentoraat. 
 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat ook in de studiebegeleiding de uitgangspunten van 
Driestar duidelijk terug te zien zijn: de opleidingen investeren in ‘de ontmoeting’ met de 
studenten en streven ernaar dat studenten groeien als persoon, als mens. Op die manier, zo 
stelt Driestar, kunnen zij ook de groei van kinderen en jongeren stimuleren en begeleiden. 
Deze zienswijze én de kleinschaligheid van Driestar maken dat studenten op een persoonlijke 
manier begeleid worden. De lijnen zijn kort en daardoor kunnen de opleiding eventuele 
problemen ook op tijd tackelen.  
 
Driestar hogeschool heeft diverse voorzieningen voor studenten met een functiebeperking, 
handicap of chronische beperking, waaronder de mogelijkheid om aanpassingen in het 
programma te maken. Als kleine hbo-instelling kent Driestar zorg-op-maatbeleid en een 
persoonlijke aanpak. De hogeschool heeft vijf decanen voor studie- en functiebeperking.  
 
De vakgroep generiek heeft de wens om begeleiding nog meer vorm te geven door middel van 
stagebezoeken. Deze wens wordt meegenomen in de herziening van het generieke programma. 
In 2021-2022 wordt er fors extra geïnvesteerd in begeleiding van de stage en extra 
studiebegeleiding. Hier worden onder meer NPO19-gelden voor ingezet. Driestar zet de NPO-
gelden ook in voor versterking van de studentenbegeleiding. Tutoren en vakdocenten krijgen 
hiervoor meer ruimte. Driestar zet specifiek in op begeleiding van langstudeerders. 
 
Studenten zijn tevreden over de begeleiding, zowel vanuit Driestar als vanuit de opleidings- of 
stagescholen. Zij geven tijdens de audit aan dat zij zich gekend en (h)erkend voelen.  
 
Informatievoorziening  
Driestar maakt gebruik van diverse software oplossingen die studenten ondersteunen tijdens 
hun opleiding. In onderstaande schema staat aangegeven hoe Driestar de 
informatievoorziening heeft geregeld.  
 

 
19 Nationaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen, 
opgelopen in de coronapandemie, en het onderwijs te verbeteren. 



 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport Opleidingen tot leraar vo van de tweede graad, Driestar hogeschool – educatief,  v4.039 

 
 
De invoering van het nieuwe studenteninformatiesysteem Osiris (ter vervanging van 
Trajectplanner) liep niet zoals zou moeten. Dit werd meermalen benoemd door studenten en 
docenten in de auditgesprekken. Docenten noemden het zelfs een “hoofdpijndossier”. Driestar 
heeft – net als andere hogescholen overigens – problemen gehad met de conversie en 
implementatie van het systeem. In studiejaar 2021-2022 gaat Driestar het gehele proces 
analyseren, zodat dergelijke processen in het vervolg beter gaan. Om ervoor te zorgen dat het 
nieuw ingevoerde systeem Osiris in 2021-2022 goed wordt gebruikt, worden daarnaast 
instructies aan docenten en studenten verzorgd. 
 
Weging en Oordeel  
Het panel vindt dat de opleiding de begeleiding op een gedegen en betekenisvolle wijze heeft 
ingericht. Studenten worden in elke fase van de studie en bij ieder onderdeel op een passende 
wijze begeleid. Volgens het panel draagt begeleiding bij aan de studievoortgang én aan de 
ontwikkeling van de student tot kritisch-reflectieve beroepsbeoefenaar. Studenten zijn tevreden 
over de studiebegeleiding.  
 
Het panel stelt vast dat de opleiding haar informatievoorziening voldoende adequaat heeft 
vormgegeven. Studenten hebben toegang tot alle benodigde informatie en zijn hier – met 
uitzondering van Osiris – tevreden over. 
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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4.5. Kwaliteitszorg 
 
Standaard 9: De opleiding kent een expliciete en breed gedragen kwaliteitszorg, 
bevordert de kwaliteitscultuur en is gericht op ontwikkeling. 
Toelichting NVAO: De opleiding organiseert effectieve periodieke feedback die de realisatie van de 
beoogde leerresultaten ondersteunt. Bij bestaande opleidingen vinden geëigende verbeteringen plaats 
naar aanleiding van de uitkomsten van de vorige beoordeling. Hierbij worden passende evaluatie- en 
meetactiviteiten ingezet. De uitkomsten van deze evaluatie vormen aantoonbaar de basis voor 
ontwikkeling en verbetering. De opleiding legt intern verantwoording af over de bijdrage van de opleiding 
aan het realiseren van de strategische doelen van de instelling. Kwaliteitszorg verzekert realisatie van de 
beoogde leerresultaten. Bij de interne kwaliteitszorg zijn de opleidings- en examencommissies, 
medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken. De 
ontwerpprocessen en de erkenning en borging van de kwaliteit van de opleiding zijn in overeenstemming 
met de ESG. De opleiding publiceert accurate, betrouwbare en voor de doelgroepen goed toegankelijke 
informatie over de kwaliteit van de opleiding. 
 
Bevindingen 
Driestar beschikt over een voor het gehele instituut geldend kwaliteitszorgsysteem. Dit is 
beschreven in een kwaliteitsmanagementplan (KMP). Het onderwijs en de ondersteunende 
processen worden systematisch (volgens de PDCA-cyclus) en periodiek (volgens een 
meerjarenplanning) geëvalueerd. Steeds terugkerende onderzoeken die de Dienst 
Kwaliteitszorg (DKZ) uitvoert ter verbetering van de opleiding zijn module-evaluaties, 
jaarevaluatie, tevredenheidsonderzoek tentamens en onderzoek alumni en werkveld. Het 
auditpanel stelt vast dat alle relevante partijen bij de kwaliteitszorg van de opleidingen 
betrokken zijn, dat zij onderwerpen evalueren die ertoe doen en dat de kwaliteitsevaluaties per 
gremium voldoende frequent gebeuren. Om studenten extra mogelijkheid te geven zich uit te 
spreken over de opleiding, hen mee te laten denken in ontwikkelingen en resultaten van 
evaluaties naar hen terug te koppelen, worden er klassenvertegenwoordigersoverleggen (kvo’s) 
gehouden. Vanwege het deeltijdkarakter van de opleidingen blijken de kvo’s echter lastig in te 
plannen.  
 
Opleiden in de School 
De opleidingsscholen kennen eveneens een eigen kwaliteitszorgsysteem, bestaande uit  
vragenlijsten, nascholingen, intervisiebijeenkomsten en interne en externe visitaties. 
De kwaliteitszorg berust bij de instituutslocatie en de schoollocaties gezamenlijk. Zij zijn  
directe verantwoording schuldig aan de stuurgroep van de opleidingsschool.  
 
Driestar geeft in haar zelfevaluatie een aantal aandachtspunten aan ten aanzien van de 
kwaliteitszorgcyclus. Zo is er ruimte voor verbetering in de terugkoppeling naar verschillende 
gremia over wat er met hun input is gedaan in de verdere ontwikkeling van de opleiding. Ook 
zou er meer samenwerking en communicatie kunnen plaatsvinden met de 
medezeggenschapsraad, aldus Driestar. Het auditpanel ziet daarnaast het volledig sluiten van 
de PDCA-cyclus als aandachtspunt. Het panel doelt hierbij op het daadwerkelijk oppakken van 
een aantal belangrijke verbeteracties (verbetering en borging). Het is – met andere woorden – 
tijd om van een aantal intenties concrete actiepunten te maken die ook succesvol worden 
uitgevoerd. 
 
Driestar heeft dit aandachtspunt reeds op haar netvlies. Als hulpmiddel bij het volledig 
doorlopen van de PDCA-cyclus heeft DKZ een zogeheten ‘follow-upsheet’ ontwikkeld. Hierop 
zetten betrokken personen hun bevindingen uit evaluaties, de voorgenomen 
acties/maatregelen naar aanleiding van deze bevindingen én de wijze waarop ze het effect van 
de acties/maatregelen willen (laten) evalueren. Dit formulier wordt ingeleverd bij DKZ die 
hiermee kan controleren of er echt iets gebeurt met de resultaten van evaluaties.  
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Peer review 
Alle opleidingen nemen deel aan landelijke peer reviews met collega-opleidingen. De 
uitwisseling met andere hogescholen vinden de docenten leerzaam. Ze ervaren de sfeer over 
het algemeen als goed en de tips als bruikbaar. Deze leveren relevante verbetermogelijkheden 
op.  
 
Weging en Oordeel  
Driestar – en daarmee de opleidingen – hanteert een adequaat instrumentarium om de 
onderwijskwaliteit te monitoren. De opleidingen organiseren periodieke feedback die de 
realisatie van de beoogde leerresultaten ondersteunt. Alle relevante partijen zijn hierbij 
betrokken.  
 
Het auditpanel heeft een aantal aandachtspunten geformuleerd. De terugkoppeling naar 
verschillende gremia over wat er met hun input is gedaan, kan beter. Het auditpanel ziet 
daarnaast het volledig sluiten van de PDCA-cyclus als aandachtspunt. Het panel doelt hierbij op 
het daadwerkelijk oppakken van een aantal belangrijke verbeteracties (verbetering en 
borging). Driestar heeft deze punten reeds op haar netvlies.  
 
Alles afwegend is het panel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
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4.6. Toetsing 
 
Standaard 10: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 
Toelichting NVAO: De beoordeling is valide, betrouwbaar en voldoende onafhankelijk. De kwaliteit van de 
tentaminering en examinering wordt voldoende gewaarborgd en voldoet aan de wettelijke 
deugdelijkheidsvereisten. De examencommissie oefent haar wettelijke bevoegdheid uit. De toetsen 
ondersteunen het eigen leerproces van de student. 
   
Bevindingen 
 
Toetsbeleid 
Het toetsbeleid van de opleidingen is ingericht conform het hogeschoolbrede toetskader. De 
basis voor dit kader is de toetsvisie die Driestar in 2020-2021 heeft herzien. Hierin wordt onder 
andere de relatie van toetsing beschreven met het nieuwe beroepsprofiel. Het toetskader 
maakt onderdeel uit van het algemene deel van de OER en omvat – naast de visie op toetsing 
– ook beleidsmatige en praktische informatie met betrekking tot toetsing (zoals de regels en 
procedures rond het opstellen en beoordelen van tentamens). Iedere tweedegraads 
lerarenopleiding heeft daarnaast een toetsplan20, dat bestaat uit een generiek deel en een 
vakgericht deel. Hierin verwoorden de opleidingen hoe er binnen de opleiding wordt getoetst en 
wat de relatie is tussen de beoogde leerresultaten en de toetsvormen die worden toegepast. In 
het toetsprogramma staat vervolgens een overzicht van alle (deel)tentamens van een 
opleidingsprogramma, zoals opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling. 
 
Het auditpanel ziet een gedegen systeem van toetsing. Het niveau van de toets is afhankelijk 
van de fase in het programma. De opleiding gebruikt veelal de taxonomie van Bloom voor het 
classificeren van verschillende niveaus. Volgens het panel zijn de niveaus in lijn met de 
leerdoelen van de modules.  
 
Tijdens de auditdag is gesproken over de toetslast en kwam naar voren dat met name bij de 
lerarenopleiding economie de toetslast erg hoog is. Het auditpanel beveelt de opleiding aan te 
onderzoeken of de toetslast omlaag kan. Bij de lerarenopleidingen geschiedenis en wiskunde 
kwam dit beeld niet naar voren. Zoals reeds bij standaard 4 aangegeven, ervaren studenten 
van de lerarenopleiding godsdienst wel een hoge toetslast, dit komt met name door de 
overgang van het vakinhoudelijk deel van CGO naar Driestar. In de oude situatie was er 
namelijk meer flexibiliteit, en dat vonden studenten prettiger. Voor de lerarenopleiding 
Nederlands geldt dat de opdrachten omvangrijk zijn en voor docenten veel nakijktijd kosten.  
 
Transparantie richting studenten 
Het auditpanel stelt vast dat studenten weten wat ze kunnen verwachten bij de toetsing. Zij 
hebben via de studiegidsen en de moduleboeken inzicht in de leerdoelen (moduledoelen) 
waarop de opleiding hen beoordeelt, de te behalen studiepunten en de gekozen toetsvorm(en). 
Ook is veelal een toetsmatrijs opgenomen in het moduleboek, zodat studenten inzicht hebben 
op welke manier de moduledoelen in de toetsing naar voren komen en welk gewicht er wordt 
gegeven aan respectievelijk kennis, inzicht en toepassing. In een aantal moduleboeken wordt 
ook expliciet de relatie gelegd tussen de moduledoelen en de landelijke kennisbasis en het 
nieuwe beroepsprofiel. Ten slotte wordt bij alle tentamenvragen van elk schriftelijk tentamen 
aangegeven hoeveel punten er per vraag behaald kunnen worden en wat de cesuur is. De 
afdeling Studentzaken regelt de mogelijkheid tot inzage van beoordeelde tentamens met 
bijbehorende correctiemodellen. In evaluaties beoordelen studenten de informatievoorziening 
over de toetsing en beoordeling zowel bij het generieke programma als het vakinhoudelijke 
programma als voldoende. 
 
  

 
20 Er is een toetsplan voor deeltijd en een toetsplan voor Opleiden in de School.  
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Toetsvormen 
De opleidingen hanteren diverse toetsvormen. Een niet-limitatieve opsomming van gebruikte 
tentamenvormen is: schriftelijke tentamens (zoals kennistoetsen), opdrachten (zoals reflectie- 
en ontwerpopdrachten), assessments, leerverslagen, portfolio’s en eindwerken. Daarnaast 
heeft elke opleiding de landelijke kennistoets, waar in het algemeen goed op wordt gescoord. 
Naast summatieve toetsing heeft ook formatieve toetsing een belangrijke plaats in de 
opleidingen. Dit past bij het belang dat Driestar hecht aan de persoonsvorming – en hiermee de 
integrale vorming – van de student en dat leren plaatsvindt in de ontmoeting met de ander. 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat (formatieve) feedback rijkelijk aanwezig is, met name in 
de opdrachten, portfolio’s, assessments en gesprekken, en dat dit door studenten erg wordt 
gewaardeerd. Vooral het gebruik van peerfeedback is een belangrijk hulpmiddel. Omdat de 
opleidingen kleine groepen studenten lesgeven, zijn de mogelijkheden hiertoe groot. Hieronder 
een aantal voorbeelden hiervan.  
 
Bij de opleiding Nederlands worden schrijfproducten van individuele studenten door de hele groep 
beargumenteerd beoordeeld. Tijdens de landelijke peer reviews met andere hogescholen werd deze 
vorm van peer feedback zeer gewaardeerd. Bij de opleiding Duits geven studenten hun peers 
bijvoorbeeld feedback op hun lesschema’s. Bij wiskunde doceren vierdejaars de eerstejaars waarbij 
peerfeedback eveneens een grote rol speelt. 

 
Oordeel toetsen 
Het auditpanel heeft verschillende toetsen en de daarbij behorende bijlagen zoals toetsplannen 
en -matrijzen ingezien. Een mooie variatie van toetsvormen was zichtbaar. Het auditpanel heeft 
– op enkele uitzonderingen na – weinig innovatieve toetsvormen gezien. Daar zouden de 
opleidingen nog een slag in kunnen maken. Het panel vond de toetsen over het algemeen qua 
inhoud van het niveau dat in de betreffende studiejaren verwacht wordt van studenten van een 
hbo-bacheloropleiding. Uiteraard waren er verschillen tussen de diverse opleidingen. In tabel 7 
heeft het panel de bevindingen per opleiding weergegeven.  
 

Opleiding  toelichting 
Nederlands  De toetsvormen zijn overwegend klassiek. Het panel zag evenwel een grammaticatoets 

die in coronatijd op een innovatieve manier omgezet was naar een andere toetsvorm. 
Het auditpanel adviseert om kritisch te kijken naar de variatie in toetsvormen waarbij 
ook aandacht moet zijn voor de hoeveelheid stof of de grootte van het dossier. Moet er 
bijvoorbeeld bij ieder jeugdboek een verwerkingsopdracht ingeleverd en beoordeeld 
worden? Minder en anders toetsen zou de werkdruk voor de docenten kunnen verlagen 
en ook de piekbelasting van de studenten. Daarnaast kunnen sommige 
beoordelingsmodellen beter uitgewerkt worden.   

Engels Bij Engels en Duits waren het niveau en de inhoud van de toetsen op orde. Studenten 
waren daar ook erg tevreden over. Docenten nemen echt de tijd om de studenten, 
waar nodig, van feedback te voorzien en dat toe te lichten. De vakdeskundige vond dit 
een compliment waard.  

Duits 

Geschiedenis 
en godsdienst 

Het auditpanel was met name te spreken over de vakinhoudelijke en vakdidactische 
toetsen en bijbehorende beoordelingen. De antwoordmodellen zijn gedegen en de 
feedback was uitvoerig. Studenten beaamden dit ook. Ook zijn studenten erg tevreden 
over de begeleiding van de docenten bij toetsing en het eindwerk.  

Economie  Het auditpanel is te spreken over de diversiteit aan toetsen binnen de opleiding. Zij zet 
verschillende toetsvormen in op diverse cognitieve niveaus. Wel beveelt het auditpanel 
aan om te kijken naar de toetslast. Studenten ervaren namelijk een hoge toetsdruk 
(zie ook standaard 4, studeerbaarheid). Net als bij geschiedenis en godsdienst zijn ook 
de economie studenten tevreden over de begeleiding bij toetsing en het eindwerk.  

Wiskunde  De vakspecifieke toetsing is op orde. De toetsvormen zijn overwegend klassiek —
schriftelijke eindtoetsen — maar van hoge kwaliteit en voorzien van goede 
beoordelingsmodellen en -formulieren. Er wordt veel werk van de vaktoetsen gemaakt, 
wat leidt tot beoordeling en feedback van hoog niveau. 

Tabel 7 – Oordeel toetsen per opleiding 
 
Kwaliteitsborging  
Het auditpanel heeft vastgesteld dat Driestar de afgelopen periode veel aandacht heeft gegeven 
aan het systeem van toetsing en de kwaliteitsbewaking en –borging hiervan. Een van de 
docenten gaf in het auditgesprek aan dat er veel aandacht is voor een goede toetscultuur. In 
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onderstaande tabel geven we een aantal maatregelen (niet uitputtend) weer die Driestar ten 
behoeve van de kwaliteit van toetsing heeft ingezet. 
 

Voorbeelden van kwaliteitsborgende mechanismen 
 Voor schriftelijke, digitale en mondelinge tentamens maken de opleidingen gebruik van 

toetsmatrijzen. Voor andere toetsvormen wordt de relatie tussen de toets en de doelen door middel 
van een beschrijving en een beoordelingsmodel weergegeven.  

 De opleiding zet in op een meer-ogen beleid om de objectiviteit van toetsing en het eindniveau te 
borgen. Bij de toetsconstructie wordt standaard het zogenaamde vier-ogen principe toegepast en bij 
mondelinge tentamens moeten twee beoordelaars aanwezig zijn. 

 Vanaf 2021 agendeert de studieleider per opleiding het bekijken van elkaars tentamens, 
correctiemodellen en toetsmatrijzen op de vakgroepvergaderingen. 

 Zowel ten aanzien van de Beknopte Geannoteerde Bibliografie als van het portfolio worden er 
intervisiebijeenkomsten gehouden om de betrouwbaarheid van deze eindwerken te bevorderen. 

 Daarnaast zet Driestar in op deskundigheidsbevordering bij de docenten (BKE, SKE). 
Tabel 8 – Voorbeelden van kwaliteitsborgende mechanismen bij Driestar 
 
Het auditpanel vindt dat de opleidingen goede stappen hebben gezet om de kwaliteit van het 
systeem van toetsing te borgen, maar ziet op een aantal punten nog noodzaak voor verdere 
ontwikkeling. 
 De geringe formatie zorgt ervoor dat de opleidingen niet altijd het vier-ogen principe 

kunnen toepassen. Dit is bijvoorbeeld nog niet standaard bij de assessments. Bij OidS 
hebben de opleidingen wel de beschikking over twee assessoren (de schoolassessor en de 
instituutsassessor). Bij de deeltijdopleiding is dit niet het geval. Ook zag het auditpanel dat 
er bij het eindniveau geen strikte scheiding tussen begeleiden en beoordelen werd 
toegepast. Het auditpanel adviseert de opleidingen om te blijven kijken naar mogelijkheden 
om het vier-ogen principe toe te passen en om de proces- en inhoudsbeoordeling beter te 
scheiden. Een van de docenten gaf in het auditgesprek aan dat er wellicht een beroep kan 
worden gedaan op collega’s via het vakdidactisch netwerk. Het auditpanel vindt dit een 
goede suggestie. Op korte termijn zou Driestar de tutor/begeleider in ieder geval de tweede 
beoordelaar kunnen laten zijn. 

 Aandachtspunt voor de beoordeling – en dan in het bijzonder bij de onderdelen die zijn 
aangemerkt als eindwerk – ziet het panel in de wijze waarop de examinatoren de 
onderbouwing van het cijfer uitvoeren.  
o Het panel zag nog wel wat verschillen in vormen van beoordelen / feedback geven.  
o Bij het bestuderen van bijvoorbeeld de BGB was het voor het panel niet altijd 

transparant of traceerbaar hoe men tot het uiteindelijke cijfer was gekomen. Dit kwam 
onder meer door de kwaliteit van de feedback die 1) soms gericht was op algemene 
zaken (APA, taalgebruik e.d.) en minder op de inhoud, 2) soms beperkt was en/of 3) 
soms niet onderscheidend genoeg was om het verschil in cijfers te rechtvaardigen.  

Verdere afstemming tussen examinatoren acht het auditpanel hierbij van belang.   
 
Driestar geeft in het auditgesprek aan dat de student in het eindassessment – dat ook 
onderdeel uitmaakt van het eindwerk – veel mondelinge feedback krijgt, maar dat deze 
uitgebreide toelichting in jaar 4 niet op papier gezet wordt. Het auditpanel adviseert Driestar 
om de feedback uit dit gesprek zichtbaar te maken en te documenteren; voor de buitenwacht, 
maar vooral voor de student zelf. Daarnaast vroeg het panel zich af wat de functie van het 
eindassessment nu precies was. Uit zowel de documentatie als het auditgesprek bleek dat het 
meer om een afrondend reflectief gesprek gaat dan om een summatief beoordelingsmoment. 
De tutor kijkt onder meer vooruit met de student om te bespreken waar de student na de 
opleiding verder in wil groeien in het brede scala aan aandachtsgebieden van de leraar: waarin 
wil hij de komende jaren zich ontwikkelen tot een expert voor de klas en wat heeft hij daar dan 
nog voor nodig? Het auditpanel wil Driestar meegeven om helderheid te scheppen in de functie 
van het eindassessment.   
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Examencommissie  
Tijdens de audit sprak het panel met leden van de examencommissie. De examencommissie 
maakte op het panel een gedegen indruk. Uit het Jaarverslag van de examencommissie blijkt 
dat zij haar wettelijke borgingstaken – waaronder het aanwijzen van examinatoren – serieus 
neemt. De examencommissie gaf aan dat zij in de uitoefening van haar taken “van het zorgen 
naar het borgen” wil overstappen. De werkzaamheden van de commissie zijn nog te veel op het 
operationele vlak. Per 2021-2022 is er een hogeschoolbrede examencommissie ingesteld met 
vier kamers voor opleidingsspecifieke zaken voor de vier opleidingen21 en een hogeschoolbrede 
toetsexpertcommissie. In deze toetscommissie wordt toetsexpertise gebundeld en ten dienste 
van de opleidingen ingezet om de kwaliteit van toetsing te verbeteren. De belangrijkste taak 
van deze commissie is meedenken met en adviseren en professionaliseren van degenen die 
toetsen maken. Docenten kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de specialistische kennis 
van de leden van de toetsexpertcommissie waardoor de kwaliteit van toetsen verbetert. Het 
auditpanel denkt dat de nieuwe structuur helpt bij het uitvoeren van de borgingsagenda van de 
examencommissie. Het panel wil de hogeschool niettemin meegeven om goed te kijken naar de 
facilitering van de commissie, zodat de commissie ook daadwerkelijk aan haar borgende taak 
toekomt.  
 
Het auditpanel heeft de hierboven beschreven aandachtspunten met de examencommissie 
besproken. Vertrouwenwekkend is, aldus het panel, dat de commissie deze punten (h)erkent. 
Acties die de examencommissie hoog op de agenda heeft staan, zijn i) de 
deskundigheidsbevordering van de examinatoren, waaronder ook de schoolopleiders (BKE-
certificering), ii) het beter in kaart brengen van het afstuderen met in het bijzonder aandacht 
voor het zichtbaar maken waar welke eindkwalificaties worden afgetoetst én voor de positie 
van het vak in het eindwerk. Het auditpanel onderschrijft deze agenda.  
 
Weging en Oordeel  
Het auditpanel ziet een gedegen systeem van toetsing. Het toetsplan en het toetsprogramma 
van de opleidingen tonen aan dat de opleidingen hun toetsen afleiden van de beoogde 
eindkwalificaties. Het panel vond de toetsen over het algemeen qua inhoud van het niveau dat 
in de betreffende studiejaren verwacht wordt van studenten van een hbo-bacheloropleiding. 
Ruimte voor ontwikkeling is er in het aanbieden van meer innovatieve toetsvormen. Sterk is 
dat in de toetsing de visie van Driestar op leren en vormen tot uiting komt: de toetsing is er in 
sterke mate op gericht om de student te laten groeien en het eigen leerproces zelf te laten 
reguleren. Over de toetsdruk bestaat een wisselend beeld. Bij een aantal opleidingen wordt dit 
niet ervaren, maar bij Economie juist wel. Het auditpanel raadt de opleiding aan dit te 
onderzoeken. 
 
Het auditpanel heeft vastgesteld dat Driestar de afgelopen periode veel aandacht heeft gegeven 
aan het systeem van toetsing en de kwaliteitsbewaking en –borging hiervan. Het panel ziet op 
een aantal punten nog ruimte voor ontwikkeling. De navolgbaarheid van de beoordeling 
behoeft aandacht. Verdere afstemming tussen docenten en deskundigheidsbevordering op het 
gebied van toetsing is hierbij van belang.  
 
Vertrouwenwekkend vindt het auditpanel dat Driestar de door het auditpanel geconstateerde 
ontwikkelpunten op het gebied van toetsing goed op haar netvlies heeft. De examencommissie 
heeft in dit kader een borgingsagenda die het auditpanel onderschrijft en benadrukt.  
 
Alles afwegend is het panel van oordeel dat de deeltijd- en duale variant van de tweedegraads 
lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard. 
 
 
 
  

 
21 pabo, lvo, hbo-pedagogiek en Associate degree Pedagogisch Educatief Professional 
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4.7. Gerealiseerde leerresultaten 
 
Standaard 11: De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten worden 
gerealiseerd. 
Toelichting NVAO: Het realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de 
eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren.   
 
Bevindingen 
 
Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 
Uit evaluaties en gesprekken met vertegenwoordigers vanuit het werkveld en alumni komt een 
positief beeld naar voren van het gerealiseerde niveau. Alumni zijn tevreden over de 
aansluiting van de opleidingen van Driestar op de arbeidsmarkt. Uit de contacten met de 
opleidingsscholen en stagescholen blijkt dat het werkveld tevreden is over de studenten en 
alumni van Driestar. Het werkveld vindt dat zij praktisch ingestelde, bevlogen studenten zijn 
met een warm hart voor de leerlingen (vo)/studenten (mbo) aan wie zij les geven. Ze zijn 
zowel vakinhoudelijk als didactisch sterk, aldus de werkveldvertegenwoordigers, en hebben een 
kritisch-reflectieve houding. De waarde die Driestar hecht aan ‘betekenisvolle ontmoeting’ ziet 
het werkveld ook terug, bijvoorbeeld in de diepgang die studenten zoeken in gesprekken met 
collega’s.  
 
Eigen oordeel van het auditteam over het gerealiseerde niveau 
Het afstudeerprogramma bestaat per cursusjaar 2021-2022 uit twee onderdelen: 
 De beknopt geannoteerde bibliografie (BGB). Een geannoteerde bibliografie is een lijst van 

bronvermeldingen zoals boeken, artikelen en documenten. Elke bronvermelding wordt 
gevolgd door een korte beschrijvende alinea – de annotatie – die inzicht geeft in de 
nauwkeurigheid en de kwaliteit van de aangehaalde bronnen. Driestar werkt met een BGB 
omdat de student hierin kan laten zien dat hij eerder in de opleiding opgedane kennis en 
ervaring met onderzoek kan bundelen, evalueren en gebruiken om een volgende mogelijke 
leer- en/of onderzoeksvraag smart te formuleren, passende literatuur te verzamelen en 
beknopt de relevantie ervan weer te geven. 

 Het portfolio-assessment. Alle studenten maken een portfolio; ook als zij een baan in het 
onderwijs hebben en dus vrijstelling van hun stage hebben. Het portfolio van werkenden in 
het onderwijs is anders ingericht en gericht op de ontwikkeling als onbevoegd docent. Dit 
portfolio geeft Driestar zicht op de ontwikkeling van de student (c.q. docent). In het 
portfolio-assessment tonen studenten met bewijsvoering aan dat zij aan het einde van de 
opleiding de kwalificatie ‘startbekwame docent’ in het tweedegraadsgebied hebben behaald. 

 
Het auditpanel heeft van iedere opleiding van acht studenten het eindwerk bestudeerd (de 
Beknopte Geannoteerde Bibliografie). Van drie van hen heeft het panel ook het bijbehorende 
portfolio bekeken. Het viel de auditoren op dat de bekeken afstudeerwerken voornamelijk gaan 
over algemene didactiek en minder over vakdidactiek en/of de vakinhoud van de opleidingen. 
Er zijn studenten die voor een vakdidactisch/-inhoudelijk thema voor hun BGB kiezen en ook 
krijgt vakdidactiek een (steeds grotere) plek binnen het portfolio, maar dit is niet verplicht. Een 
specifiek vakgerelateerd eindwerk kennen de opleidingen, sinds de afschaffing van de 
vakscripties per 2016-2017, op dit moment niet. Om een volledig beeld te krijgen heeft het 
auditpanel voorafgaand aan de audit voorbeelden opgevraagd van studentenwerk waarin óók 
de vakinhoudelijke eindkwalificaties worden afgetoetst. Driestar heeft per opleiding een aantal 
voorbeelden van tevoren aangeleverd in MS-Teams en een aantal voorbeelden ter inzage 
gelegd tijdens de auditdag. Na het bestuderen van de BGB, het portfolio én de eerder 
gemaakte producten is het auditpanel van mening dat de studenten van alle lerarenopleidingen 
aan het einde van hun opleiding alle eindkwalificaties hebben gerealiseerd: zij zijn 
vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam om aan de slag te gaan als leraar 
voortgezet onderwijs van de tweede graad.  
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Bij de herziening van de eindwerken – die de komende twee jaar plaatsvindt in het kader van 
de invoering van het nieuwe beroepsprofiel – streeft Driestar ernaar dat de vakinhoud (weer) 
een groter aandeel krijgt in de eindwerken. Een ontwikkeling die het auditpanel aanmoedigt en 
met het panel ook de vakdocenten. Zij spraken in de gesprekken tijdens de audit de wens uit 
om de vakinhoud meer naar voren te laten komen in de eindwerken én om ook meer 
inhoudelijk betrokken te worden/zijn bij de eindwerken. Het auditpanel wil de opleiding 
meegeven om bij het ontwerpen van het nieuwe afstudeerprogramma duidelijk zichtbaar te 
maken welke eindkwalificaties nu precies worden afgetoetst in het afstuderen en op welke 
manier.  
 
Ten slotte wil het auditpanel nog een opmerking maken over het portfolio. Het overall niveau 
van de portfolio’s is voldoende, aldus het auditpanel. Het auditpanel was te spreken over de 
kwaliteit van reflectie die studenten lieten zien in het portfolio, maar vond de bewijslast uit het 
portfolio niet in ieder dossier even sterk. Voor een buitenstaander lijkt de onderliggende 
bewijslast soms summier. Uit de gesprekken tijdens de audit bleek dat studenten een aantal 
bewijsstukken inleveren die zich niet altijd lenen voor de schriftelijke vorm, bijvoorbeeld een 
analyse van een les op video. Het auditpanel wil de opleidingen meegeven om helder te 
bepalen wat nu de functie van het portfolio (en het bijbehorende assessment, zie standaard 10) 
is en wat de (minimale) eisen zijn voor de dossiervorming.   
 
Weging en Oordeel  
Driestar levert startbekwame leraren voortgezet onderwijs van de tweede graad af. Het 
realiseren van de beoogde leerresultaten blijkt uit de uitkomsten van toetsen, de eindwerken 
en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. Het 
werkveld uitte zich positief over het niveau van de afgestudeerden en ook alumni waren 
tevreden over de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. 
 
Bij de herziening van de eindwerken – die de komende twee jaar plaatsvindt in het kader van 
de invoering van het nieuwe beroepsprofiel – streeft Driestar ernaar dat de vakinhoud (weer) 
een groter aandeel krijgt in de eindwerken. Een ontwikkeling die het auditpanel aanmoedigt. 
Het auditpanel wil de opleiding meegeven om bij het ontwerpen van het nieuwe 
afstudeerprogramma tegelijkertijd duidelijk zichtbaar te maken welke eindkwalificaties nu 
precies worden afgetoetst in het afstuderen en op welke manier én wat de functie van het 
portfolio hierbij is. Aandacht voor de betrokkenheid van de vakdocenten bij de herziening van 
de eindwerken is van belang.  
 
Het auditpanel is op grond van bovenstaande punten van oordeel dat de deeltijd- en duale 
variant van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar ‘voldoen’ aan deze standaard.  
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5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 
Voor alle standaarden voldoen de tweedegraadslerarenopleidingen in beide varianten aan de 
basiskwaliteit zoals beschreven in het Beoordelingskader 2018 van de NVAO. Op basis van de 
beslisregels van de NVAO komt het panel tot het algemene eindoordeel ‘positief’ voor de 
tweedegraadslerarenopleidingen van Driestar.  
Kenmerkend voor Driestar is de hechte relatie met het werkveld. Deze komt mede voort uit een 
gemeenschappelijke waardenoriëntatie. Het auditpanel trof een zeer gemotiveerd 
docententeam dat vanuit de eigen identiteit geïnspireerd is om het werk te doen. Dit leidt tot 
degelijke lerarenopleidingen met het accent op de vakdidactische kant. Driestar heeft zicht op 
de ontwikkelingsagenda en is bezig om het generieke deel van het programma dichter bij het 
vakspecifieke deel te brengen. Ook is ze bezig om het programma van toetsen aan te scherpen. 
Ontwikkelingen die het auditpanel aanmoedigt. 
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6. AANBEVELINGEN 
 
In het rapport zijn diverse ontwikkelpunten benoemd. Deze ontwikkelpunten zijn alle van  
belang, maar het panel wil in dit hoofdstuk de nadruk leggen op de volgende aanbevelingen:  
 
Verbreding doelgroep 
Driestar stuurt op interne en externe samenwerking om de continuïteit van de kleine 
opleidingen te waarborgen. De opleidingen zijn ook gebaat bij de instroom van meer studenten. 
Het auditpanel ziet voor Driestar mogelijkheden om de protestants-christelijke en 
reformatorische identiteit breder uit te dragen – buiten de eigen kring – en hiermee wellicht 
meer studenten te trekken. Wanneer Driestar deze elementen ‘transporteert’ naar een bredere 
context – bijvoorbeeld door ze te bekijken in het licht van normatieve professionalisering22 – 
kan ze een bredere doelgroep aanspreken.  
 
Internationalisering  
In de keuze voor internationale partners is de christelijke identiteit een bepalende factor. 
Partnerschappen kunnen ook betekenis hebben voor de doorontwikkeling van didactische en 
personele vraagstukken. Op dit terrein is het nuttig om zulke win-winsituaties nader in beeld te 
brengen. Met andere woorden: breng in kaart wat partnerschappen kunnen brengen, als je 
kijkt naar (de doorontwikkeling van) het beroep van leraar.  
 
Samenhang 
De ingeslagen weg om de generieke pedagogische en algemeen-didactische modules en de 
vakdidactische modules met elkaar te verbinden vergt zowel professionalisering van de 
vakdidactici als wel meer samenwerking tussen vakdidactici. Het auditpanel heeft opgemerkt 
dat het nieuwe beroepsprofiel een rol kan spelen bij het selecteren, prioriteren en legitimeren 
van de dingen die moeten worden gedaan. Het kan ook meer duidelijkheid scheppen op welke 
terreinen samenwerking tussen de vaksecties opportuun zijn.  
 
Toetsing, beoordeling en eindwerken 
Ten aanzien van toetsing en beoordeling ligt een aantal vraagstukken waar de opleiding al mee 
aan de gang is. We noemen de meest urgente.  
 De traceerbaarheid van de beoordelingen moet worden verbeterd. 
 Het vier-ogenprincipe bij ‘high stake’ beslissingen vergt aandacht van de opleiding. 
 Het proces van realiseren van de eindkwalificaties (welke, wanneer en in welke vorm) kan 

nog winnen in transparantie en traceerbaarheid. 
 Driestar heeft voor de komende twee jaar – in het kader van de invoering van het nieuwe 

beroepsprofiel – onder meer de herziening van de eindwerken op de agenda staan. Driestar 
streeft ernaar om de vakdidactiek en vakinhoud (weer) een groter aandeel te geven in de 
eindwerken. Het auditpanel wil de opleidingen meegeven om bij deze ontwikkeling vooral 
ook de vakdocenten te betrekken. Het moet helder zijn welke eindkwalificaties nu precies 
worden afgetoetst in het afstuderen en op welke manier. Hou in dit proces de balans en de 
samenhang tussen generiek en vak goed in de gaten: hoe toets je de vakinhouden bij 
(meer) generieke eindwerken en hoe toets je de generieke inhouden bij (meer) 
vakinhoudelijke eindwerken?  

Voorwaarde voor bovengenoemde punten is dat de opleidingen concreet voortgang maken met 
de verdere deskundigheidsbevordering van het docententeam (BKE- en SKE-certificering). 
 
Kwaliteitszorg 
Het auditpanel ziet het volledig sluiten van de PDCA-cyclus als aandachtspunt. Het panel heeft 
geconstateerd dat Driestar een ambitieuze ontwikkelagenda heeft op meerdere vlakken. 
Driestar heeft genoeg ideeën en tijdens de audit werden zinvolle intenties gememoreerd. 

 
22 Normatieve professionalisering gaat uit van de vooronderstelling dat elk professioneel handelen, behalve 
technische en communicatieve kwaliteiten, ook een morele kant heeft (normatieve professionaliteit). 
Anders gezegd: bij professioneel handelen spelen altijd ook normen en waarden een rol. 
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Gezien de kleinschaligheid van de opleidingen acht het auditpanel het prioriteren van de 
ambities wenselijk. Het panel vindt het nieuwe beroepsprofiel een helder document dat de 
opleidingen kan helpen bij het selecteren, prioriteren en legitimeren van doelen en de 
bijbehorende acties.    
 
Aanbevelingen per opleiding 
 
Opleiding  Belangrijkste aanbeveling(en) 
Nederlands Kritisch kijken naar de variatie in toetsvormen waarbij ook aandacht is voor de 

hoeveelheid stof / grootte van het dossier (bijvoorbeeld: moet er bij ieder 
jeugdboek een verwerkingsopdracht ingeleverd en beoordeeld worden?). 

Engels Hou de vinger aan de pols, als het gaat om de taalverwerving Engels en de 
studiebelasting van studenten in deze. Daarnaast raadt het auditpanel aan om te 
zoeken naar meer mogelijkheden om authentieke communicatie aan te bieden, 
zowel mondeling als schriftelijk.   

Duits ‘Doeltaal = Voertaal’ zou meer gebruikt moeten worden binnen alle lessen aan de 
studenten Duits. Dit om de studenten te ondersteunen bij hun eigen 
taalverwerving maar ook om te laten zien dat de studenten dit in hun eigen 
schoolpraktijk zouden moeten/kunnen inzetten. Daarnaast raadt het auditpanel 
aan om te zoeken naar meer mogelijkheden om authentieke communicatie aan 
te bieden, zowel mondeling als schriftelijk (meer aanbieden en minder door de 
studenten zelf laten zoeken).  

Geschiedenis Probeer te innoveren in thematieken, en daarbij meer aandacht te schenken aan 
een niet-westerse blik op de geschiedenis. Dat kan ook als onderdeel van de 
bestaande vakken. Op die manier kan meteen een mooie brug worden geslagen 
met discussies in het vakgebied en de maatschappij (bijvoorbeeld als het gaat 
over een koloniale bik op de geschiedenis). 

Economie  Besteed in de lessen meer aandacht aan doceren op het mbo.  
Breng de toetslast voor studenten omlaag. 

Godsdienst Probeer te innoveren in thematieken door een wat bredere/diversere blik op het 
curriculum, bijvoorbeeld door meer aandacht voor wereldgodsdiensten.  
Werk aan internationalisering, door dit nadrukkelijker aan te bieden aan 
studenten. 
Draag zorg voor een goede begeleiding van de studenten die de overstap 
meemaken van CGO naar Driestar, met name op het gebied van toetsing en de 
studielast. 

Wiskunde De belangrijkste aanbeveling is om de vakdidactische en algemeen 
onderwijskundige perspectieven beter met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld door 
eindwerken te begeleiden door twee opleiders met in dit opzicht complementaire 
expertise. Een tweede aanbeveling is om vormen te zoeken om de ontwikkeling 
van vakdidactische expertise van opleiders op school te bevorderen. Denk aan 
netwerken, professionele leergemeenschappen, lesson study. 
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BIJLAGE I Scoretabel 
 

Scoretabel paneloordelen 
Driestar hogeschool – educatief  

Hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad 
deeltijd / duaal 

 
Onderwerpen  / Standaarden Deeltijd Duaal 

Beoogde leerresultaten 
Standaard 1. Beoogde leerresultaten Voldoet Voldoet 

 
Programma 
Standaard 2. Oriëntatie programma Voldoet Voldoet 
Standaard 3. Inhoud  programma Voldoet Voldoet 
Standaard 4. Vormgeving  programma Voldoet Voldoet 
Standaard 5. Aansluiting programma Voldoet Voldoet 

 
Personeel 
Standaard 6. Kwalificaties personeel    Voldoet Voldoet 

 
Voorzieningen 
Standaard 7. Huisvesting en materiele voorzieningen Voldoet Voldoet 
Standaard 8. Studiebegeleiding en informatievoorziening Voldoet Voldoet 

 
Kwaliteitszorg 
Standaard 9. Periodiek evalueren Voldoet Voldoet 

 
Toetsing  
Standaard 10.Toetsing  Voldoet Voldoet 

 
Gerealiseerde leerresultaten 
Standaard 11. Leerresultaten Voldoet Voldoet 

 
Algemeen eindoordeel Positief Positief 
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BIJLAGE II Programma, werkwijze en beslisregels 
 
Auditprogramma Uitgebreide Opleidingsbeoordeling t.b.v. hbo-bacheloropleidingen 
tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad – Driestar hogeschool – 
educatief – 11 november 2021   
 
 
Nr Tijd  Doelgroep  Doel Aanwezigen  
1  08.30 - 

09.00 
MT en cvb Gesprek Lid cvb 

Manager lvo 
2  09.15 - 

10.00 
Examencommissie 
over toetsen en 
beoordelen 

Gesprek Voorzitter examencommissie 
Studieleider en docent economie en lid 
examencommissie 
Studieleider en docent Nederlands en secretaris 
examencommissie 
Studieleider, docent en vakdidacticus wiskunde en 
lid examencommissie 

3  10.15 - 
11.00 

Alumni en 
werkveld (ook 
over samen 
opleiden) 

Gesprek Locatiemanager Hoornbeeck College en lid 
stuurgroep Hodos 
Schoolcoördinator en -opleider Hodos – 
schoollocatie Hoornbeeck College Rotterdam 
Schoolcoördinator RAOS – schoollocatie Jacobus 
Fruytier 
Schoolcoördinator en -opleider RAOS – 
schoollocatie Driestar College 
Bestuurder Wartburg/Driestar College  
Alumnus OidS Engels 
Alumnus deeltijd Nederlands 

4  11.15 - 
12.00 

Vakgroep 
generiek 

Gesprek Studieleider en docent generiek deeltijd 
Docent generiek deeltijd en projectleider 
beroepsprofiel 
Docent generiek deeltijd en OidS 
Docent generiek deeltijd 
Docent generiek deeltijd en OidS 
Docent generiek deeltijd 
Docent Engels, begeleider afstuderen, lector 
Schoolvakken & didactiek 
Coördinator OidS en zij-instroom 

5a  13.00-
14.30 

Docenten du, en, 
ne 

Gesprek Studieleider, docent en vakdidacticus Duits 
Docent Duits 
 
Studieleider en docent Engels en coördinator 
internationalisering 
Docent Engels, begeleider afstuderen, lector 
Schoolvakken & didactiek 
 
Studieleider en docent Nederlands en secretaris 
examencommissie 
Docent Nederlands 

5b  13.00-
13.30 

Docenten wi Gesprek Studieleider, docent en vakdidacticus wiskunde en 
lid examencommissie 
Docent wiskunde 

5c  13.45-
14.15 

Studenten wi Gesprek Deeltijdstudent wiskunde jaar 3 
Deeltijdstudent wiskunde jaar 4 
OidS-student wiskunde jaar 2 
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Nr Tijd  Doelgroep  Doel Aanwezigen  
OidS-student wiskunde jaar 3 

5d  13.00-
14.15 

Studieleiders gs, 
ec, gd 

Bekijken 
lesmaterialen 
en toetsen 

Studieleider en docent geschiedenis 
Studieleider en docent economie en lid 
examencommissie 
Studieleider en docent godsdienst 

6a  14.30-
16.00 

Docenten gs, ec, 
gd 

Gesprek Studieleider en docent geschiedenis 
Docent geschiedenis 
 
Studieleider en docent economie en lid 
examencommissie 
Docent en vakdidacticus economie en voorzitter 
opleidingscommissie t/m sept. 2021 
 
Docent godsdienst 
Docent godsdienst 

6b  14.45-
15.30 

Studenten du, en, 
ne 

Gesprek Deeltijdstudent Duits jaar 2 
OidS-student Duits jaar 3 
 
Deeltijdstudent Engels jaar 4 
OidS-student Engels jaar 3 
 
Deeltijdstudent Nederland jaar 2 
OidS-student Nederlands jaar 3 

6c  14.30-
15.45 

Studieleider wi Bekijken 
lesmaterialen 
en toetsen 

Studieleider, docent en vakdidacticus wiskunde en 
lid examencommissie 

7a  15.45-
17.00 

Studieleider du, 
en, ne 

Bekijken 
lesmaterialen 
en toetsen 

Studieleider, docent en vakdidacticus Duits 
 
Studieleider en docent Engels en coördinator 
internationalisering 
 
Studieleider en docent Nederlands en secretaris 
examencommissie) 

7b  16.15-
17.00 

Studenten gs, ec, 
gd 

Gesprek Deeltijdstudent geschiedenis jaar 3 
OidS-student geschiedenis jaar 2 
 
Deeltijdstudent economie jaar 4 
OidS-student economie jaar 2 
 
Deeltijdstudent godsdienst jaar 4 
OidS-student godsdienst jaar 4 

8  17.45-
…. 

MT, EC, SL, 
proj.team visitatie 
en lvo-docenten 
(indien mogelijk)  

Uitslag 
visitatie 

MT 
Examencommissie 
Studieleiders 
Projectteam visitatie 
Lvo-docenten  

 
In verband met de privacywetgeving zijn hier uitsluitend de functies/rollen van 
gesprekspartnersopgenomen. De namen van de gesprekspartners zijn bij de secretarissen van het 
auditpanel bekend.  
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Werkwijze 
Bij de beoordeling van de betreffende (deeltijd en duale) opleiding(en) is uitgegaan van het 
door de NVAO vastgestelde “Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs” van 
september 2018. Daarin staan de standaarden vermeld waarop een auditpanel zich bij de 
uitgebreide opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand 
waarvan het panel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 
 
Op basis van de door opleidingen verstrekte documentatie heeft het auditpanel zich een beeld 
kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de (deeltijd en duale) 
variant(en).  
 
De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 
verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 
gesprekken met vertegenwoordigers van de opleidingen, studenten en het werkveld, die waren 
te kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  
De verificatie door het auditpanel geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 
met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -
daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft-  ook door eigen 
waarneming.  
 
Na overleg met de betreffende hogeschool heeft het auditpanel met in achtneming van de 
daartoe strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 
voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  
 
Het auditpanel bood studenten, docenten en andere betrokkenen bij de opleidingen die niet 
waren 
opgenomen in het programma van het locatiebezoek, de gelegenheid om zaken onder de 
aandacht te brengen die zij van belang achten voor de beoordeling. Het auditpanel heeft 
geconstateerd, dat de betreffende opleiding de mogelijkheid daartoe tijdig en op correcte wijze 
bij hen onder de aandacht heeft gebracht en hen heeft geïnformeerd over hoe zij contact 
konden opnemen met de secretaris van het auditpanel.  
Het auditteam ontving in totaal 1 reactie. De panelleden hebben in de verschillende gesprekken 
tijdens de audit nagetrokken in hoeverre er sprake was van een incident of een breder gevoeld 
aandachtspunt, zonder de naam van de melder te noemen. Daarmee waarborgde het 
auditpanel de anonimiteit van de melder.   
 
Afstemming deelpanels binnen het cluster 
De visitaties binnen dit cluster zijn uitgevoerd door de visitatiebureaus Hobéon en NQA, waarbij 
Hobéon vijf hogescholen en NQA drie hogescholen heeft beoordeeld. 
Afstemming tussen alle deelpanels heeft allereerst plaatsgevonden door de instructie die de 
panelleden krijgen met betrekking tot het beoordelingskader. De tussen Hobéon en NQA 
gekalibreerde criteria voor de beoordeling maken onderdeel uit van deze instructie. Daaraan 
voorafgaand is de afstemming geborgd door overlap in de bezetting tussen alle deelpanels.  
 
Voorafgaand aan de audits die in het najaar van 2021 zijn uitgevoerd, heeft er een vooroverleg 
plaatsgevonden met alle hoofdvoorzitters van Hobéon en NQA over de opzet en uitvoering van 
de audits en over generieke gespreksthema’s die de panels in elke audit in elk geval aan de 
orde zouden willen stellen. Dit betroffen de thema’s: i) samen opleiden, ii) onderzoek en iii) 
flexibilisering. Daar waar relevant en gewenst hebben de voorzitters tussentijds gekalibreerd 
over de bevindingen en gespreksthema’s. 
 
Daarnaast is, rekening houdend met het feit dat elke opleidingsbeoordeling een individuele 
beoordeling betreft, vanuit de overlap in de bezetting, waar relevant voortschrijdend 
gereflecteerd op vorige bezoeken binnen deze visitatiegroep. Verder wordt de afstemming 
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tussen de panels geborgd door de ondersteuning van zo veel mogelijk dezelfde secretaris 
vanuit zowel Hobéon als NQA en door de inzet van getrainde voorzitters. 
 
Het oordeel van het auditpanel vastgelegd in een conceptrapport werd aan de opleiding  
voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  
 
Beslisregels 
Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een standaard ‘voldoet’, ‘voldoet ten dele’ of 
‘voldoet niet’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd in het 
‘Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, September 2018’. 
Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 
deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 
gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 
tot een positief eindoordeel over de opleiding. Het eindoordeel over de opleiding luidt: ‘positief’, 
‘positief onder voorwaarden’ of ‘negatief’. 
 
Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 
de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 
locatie voldoet aan de in het betreffende kader genoemde kwaliteitsstandaarden. 
 
Uitgebreide opleidingsbeoordeling 
Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief indien alle standaarden ‘voldoet’ 
scoren. 
 
Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval positief onder voorwaarden indien standaard 
1 voldoet en maximaal vijf standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het panel het 
opleggen van voorwaarden adviseert (zie aanvullende beslisregels voorwaarden). 
 
Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval negatief indien:  
• een of meer standaarden ‘voldoet niet’ scoort/scoren; 
• standaard 1 ‘voldoet ten dele’ scoort; 
• een tot vijf standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren, waarbij het panel niet adviseert om 

voorwaarden op te leggen; 
• zes of meer standaarden ‘voldoet ten dele’ scoren.  
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BIJLAGE III  Lijst geraadpleegde documenten 
 
Generiek 
 Zelfevaluatierapport lvo Driestar hogeschool 2021 
 Preambule zelfevaluatie tweedegraads lerarenopleidingen Visitatie najaar 2021 
 Folder decanaat 
 Organogram Driestar educatief 
 Overzicht docenten lvo 2020-2021 
 Stand van zaken landelijke peer reviews 
 
Beleid, kaders en verantwoording 
 Beroepsprofiel van de christelijke leraar 
 Bestuursverslag Driestar educatief 2020 
 Essenties van christelijk leraarschap 
 Jaarrapportage Onderzoekscentrum 2020 
 Kadernotitie onderwijs en opleiding 
 Kaders voor een curriculum 
 Kwaliteitsafspraken 2019-2024 
 Kwaliteitsmanagementplan 
 Meerjarenformatieplan 
 Professionaliseringsplan medewerkers Driestar edicatueif 2019-2022 
 Strategisch beleidsplan 2016-2019 (voortvarend) 
 Uitwerking beleid internationalisering lvo 
 Voortvarend 2021 supplement bij strategisch beleidsplan (2019-2021) 

 
Corona 
 De EC lvo tijdens de coronacrisis 
 Inventarisatie NPO onder docenten Driestar hogeschool 
 Inventarisatie NPO onder studenten Driestar hogeschool 
 Rapportage NPO – Plan van aanpak 
 Verslag onderzoek Studeren in coronatijd 
 
Eindwerken 
 Eindrapport onderzoek beoordeling eindwerk lvo 
 Protfolio handleiding jaar 1 lvo 2021-2022 
 Stage- en portfoliogids – LVO Generiek Portfolio en assessment LVO jaar 4 2021-2022 
 Visie op eindwerken 
 
Examencommissie, OER en toetsing 
 Jaarverslagen examencommissie 

 Jaarverslag examencommissie 2018-2019 
 Jaarverslag examencommissie 2019-2020 

 Onderwijs- en examenregelingen 
 Onderwijs- en examenregeling H1 Algemeen deel 2021-2022 
 Onderwijs- en examenregeling H3 Opleidingsdeel lvo 2021-2022 
 Onderwijs- en examenregeling H6 Landelijke kennistoets 2021-2022 

 Toetsplannen 
 Toetsplan lvo deeltijd - versie 210630 (niet definitief) 
 Toetsplan lvo duaal - versie 210630 (niet definitief) 

 Toetsvisie 
 Toetsvisie Driestar hogeschool 

 Rapport Naar een examencommissie en toetscommissie 
 Scores en benchmark LKT 
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Instroom 
 Routekaart 
 Stroomschema intakeprocedures 
 
Kwaliteitsontwikkeling 
 Follow-up sheet 
 Kwaliteitsmanagementplan 
 Onderzoeksrapport medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020 
 Overzicht evaluaties en onderzoeken 2018 tm 2022 
 
Opleidingsplannen 
 210211 Beleidsdocument Hodos 
 Opleidingsplan lvo 2020-2021 
 Opleidingsplan RAOS 
 Opleidingsplan ZAOS 2020 
 
Studiegidsen en moduleboeken 
 Moduleboeken 

o LVO Duits Module 1.1.5 Vakdidactiek 
o LVO Economie Module 3.ec.3.1 Bedrijfseconomie III en Organisatiekunde II 
o LVO Engels Module 3.1.7 International study trip 
o LVO Generiek AR Module 4.2.5.1 en 4.2.5.2 Orientatie en BGB 2021-2022 
o LVO Generiek Module 2.2.3 OU2 2021-2022 
o LVO Generiek Portfolio LVO jaar 3 2021-2022 
o LVO Geschiedenis Module 3.1.9 Internationalisering 
o LVO Godsdienst Module 2.1.7 Moduleboek Kerkgeschiedenis leerjaar 2 2021-2022 
o LVO Nederlands Module 1.1.6 Zinsanalyse 
o LVO OidS Generiek DL 2.2.3 OU2 2021-2022 
o LVO OidS Generiek Moduleboek jaar 4 2021-2022 
o LVO Wiskunde Module 4.1.8 Analytische Meetkunde en Matrixrekenen 2 

 Studiegidsen 
o Studiegids Leraar Duits 2021-2022 
o Studiegids Leraar Economie 2021-2022 
o Studiegids Leraar Engels 2021-2022 
o Studiegids Leraar Geschiedenis 2021-2022 
o Studiegids Leraar Godsdienst 2021-2022 
o Studiegids Leraar Nederlands 2021-2022 
o Studiegids Leraar Wiskunde 2021-2022 

 
Vakgroepbeleidsplannen 
 Vakgroepbeleidsplan Duits 
 Vakgroepbeleidsplan economie 
 Vakgroepbeleidsplan Engels 
 Vakgroepbeleidsplan generiek 
 Vakgroepbeleidsplan geschiedenis 
 Vakgroepbeleidsplan godsdienst 
 Vakgroepbeleidsplan Nederlands 
 Vakgroepbeleidsplan wiskunde – bijlage kennisbasis 
 Vakgroepbeleidsplan wiskunde 
 
Verslagen opleidingscommissie 
 Verslag opleidingscommissie februari 2021 
 Verslag opleidingscommissie mei 2021 
 Verslag opleidingscommissie oktober 2021 
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Het auditpanel heeft van 50 studenten de eindwerken/c.q. het volgende palet van eindwerken  
bestudeerd. Om redenen van privacy zijn de namen van de afgestudeerden, hun 
studentnummers evenals de titels van de eindwerken hier weggelaten maar uiteraard wel 
bekend bij de secretaris van het auditteam, en daar eventueel op te vragen.  
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BIJLAGE IV Panelsamenstelling 
 
Op 13 september 2021 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 
auditpanel t.b.v. de beoordeling van de hbo-bacheloropleidingen tot leraar voorgezet onderwijs 
van de tweede graad van Driestar hogeschool – educatief, onder het nummer 010364. Deze 
opleidingen behoren tot onderstaande visitatiegroep. 
 

Naam visitatiegroep:  HBO Tweedegraads lerarenopleidingen groep 2 
 
De secretarissen van het auditpanel beschikken over nadere informatie over de samenstelling 
en expertise van de panelleden die in bovengenoemde visitatiegroep zijn ingezet. 
 
In onderstaande tabel volgen korte functiebeschrijvingen van de panelleden die deelnamen aan 
het auditpanel van de in dit adviesrapport beschreven opleiding. 
 
Kernpanel  

Naam  Rol  Korte functiebeschrijvingen  

Drs. R.B. van der 
Herberg 

Voorzitter kernpanel en 
voorzitter clusterpanels 
Gamma en Exact 

De heer Van der Herberg is ervaren en 
gecertificeerd lead auditor en was tot december 
2018 partner bij Hobéon Groep te Den Haag. Hij 
houdt zich bezig met accreditaties in het hoger 
onderwijs en advisering van h.o., m.b.o., v.o. en 
p.o. op het gebied van kwaliteitszorg (o.a. INK), 
excellentie en duurzaamheidsvraagstukken. 

Prof. dr. P.J. den 
Brok 

Lid kernpanel en voorzitter 
clusterpanel Talen 

De heer Den Brok is werkzaam als hoogleraar 
Onderwijs- en leerwetenschappen aan de 
Wageningen Universiteit en voorzitter van het 
4TU Centre for Engineering Education. Hij 
ontwikkelt en verzorgt onderwijs op het gebied 
van leren en instructie, meer in het bijzonder 
docentgedrag, leeromgevingen, 
klassenmanagement en lesgeven in multiculturele 
contexten. Hij heeft veel ervaring met het maken 
en afnemen van toetsen en is regelmatig op 
bezoek geweest bij universiteiten in het 
buitenland. Mede door zijn onderzoek beschikt hij 
over een breed netwerk in diverse gremia van 
het onderwijs. De heer den Brok heeft als 
voorzitter en als deskundige deelgenomen aan 
verschillende auditpanels. 

Drs. J.F. van 
Meegen 

Lid kernpanel  De heer Van Meegen is werkzaam als directeur 
Onderwijs bij Aeres Hogeschool. De heer Van 
Meegen heeft de lerarenopleidingen Biologie en 
Wiskunde gevolgd. Daarna heeft hij 
Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit 
Leiden. 

 
Vakpanel  

  

M.J. Wijngaarden Lid clusterpanel Talen 
(Nederlands) 

Mevrouw Wijngaarden is werkzaam als vakgroep 
coördinator lerarenopleiding Nederlands, als lid 
examencommissie voor deeltijd flex en als lid 
werkgroep afstuderen. Mevrouw Wijngaarden 
heeft de tweedegraads en eerstegraads 
lerarenopleiding Nederlands gevolgd aan de 
Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht. 
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K. van Oorsouw Lid clusterpanel Talen 
(Engels en Duits) 

De heer Van Oorsouw is werkzaam als docent 
vakdidactiek, jeugdliteratuur, grammatica, 
fonetiek, taalwetenschap, en land & cultuur 
(Duits) aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. De heer Van Oorsouw heeft onder 
andere Duitse Taal en Letterkunde gestudeerd 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook heeft 
hij de tweedegraads lerarenopleiding Duits 
afgerond. 

D. Gosenson Studentlid Mevrouw Gosenson volgt de lerarenopleiding 
Nederlands aan Fontys Sittard  

Dr. A. Nobel Lid clusterpanel Gamma 
(Geschiedenis en 
Godsdienst/Levensbeschou
wing) 

De heer Nobel is werkzaam als docent 
Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. De heer Nobel heeft geschiedenis 
gestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft 
hier tevens zijn PhD onderzoek uitgevoerd.  

M. Sikkes Lid clusterpanel Gamma 
(Algemene Economie) 

De heer Sikkes is werkzaam als 
hogeschooldocent economie, teamleider 
lerarenopleidingen beroepsonderwijs in de 
algemene economie en bedrijfseconomie, en als 
Lid MT Beroepsonderwijs binnen domein Bewegen 
en Educatie aan de Hogeschool Windesheim. De 
heer Sikkes heeft de bachelor Bedrijfskunde en 
de master Human Resource Management 
afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook 
heeft hij de Educatieve master economie / M&O 
aan het Universitair Onderwijs Centrum 
Groningen afgerond. 

Prof. dr. P.H.M. 
Drijvers 

Lid clusterpanel Exact 
(Wiskunde) 

De heer Drijvers is werkzaam als hoogleraar in de 
didactiek van de Wiskunde en als 
wetenschappelijk directeur van het Freudenthal 
Instituut van de Universiteit Utrecht. 

H. Post Studentlid De heer Post volgt sinds 2019 de tweedegraads 
lerarenopleiding Wiskunde aan Hogeschool 
Windesheim  

 
Secretarissen 

D.P.M. de Koning 
MSc 

Secretaris generiek en 
cluster Talen 

Mevrouw De Koning is werkzaam als adviseur 
bij Hobéon en is NVAO-getraind secretaris. 

J. Koot Ba Secretaris cluster Gamma 
en cluster Exact 

Mevrouw Koot is werkzaam als adviseur 
bij Hobéon en is NVAO-getraind secretaris. 

 
De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 
in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende ten minste vijf 
jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 
de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 
auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 
ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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