
Resonantiegroep 
HBO5 Verpleegkunde

• 14 oktober 2020, 9u30-12u

• 29 oktober 2020, 13u30-16u

• 12 januari 2021, 9u30-12u

Graag camera uitschakelen en microfoon dempen, 
indien u niet aan het woord bent.



Resonantiegroep

Maakt deel uit van het ruimere parcours om transparant en in 
samenspraak met de stakeholders tot een specifiek beoordelingskader 
HBO5 Verpleegkunde te komen. 

▪ Infosessies

▪ Resonantiegroep (met vertegenwoordigers van alle betrokkenen)

▪ Terreinverkenning

▪ Try-out



Doel : feedback op wat en hoe
van het sui generis beoordelingskader

• Het WAT → inhoudelijk bepalen van “wat is een kwaliteitsvolle opleiding 
HBO5 VK”

• Het HOE → uitwerken van procedures, samenstelling doorlichtingsteams …



Agenda resonantiegroep

Drie bijeenkomsten

• vandaag: inhoudelijke invulling van het WAT

• 29/10: komen tot een versie voor de terreinverkenning
• Het WAT finaliseren, met voorstel van visuele voorstelling

• Het HOE uitwerken

• 12/1: 
• Verwerken van de feedback van de scholen

• Finaliseren in functie van voorlegging Vlaamse Regering



Methodiek resonantiegroep
• Interactief feedback geven op voorstellen vanuit de werkgroep HBO5 VK

• Relevante inhoudelijke informatie aanreiken

Verloop:

• Deel 1: toelichting ruw voorstel met kans tot vragen stellen

• Deel 2: bespreking in kleinere groepen

Mail gerust tot 21/10 bijkomende feedback naar
info.hbo5vk@onderwijsinspectie.be

mailto:info.hbo5vk@onderwijsinspectie.be


• Beide kaders beantwoorden de vraag ‘wat is kwaliteitsvol 
onderwijs?’

• Als vertrekpunt: concordantie gedaan (zie volgende dia’s)

Kwaliteitsvol onderwijs?









Besluit:

• Referentiekader onderwijskwaliteit → kwaliteitskenmerken HO: 
• De meeste kwaliteitsverwachtingen uit het OK kunnen gelinkt worden aan de 

8 kwaliteitskenmerken HO. 

• De drie kwaliteitsverwachtingen uit de rubriek ‘kwaliteitsontwikkeling’ en 
enkele verwachtingen uit de rubriek ‘beleid’ komen niet expliciet aan bod.

• Kwaliteitskenmerken HO → referentiekader onderwijskwaliteit:
• De meeste kwaliteitskenmerken, uitgezonderd kwaliteitskenmerk 8, 

(informatie over de kwaliteit is publiek toegankelijk) zijn terug te vinden in het 
referentiekader.



→ inhoudelijk een grote overeenkomst tussen beide kaders

→ wel (grote) verschillen op vlak van

• mate van explicitering: eerder algemeen (HO) - eerder concreet (OI)

• woordgebruik: we bedoelen vaak hetzelfde maar verwoorden het anders

oBv.: kwaliteitsverwachtingen - kwaliteitskenmerken

oBv.: 

o (gevalideerd) doelen(kader) - leerresultaten

o leerlingenbegeleiding - studie- en studentenbegeleiding

oonderwijsloopbaan - studievoortgang

omateriële leef- en leeromgeving - studentenvoorzieningen

• vormgeving



Ons sui generis beoordelingskader

• Ontwikkelen van iets nieuws waarin zowel SO als HO zich kunnen 
vinden

• “Loslaten” van beide kaders

• Keuze gemaakt om een voorzet te doen én die gedetailleerd met 
jullie te bespreken

Startvraag: 

Wat is een kwaliteitsvolle HBO5 VK-opleiding?







Op weg naar een specifiek beoordelingskader

• Onze brainstorm resulteerde in heel veel antwoorden 
→ kwaliteiten

• Daarbinnen gegroepeerd in 6 grote groepen 
→ kwaliteitenclusters

• 2 focussen: onderwijsleerprocessen en ondersteunende 
processen, beide opleidingsspecifiek





Op weg naar een specifiek beoordelingskader

• Plaats van kwaliteitszorg/kwaliteitsontwikkeling/IKZ in het 
geheel?

• Positie van de leerling HBO5 verpleegkunde? 



Inhoudelijke invulling van de 6 clusters



Op weg naar een specifiek beoordelingskader

• Mate van algemeenheid/concreetheid van de kwaliteiten? 



Vragen vóór we in kleine groep in detail gaan?



Aan de slag!

kwaliteiten

toevoegen?

weglaten?

accentueren?

Herkenbaar? 

HBO5-proof?

leerling of 

het leren van de 

leerling centraal?

plaats van 

kwaliteitsontwikkeling 

(en publieke 

toegankelijkheid) in het 

geheel?



Hoe nu verder op 29/10?

Het WAT: korte terugkoppeling van input van elke groep →

• Presentatie van één of enkele sprekend visuele voorstel(lingen)

• Presentatie van een aangepast, maximaal gedragen invulling voor 
het sui generis beoordelingskader

• Voorstellen ‘afkloppen’ om mee te nemen naar de 
terreinverkenning

Het HOE samen uitwerken (procedures, samenstelling 
doorlichtingsteams …)



Korte pauze en dan verder in 2 groepen

Link via e-mail die je vandaag ontvangen hebt.

We starten terug om … 

Mail gerust tot 21/10 bijkomende feedback naar
info.hbo5vk@onderwijsinspectie.be

mailto:info.hbo5vk@onderwijsinspectie.be

