Kwaliteit van het mbo verbeteren met vakevaluaties
Zonder feedback van studenten geen kwaliteit van onderwijs. De meningen zijn er
onverdeeld over: de input van studenten is van belang om de kwaliteit van het onderwijs
te verbeteren. Het doen van vakevaluaties is een mooie manier om deze input op te
halen. JOB1 en het NCP EQAVET2 hebben in de afgelopen periode workshops verzorgd
met als doel om de bekendheid van vakevaluaties te vergroten en deelnemende scholen
aan te zetten tot actie om vakevaluaties op te zetten in hun eigen school. De animo voor
de workshops was groot. En met dank aan het mooie voorbeeld van ROC van Twente
over hoe zij docentevaluaties, een mogelijke vorm van vakevaluaties, hebben ingevoerd
zijn de workshops een succes geworden. Lees in dit verslag meer over de uitkomsten
van de workshop om ideeën op te doen voor vakevaluaties bij u op school.
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JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs vertegenwoordigt op landelijk niveau de belangen van
studenten in het mbo.
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Het NCP EQAVET is het nationaal coördinatiepunt European Quality Assurance for Vocational Education and
Training.
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•
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zitten, zoals de ondernemingsraad/
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http://www.jobmbo.nl/dossier/handreiking-
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JOB en NCP EQAVET
JOB zet zich in voor de verbetering van het
mbo, o.a. door de medezeggenschap van
de studenten en hun betrokkenheid bij

is dat alleen op oppervlakkig niveau.
•

Doe een krachtenanalyse. Bedenk wie er
allemaal iets vindt van vakevaluaties en
ga op zoek naar hun mening erover en
welke mee- en tegenwerkende krachten

Van Uden, J. (2010). Studentbetrokkenheid:
voorspeller van studiesucces van mbo-studenten.
Onderwijs en gezondheidszorg
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zij kunnen inzetten om van vakevaluaties

dan bedacht op de effecten ervan.

wel of geen succes te maken.

Onderzoek dit met docenten en

Zorg voor draagvlak bij iedereen, op alle

leidinggevende. Een alternatief is om de

lagen van de organisatie. Vergeet daarbij

docent zelf de keuze te laten wat hij van

niet dat ook draagvlak bij het CvB van

de vakevaluaties inbrengt in zijn

belang is om het structureel ingevoerd te

beoordelingsgesprekken.

krijgen.
•

•

•

Wil je weten of vakevaluaties bijdragen

Begin met vrijwilligers. Vaak is er een

aan het gevoel van betrokkenheid van de

groep docenten direct enthousiast. Zo

studenten bij het onderwijs, kijk dan in

ontstaan er positieve verhalen en kun je

de JOB-monitor naar vraag 66 ‘Vindt de

gebruik maken van een olievlekwerking.

school jouw mening belangrijk?’.

Zorg voor een sfeer van veiligheid onder
docenten en studenten. Ga op zoek naar

Hopelijk bent u na het lezen van dit verhaal

een manier die werkbaar is voor

geïnspireerd om aan de slag te gaan met

docenten en studenten. Bedenk

vakevaluaties. We wensen u er veel succes

bijvoorbeeld goed wie wel of geen inzicht

mee. Heeft u vragen over vakevaluaties, dan

heeft in de resultaten uit een evaluatie.

kunt u contact opnemen met JOB, Rianne van

Als de informatie gaat over docenten, laat

der Veer, 020-5244050.

hen dan ook eigenaar zijn van deze
resultaten en bepalen wat er mee
gebeurt. Dit neemt veel weerstand weg
bij docenten.
•

Wees als school vrij om te definiëren wat
voor jullie vakevaluaties zijn en wat je
ermee wilt bereiken. Een aantal keer

Meer informatie
Neem contact op met Rianne van der Veer,
rianne@jobmbo.nl, 020-5244050 of met
Marloes van Bussel, mbussel@cinop.nl,
06-10882969.

stond de term vakevaluaties ter discussie
omdat deze niet goed zou aansluiten bij
het moderne mbo. Pas eventueel de term
aan, als een andere term beter aansluit

EQAVET
Stationsplein 14
5211 AP ’s-Hertogenbosch

bij jullie school.
•

Focus op het verbeteren van de kwaliteit
van het onderwijs en niet op het
functioneren van de docent. Als je het

073-6800800
eqavet@cinop.nl
www.eqavet.nl

koppelt aan de beoordelingscyclus, wees
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