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Onderwijs
Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming:
De verplichte stage (beroepspraktijkvorming) van 520 uren moet bij een huisarts en/of instelling gelopen
worden en een door de SBB erkende stageplaats zijn. De stageplaats wordt door de deelnemer zelf gezocht.
Eventueel kan de ASOP hierbij behulpzaam zijn. Deze stages moeten voor de deelnemers die in september
2016 begonnen zijn, afgerond zijn voor 30 juni 2018. De ASOP valt niet onder de regeling studiefinanciering.
Verzuim(registratie)
Aan het begin van ieder lesuur wordt de presentielijst afgetekend.
De ASOP is een niet bekostigde opleiding en de leeftijd van de cursisten varieert van 18+ tot 55+.
Dit maakt dat cursisten een bewuste keuze maken en het verzuim derhalve minimaal is. Met de enkele
deelnemer die “veelvuldig” afwezig is wordt een gesprek gevoerd. De afwezigheid heeft in de meeste
gevallen te maken met ziekte of problemen in het gezin/familie.
De presentielijsten dienen een drieledig doel. Ten eerste beoogt de ASOP informatie over de aanwezigheid
van leerlingen te kunnen geven waarvan de cursus door instanties betaald wordt. Ten tweede is de
presentielijst ingebed in de formule waarmee de ASOP wil bepalen of een cursist in aanmerking komt voor
studie ondersteuning. Een verzuim is/kan ook in de ogen van de ASOP terecht zijn, maar de praktijk wijst uit
dat teveel verzuim de kans van slagen verkleint (zie hieronder). Ten derde worden de presentielijsten
bijgehouden voor registratie van verzuim van leerplichtige cursisten. Voor al deze registraties geldt dat de
ASOP zich houdt aan de wettelijk richtlijnen voor omgang met privacygegevens.
Kwaliteitszorg
Gestelde doelen
In het kwaliteitsoverleg worden de gestelde doelen voor 2016-2018 besproken en vastgesteld.
Ook vindt evaluatie plaats over de realisatie van eerder gesteld doelen.
De frequentie van de bezoeken en interviews aan de stageplaatsen is gestructureerd en verslaggeving wordt
per locatie geëvalueerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in het docentenoverleg en dienen als
uitgangspunt bij evaluatie van de leerplannen.
Voor docenten heeft nascholing plaatsgevonden. In de docenten vergaderingen worden tevens de
studieresultaten van de cursisten besproken aan de hand van tussentijdse toetsen en examens. Zo nodig
wordt in samenspraak met de cursist en/of ouders, extra begeleiding geboden of advies over bijscholing
gegeven.
De leerplannen zijn door betrokken docenten aangeleverd en verwerkt in de cross reverence tabel met de
kwalificatie eisen van SBB en voor wat betreft de examens van de COE met de vigerende eisen taal en
rekenen.
Daar waar nodig wordt het leerplan in overleg met de betrokken docent aangepast aan de eisen.
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Metingen
Er zijn externe audits en/of enquêtes uitgevoerd. Ook vastlegging en opvolging van overlegstructuren en
tevredenheidsmetingen zijn integraal onderdeel van het maandelijkse directieoverleg tussen directie en
kwaliteitsadviseur als ook binnen de docentenvergaderingen. Aan de hand van de resultaten worden
veranderingen ingezet door middel van inbreng in het docenten overleg en zo nodig aanpassing van
leerplannen. De input vanuit audits, veldoverleg, docenten en studenten-enquêtes en de vaak informele
gesprekken tussen docent, directie en student, zijn hiervoor leidend. Het rapport van de inspectie is in 2016
positief afgesloten. De kritieken uit het beroepenveld welke tot uiting komen bij de stagebezoeken zijn
lovend.
Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten
De praktijklessen worden continu aangepast aan de vigerende kwaliteitsnormen. Ook worden nieuwe
mogelijkheden en ontwikkelingen meegenomen in de praktijklessen.
Opgemerkt dient te worden dat niet alle praktijkhandelingen op school kunnen worden uitgevoerd.
Met name feedback van (oud) leerlingen op terugkomdagen en tijdens de stage wordt gebruikt om
theorie en praktijklessen actueel te houden.
Zo zijn extra lessen voor Cervix afname en IM injecties m.b.v. fantomen toegevoegd.
De volgorde van de lessen in het rooster is aangepast. Bij de voorbereidende lessen voor de COE
examens wordt meer gebruik gemaakt van de Etalage van de COE. Ook is het gebruik van Multimedia
in de lessen uitgebreid. Een aantal lessen is aangepast aan nieuwe wetgeving. (Privacy, Code of Conduct).
Klachten
Er zijn geen klachten bij de klachtencommissie binnengekomen.
Examens
Uitkomsten van inspectiebezoeken en het examenonderzoek dat jaarlijks door de eigen examencommissie
wordt uitgevoerd zijn aanleiding voor eventuele verbetermaatregelen voor de examens.
Voor 2017 is de gehele cesuur voor het BPV handboek aangepast.

Opbrengst:
Cohort 2016 loopt door tot 30 juni 2018
gestart:
68
diploma behaald:
43
Nog af te ronden bpv
17
gestopt (wegens privéomstandigheden\ziekte): 6
opnieuw gestart cohort 2017
2
Doelstelling(en)
85% geslaagden.
Tevredenheidsmetingen
Doelstelling(en):
Tevreden studenten en goede contacten met de leerbedrijven en aansluiting van de lesstof
op de eisen van het werkveld.
Resultaten
Lopende het cohort 2017 zal er weer een tevredenheidsonderzoek onder de studenten en de leerbedrijven
gehouden worden. De resultaten worden weer meegenomen in het beleid van het volgend studiejaar.
De BPV plaatsen worden bezocht en geïnterviewd.
Resultaten hiervan, alsmede de vaak ook informele gesprekken tussen docent en leerlingen, zijn de input
voor verbeterpunten, opgesteld door directie en kwaliteitsmedewerker en besproken met de docenten in het
docentenoverleg voor het beleid van het volgend schooljaar.
De veranderingen zijn beschreven in het verslag van de docentenvergadering.

Openbaarheid
Het verslag is vastgesteld door de directie op maandag 01 maart 2018.
Het verslag staat op de website.
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