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1. Onderwijs 

 
1.1 Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming 

 

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (92640/25498) 

Praktisch onderwijs (BPV) Leerjaar 1 

Skillen 100 

BPV uren (stage) 940 

Begeleiding in de praktijk 100 

Totaal 1140 

 

Verzorgende IG niveau 3 (95530/25491)  

Praktisch onderwijs (BPV) Leerjaar 1 Leerjaar 2 Laatste half jaar 

Skillen 110 100 20 

BPV uren (stage) 940 940 470 

Begeleiding in de praktijk 100 110 50 

Totaal 1150 1150 540 

 

Verpleegkundige niveau 4 (25480) 

Praktisch onderwijs (BPV) Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Skillen 110 100 

BPV uren (stage) 940 940 

Begeleiding in de praktijk 100 110 

Totaal 1150 1150 

 

 

1.2 Verantwoording geprogrammeerde en gerealiseerde tijd (alleen voor niet-bekostigde 

instellingen die deelnemers met studiefinanciering hebben ingeschreven) 

Dit is voor ons niet van toepassing omdat wij geen studenten hebben die studiefinanciering 

ontvangen. Ter verantwoording van de geprogrammeerde en gerealiseerde tijd liggen de 

roosters (programmering) en de absentieregistratie (gerealiseerde tijd) voor inspectie ter inzage 

op ons opleidingsinstituut in Uden. 

 

1.3 Verantwoording melding afwezigheid (alleen voor niet-bekostigde instellingen die leer- en/of 

kwalificatie plichtige deelnemers hebben ingeschreven) 

Verzuim van leerplichtige studenten en studenten jonger dan 23 jaar zonder startkwalificatie 

wordt gemeld bij het digitaal verzuimloket van DUO.  

Wij hebben geen leerplichtige studenten. Op 09-06-2016 is één student gestart met een 

kwalificatieplicht. Deze student is 23 november 24 jaar geworden, dat betekent dat zij niet meer 

kwalificatie plichtig is. 

Iedere les wordt een presentielijst ingevuld. Naar aanleiding van die registratie wordt het 

percentage berekend van het verzuim per student. Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 

90%. Dit is opgenomen in het deelnemersstatuut. Dit betekent dat studenten maximaal 10% van 

de lessen mogen verzuimen. Indien studenten meer verzuimen krijgen zij een vervangende 

opdracht die ze bij de docent in moeten leveren. 

De studenten worden ingeschreven in 2BRON. 
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2. Kwaliteitszorg 

Met ingang van 01-09-2015 zijn wij geregistreerd bij het CREBO voor de opleidingen Helpende Zorg 

en Welzijn niveau 2, Verzorgende IG niveau 3 en Verpleegkundige niveau 4.  

 

Gestelde doelen 2016-2017 

Doelstelling  Voortgang 

Aantal inschrijvingen  
Ten minste 15 studenten op 
niveau 2, 3 en 4 

We hadden als actiepunt dat we de werving 6 maanden na start van de 
opleiding deden. Dit hebben we bijgesteld in meteen na start van de 
opleiding. We merken dat er weinig aanmeldingen voor niveau 4 binnen 
komen. Voor niveau 2 en 3 komen we aan de norm van 15 studenten. 

Aantrekken gekwalificeerd 
personeel examinering   

Voor het vak Engels, Nederlands en rekenen is een docent aangenomen. 
Examens worden ingekocht bij Consortium en vastgesteld door de 
examencommissie. 
Assessorentraining en certificeringstraject wordt nog uitgezet. Docenten en 
medewerkers Breederzorg thuiszorg krijgen deze scholing. 

Bekwaamheid docenten 
Diverse te volgen scholingen 

Nieuwe docent start per augustus 2017.  
 

Operationeel maken 
studentenvolgsysteem en 
Koppeling aan 2BRON 

Intern hebben we een administratie waar we cijfers, inschrijvingen, 
presentie bijhouden. 
We zijn aangesloten op 2Bron. 

Vergroten naamsbekendheid Op dit moment is er besloten om deze doelstelling niet mee te nemen naar 
volgend jaar.  

Begeleiding studenten in de 
praktijk opzetten 

Er is een praktijkopleider aangenomen en zij loopt gemiddeld 1 x per 3 
weken een dagdeel mee met de leerlingen in de praktijk. Docenten en 
gediplomeerde verzorgende/verpleegkundigen van Breederzorg thuiszorg 
zijn op de hoogte welke kennis de student moet hebben en kunnen de 
studenten begeleiden in de praktijk. 

Meldcode huiselijk geweld 
implementeren 

Meldcode huiselijk geweld is als bijlage in het stelsel van kwaliteitszorg 
toegevoegd en is in het lesrooster verwerkt. 

Examenorganisatie opzetten Er is een examencommissie en een commissie beroep examineringen 
vastgesteld door het bevoegd gezag.  
Examens worden ingekocht bij Consortium voor de vakinhoudelijke 
examens. Generieke examens worden landelijk gemaakt. Uitzondering is 
Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven. Deze examens 
worden ingekocht bij Buro ICE en afgenomen door een bevoegd docent 
Nederlands en Engels. 
Verbeterpunt is de examencommissie beter stroomlijnen 

Bedrijfstakcommissie opzetten We hebben Breederzorg thuiszorg in de bedrijfstakcommissie maar deze 
commissie moet gestroomlijnd worden.   

Omzetten naar nieuwe KD’s De kwalificatiedossiers zijn omgezet. Keuzedelen moeten nog uitgewerkt 
worden en nemen we af van Consortium om dit te laten examineren.  

Interne audit en externe audit 1 juni hebben we een interne audit gehad. Opleiding gaat samen met 
Breederzorg thuiszorg. Van HKZ certificering gaan we over naar ISO9001.  
De verbeterpunten n.a.v. de externe audit worden geëvalueerd en daarop 
worden er maatregelen genomen en nieuwe doelstellingen geformuleerd. 
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2.1 Metingen/onderzoeken 

Breederzorg hanteert de volgende instrumenten voor het vastleggen van de kwaliteit van onderwijs: 

 Evaluatieformulieren (schriftelijk) 

 Gestructureerd docentenoverleg 

 Interne audit door Kleemans 

 Externe Audit KIWA 

 Inspectie van onderwijs 

 Functioneringsgesprekken 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoeken. 

 

2.2 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

Op basis van onze metingen en onderzoeken hebben we de volgende doelen gesteld voor 2017-

2018: 

 Keuzemodulen uitwerken, lesopzet maken en examineren 

 PDG opleiding starten voor 2 docenten 

 Het bewaken van de systematiek van cyclische kwaliteitsborging 

 Scholing van bevoegde assessoren en het volgen van een certificeringstraject examinator 

 Evaluatielijsten maken voor examinatoren/assessoren en examenkandidaten. 
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3. Klachten 
 

3.1 Aantal klachten 

In 2016-2017 zijn er geen klachten gemeld aan de klachtencommissie.  

 

3.2 Aard van de klachten 

In 2016-2017 zijn er geen klachten gemeld aan de klachtencommissie.  

 

4. Examens 

De examencommissie is ingesteld naar de nieuwste wetgeving van 2017. We hebben een 

overeenkomst gesloten met een extern examenbureau. De assessoren komen intern van 

Breederzorg Thuiszorg maar er wordt zorg voor gedragen dat er geen sprake is van 

belangenverstrengeling tussen de examenkandidaat en de assessor. 

 

4.1 Uitkomsten examenonderzoek inspectie van het onderwijs en van instelling zelf 

Breederzorg opleidingen hanteert de volgende examens: 

 Voor de kwalificerende examinering hanteert Breederzorg opleidingen de examens, die door 

Consortium zijn ontwikkeld. Deze examens zijn gevalideerd en worden landelijk toegepast. 

 De toetsen voor beroepskennis tellen niet mee voor het examen maar wel voor de 

doorstroom. Deze toetsen worden door Breederzorg zelf ontwikkeld. 

 Examen Nederlands en Engels wordt afgenomen door een bevoegd docent. 

 Voor de kwalificerende examinering hanteert Breederzorg opleidingen de examens, die door 

Consortium zijn ontwikkeld. Deze examens zijn gevalideerd en worden toegepast binnen de 

opleidingen. 

 Voor examinering van Nederlands 2F: 

o Lezen en luisteren: Centraal examen 

o Spreken, gesprekken voeren en schrijven: instellingsexamens gevalideerd door 

Bureau ICE, TOA  

 Voor examinering van Nederlands 3F 

o Lezen en luisteren: Centraal examen 

o Spreken, gesprekken voeren en schrijven: instellingsexamens gevalideerd door 

Bureau ICE, TOA  

 Voor examinering van Engels: 

o Lezen en luisteren: Centraal examen 

o Spreken, gesprekken voeren en schrijven: instellingsexamens B1 gevalideerd door 

Bureau ICE, TOA  

 Loopbaan en burgerschap: portofolio opbouw 

 Voorwaardelijk portofolio: Wanneer de docent/loopbaanbegeleider gecontroleerd heeft of 

alle papieren in het portofolio zitten, dan mag de student met zijn examinering beginnen. 

 Inspectie van onderwijs heeft nog geen onderzoek gedaan op dit onderdeel. 
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4.2 Eventuele verbetermaatregelen 

 De assessoren hebben een voorlichting gehad voor examinering tijdens de proeve van 

bekwaamheid. Dit is goed ontvangen.  

Als verbeterpunt: opdrachten die de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid 

aan de assessor moet geven, moeten een dag eerder bij de assessor zijn. De assessor heeft 

weinig tijd om deze opdrachten na te kijken tijdens de proeve. 

 Voorwaardelijk portofolio is opgesteld. Zo is in één overzicht te zien wat de 

examenkandidaat nog moet doen. 

 Verder voldoen de huidige examens aan de wettelijke eisen. 

 

5. Opbrengstgegevens 

Inschrijvingen: 

Crebo Niveau Naam opleiding Aantal 

92640 2 Helpende Zorg en Welzijn 16 

95530 3 Verzorgende IG 16 

95530 3 Verzorgende IG 15 

25480 4 Verpleegkundige 11 

Totaal   58 

 

Diploma-opbrengst 

In kalenderjaar 2017 zijn er 22 diploma’s verstrekt. De verdeling over de opleidingen was als volgt: 

Crebo Niveau Naam opleiding Aantal 

92640 2 Helpende Zorg en Welzijn 13 

95530 3 Verzorgende IG 9 

Totaal   22 

 

Ons rendement: 

Niveau 2: 92640 is bijna 82%. 

Niveau 3: 95530 is bijna 69% 

 

Oorzaken uitvallers: 

 Twee leerlingen van niveau 3 zijn naar niveau 4 gegaan, dit is niet geteld als uitval. 

 De overige studenten zijn uitgevallen vanwege persoonlijke problemen, andere baan in de 

intramurale setting en langdurige ziekte. 

 

Conclusie 

 De examens zijn goed verlopen 

 Evaluatielijsten schriftelijk af laten nemen door leerling  

 Ons rendement is 75%. Dit is bij niveau 3 (95530) niet behaald. We hebben in 2016 een 

verbetering op intake doorgevoerd. De verwachting is dat het rendement bij de volgende 

groep hoger is. 
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6. Tevredenheidsmetingen 

 
6.1 Doelstelling(en) 

- Tevredenheid medewerkers scoort minimaal een 7. 

- Tevredenheid  lessen docenten Breederzorg scoort minimaal een 7. 

- Lessen gastdocenten scoort minimaal een 7. 

 

6.2 Resultaten 

Resultaat tevredenheidsmeting studenten betreffende de lessen 

De effectiviteit van de opleidingen wordt gemeten door het houden van evaluaties. Dit gebeurt aan 
de hand van een evaluatieformulier dat door alle studenten aan het einde van iedere les worden 
ingevuld. De evaluatieformulieren worden nagekeken en feedback wordt meegenomen naar een 
volgende les over datzelfde onderwerp. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het aanpassen van de 
lesinhoud en duur van de les. Eventuele bijzonderheden worden ook mondeling besproken met de 
deelnemers van de desbetreffende les.  
 
Analyse van de trainingen/scholingen 
 
Docenten Breederzorg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gastdocenten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Datum Gemiddeld cijfer 

September 2016 9,09 

Oktober 2016 8,10 

November 2016 8,42 

December 2016 8,89 

Januari 2017 8,35 

Februari 2017 8,39 

Maart 2017 8,94 

April 2017 8,59 

Mei 2017 8,37 

Juni 2017 8,50 

Juli 2017 9,61 

Gemiddeld 8,66 

Datum Gemiddeld cijfer 

September 2016 7,00 

Oktober 2016 6,79 

December 2016 7,46 

Maart 2017 8,45 

April 2017 8,44 

Mei 2017 8,35 

Juni 2017 8,43 

Gemiddeld 7,85 
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Conclusie 
Uit de analyse blijkt dat de leerlingen tevreden zijn over de lessen. We hebben op dit moment een 
sterk docenten team en dat is terug te zien in de evaluaties. 
Over het algemeen worden de lessen van gastdocenten ook positief beoordeeld. Uiteraard wordt de 
één hoger beoordeeld dan de ander. De  gastdocenten waar iedereen positief over was mogen later 
nog eens terugkomen en voor een paar gastdocenten was het een eenmalig bezoek. 
 

Resultaat tevredenheidsmeting studenten betreffende het bedrijf 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt eenmaal per twee jaar afgenomen via een extern 

bureau. Dit schooljaar is er geen medewerkerstevredenheidsonderzoek geweest. Het laatste 

medewerkerstevredenheidsonderzoek is eind 2017 afgenomen. De resultaten hiervan zullen 

opgenomen worden in het verslag van werkzaamheden van schooljaar 2017-2018. 

 

Opleiding - lessen De lessen scoren gemiddeld een 8,66 (norm 95% 7,5 of hoger). De 

norm is ruimschoots behaald. 

Opleiding – lessen gastdocenten 80% van de deelnemers beoordeelt de lessen met een 7 of hoger 

(voldoet aan norm)  

Opleiding – toetsresultaten Na herkansing heeft 100% van de deelnemers de toetsen gehaald. 

Voldoende meelopen leerlingen 90% van de leerlingen vindt dat er voldoende wordt meegelopen 

(voldoet aan de norm). 

Praktijkopleiders ervaren voldoende 

meeloop tijd 

Er is één praktijkopleider die 20-24 uur per week meeloopt in de 

praktijk. De docent had de afgelopen periode onvoldoende tijd om 

mee te lopen. Dit heeft de maken met zowel de fase waarin de 

opleiding zich bevindt als met een openstaande vacature.. 

 

6.3 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

Door in het medewerkerstevredenheidsonderzoek vragen op te nemen waaruit informatie 

gehaald kan worden over de opleidingen kan er specifieker gekeken worden naar de 

tevredenheid onder studenten en medewerkers betrokken bij Breederzorg opleidingen 

(docenten/praktijkopleider).  Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden of een 

medewerker al dan niet een opleiding volgt, welk niveau en welk leerjaar.  

 

7. Openbaarheid 

Dit verslag van werkzaamheden is vastgesteld door de directie van Breederzorg Opleidingen en 

openbaargemaakt via de website www.breederzorg.nl.  

 

http://www.breederzorg.nl/

