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1. Onderwijs 

 
1.1 Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming 

 

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 (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. Wij hebben twee studenten die jonger zijn dan 23 jaar 

zonder startkwalificatie. Zij zijn enkele keren geoorloofd afwezig geweest dus wij hebben geen 

gebruik hoeven maken van het digitaal verzuimloket. 

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. 
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2. Kwaliteitszorg 

 

Gestelde doelen 2017-2018 

Doelstelling  Voortgang 

Bekwaamheid docenten 
Diverse te volgen scholingen 

In augustus 2017 is een nieuwe docent gestart. 
Twee docenten zijn gestart met de opleiding PDG. 

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 Bureau ICE en afgenomen 
door een bevoegd docent Nederlands en Engels.  
Verbeterpunt is de examencommissie beter stroomlijnen. 

Keuzemodules uitwerken, 
lesopzet maken en examineren 

De keuzemodules zijn uitgewerkt en nemen we af van Consortium om dit te 
laten examineren. 

Interne audit en externe audit Op 13 september 2017 hebben we de  externe audit gehad en hebben we 
de ISO9001 certificering behaald.  Breederzorg opleidingen gaat hierin 
samen met Breederzorg thuiszorg. Er werden opmerkingen geplaatst over 
de verwevenheid van opleidingen en thuiszorg. Tijdens de externe audit op 
24 april 2018 is aangetoond dat dit verbeterd is. Tijdens deze audit zijn er 
geen verbeterpunten naar voren gekomen betreft opleidingen. 

Examens evalueren Er zijn evaluatielijsten gemaakt voor examinatoren/assessoren en 
examenkandidaten. Deze worden bij het afnemen van de praktijkexamens 
(proeve van bekwaamheid) in het najaar 2018 voor het eerst gebruikt. 

 

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 

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

2.2 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

Op basis van onze metingen en onderzoeken hebben we de volgende doelen gesteld voor 2018-

2019: 

• PDG opleiding starten voor 2 docenten 

• Scholing van bevoegde assessoren en het volgen van een certificeringstraject examinator 

• Scholing praktijkbegeleiding voor werkbegeleiders 
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3. Klachten 
 

3.1 Aantal klachten 

In 2017-2018 zijn er geen klachten gemeld aan de klachtencommissie.  

 

3.2 Aard van de klachten 

In 2017-2018 zijn er geen klachten gemeld aan de klachtencommissie.  

 

4. Examens 

De examencommissie is ingesteld naar de nieuwste wetgeving. 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 A2 gevalideerd door 

Bureau ICE, TOA  

• Loopbaan en burgerschap: portfolio opbouw 

• Voorwaardelijk portfolio: Wanneer de docent/loopbaanbegeleider gecontroleerd heeft of 

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

• Inspectie van onderwijs heeft nog geen onderzoek gedaan op dit onderdeel. Dit onderzoek 

staat gepland in het najaar van 2018 (schooljaar 2018-2019). 

 

4.2 Eventuele verbetermaatregelen 

• De assessor  krijgt één dag voor de proeve van bekwaamheid de opdrachten van de student. 

Dit is een te korte tijd voor de assessor om de opdrachten na te kijken. Bij de volgende 

examinering moeten de studenten de opdrachten één week voor het examen naar de 

assessor sturen.  
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5. Opbrengstgegevens 

Inschrijvingen: 

Crebo Niveau Naam opleiding Aantal 

25498 2 Helpende Zorg en Welzijn cohort 2017 13 

25498 2 Helpende Zorg en Welzijn cohort 2018 15 

95530 3 Verzorgende IG cohort 2016 15 

25491 3 Verzorgende IG cohort 2017 15 

25480 4 Verpleegkundige cohort 2016 11 

Totaal   58 

 

Diploma-opbrengst 

In schooljaar 2017-2018 zijn er geen diploma’s versterkt.  In het volgend schooljaar verstrekken we 

diploma’s voor vier opleidingen. 

 

Ons rendement: 

N.v.t.  

 

Oorzaken uitvallers: 

N.v.t. 

 

Conclusie 

Aangezien er in schooljaar 2017-2018 geen diploma’s zijn verstrekt, kunnen we geen inzicht geven in 

de opbrengstgegevens. In schooljaar 2018-2019 zullen vier groepen examineren en kunnen we wel 

inzicht geven in de opbrengstgegevens. 

 

 

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.  
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Analyse van de trainingen/scholingen 
 
Docenten Breederzorg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastdocenten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
De lessen van de  gastdocenten worden ook positief beoordeeld. Uiteraard wordt de één hoger 
beoordeeld dan de ander. Een aantal gastdocenten willen we graag nog terugzien. 
 

Resultaat tevredenheidsmeting betreffende het bedrijf 

In het najaar van 2017 is het MTO Breederzorg Thuiszorg weer uitgevoerd. Dit jaar werden er 103 
ingevulde vragenlijsten ontvangen, goed voor een response rate van 75.2%. Dit is erg hoog en ook dit 
jaar zien we wederom een kleine stijging ten opzichte van het vorige MTO (response rate: 74% MTO 
2016). In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar besloten om het onderzoek niet door 
KLeemans te laten uitvoeren, maar te kiezen voor een MTO aangeboden door Actiz in samenwerking 
met Deloitte (Actiz Benchmark Zorg). Het voordeel van deze Actiz benchmark zorg is dat de scores op 
bepaalde indicatoren vergeleken kunnen worden met de scores van de gehele sector. Dit geeft een 
beter beeld van de waarde van een bepaalde score. Een ‘lagere’ score kan dus nog steeds als positief 
gezien worden als Breederzorg hoger scoort dan de sector. Daarnaast kan een ‘hoge’ score minder 
positief zijn als deze gelijk of lager ligt dan de score van de sector. Naast de scores van Breederzorg 

Datum Gemiddeld cijfer 

September 2017 8,31 

Oktober 2017 8,58 

November 2017 8,59 

December 2017 8,39 

Januari 2018 8,33 

Februari 2018 8,73 

Maart 2018 8,58 

April 2018 8,07 

Mei 2018 8,33 

Juni 2018 8,39 

Gemiddeld 8,43 

Datum Gemiddeld cijfer 

September 2017 8,01 

Oktober 2017 7,57 

December 2017 8,62 

Januari 2018 7,66 

Februari 2018 7,65 

Maart 2018 8,17 

April 2018 6,77 

Mei 2018 8,33 

Juni 2018 9,22 

Gemiddeld 8,00 
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als geheel zijn ook alle scores per functie weergegeven en vergeleken met dezelfde functies in de 
sector. 
 
In voorgaande MTO rapporten werd een indeling gemaakt in verschillende werktypen en de daarbij 
behorende scores. Dit MTO wordt op een andere manier gepresenteerd, exacte vergelijking is dus 
niet mogelijk. Wel kunnen opvallende scores op dezelfde onderwerpen bekeken worden.  
 
Uitkomsten 
 
Algehele tevredenheid over de werkgever: 
De tevredenheid over de werkgever wordt door de medewerkers van Breederzorg gescoord met een 

7.9! 

In dit MTO wordt gebruik gemaakt van een aantal standaardvragen en een aantal bibliotheek vragen 

(selectie gemaakt door Breederzorg). Als we de scores op alle vragen bekijken is te zien dat alle 

scores gelijk of hoger zijn dan de gemiddelde scores in de sector. De uitkomsten van het MTO zijn dus 

zeer positief.  

Onderstaand de stellingen met de hoogste scores (t.o.v. de scores in de sector):  
 
Breederzorg (gehele organisatie) 

• Visie en ambitie (score 7,5 t.o.v. 6,2 in sector) 
- Directie en het management maken mij enthousiast om het beste te doen voor 

onze cliënten. (7,3) 
- Ik merk dat onze organisatie beter wil zijn dan andere organisaties. (7,7) 

• Loopbaan, opleiding en ontwikkeling (score 8,6 t.o.v. 7,1 in sector) 
- De opleidingsmogelijkheden sluiten aan bij mijn wensen (8,5) 
- Mijn organisatie besteedt veel aandacht aan opleiding en ontwikkeling (8,8) 

• Arbeidsomstandigheden  
- Medewerkers worden goed ondersteund na het meemaken van agressie of 

(seksuele)  intimidatie (score 8,1 t.o.v. 6,5 in sector) 
- Hoe vaak voelt u zich onveilig op het werk (score 9,0) 

 
Vragen in het MTO waarmee bovenstaande doelstelling gemeten worden zijn allemaal positief en 
hoger dan de scores in de sector. Erg opvallend (positief!) is dat de onderwerpen waarop we de 
hoogste positieve afwijking hebben t.o.v. de sector de onderwerpen zijn die als 
speerpunt/doelstelling zijn opgenomen in jaarplan 2017.  
 
Een andere doelstelling uit het jaarplan welke ook sterk naar voren komt is: We zijn trots op de 
organisatie en dragen dat actief uit in woord en gedrag.  
In het MTO wordt de NPS-vraag gesteld: Hoe waarschijnlijk is het dat u uw zorgorganisatie zou 
aanbevelen aan een vriend of collega? Deze vraag wordt gepresenteerd op een schaal van -100 tot 
100. Indien de organisatie alleen maar criticasters heeft (waardering 6 of minder), dan is de score -
100; Hebben de medewerkers alleen een 9 of 10 gegeven (promotors) dan is de score 100. Een NPS 
score van 0 betekent dat de criticasters en promotors in evenwicht zijn. De werkgevers NPS van 
Breederzorg is 17,6 wat betekent dat er meer promotors dan criticasters zijn (sector -10,5) 
 
Uitkomsten per functie / leeftijdsgroep: 
In het MTO wordt een verdere splitsing gemaakt op leeftijdsgroep en op functie. Ook dan zijn de 
scores vrijwel overal positief. Opvallend hierin is dat HV medewerkers op bijna alle vragen lager 
scoren dan het gemiddelde van Breederzorg (echter vaak nog steeds gelijk of boven het gemiddelde 
van de sector). 



Verslag van Werkzaamheden schooljaar 2017-2018, versie 01 Pagina 9 van 9 

 

 
6.3 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

• We willen vanaf schooljaar 2018-2019 onderscheid maken tussen de generieke en 
beroepsgerichte vakken. De studenten vinden de generieke lessen minder leuk en deze 
worden daardoor ook lager beoordeeld. De doelstelling voor beroepsgerichte vakken willen 
we verhogen naar een 7,5. 

• Het MTO geeft geen opvallende bijzonderheden in negatieve zin. Om te komen tot 
verbeterpunten worden de verbeterpunten geanalyseerd die genoemd worden door de 
medewerkers zelf: 

 
Communicatie*:  

Bij de keuze voor een verbeterpunt wordt regelmatig communicatie genoemd, o.a.:  

- Communicatie tussen kantoor en teams 
- Communicatie bij nieuwe cliënt (HV) 
- Meer teambesprekingen 
- Interne communicatie kan beter. 

Werkdruk*: 

Ook werkdruk wordt regelmatig genoemd als verbeterpunt, o.a.:  

- Niet genoeg personeel 

- Vakantie opnemen is problematisch 

- In de HV meer medewerkers nodig 

 

*Verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan van Breederzorg thuiszorg en acties worden     

  uitgezet. 

 

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/

