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In uw brief van 12 september 2018 verzocht u de NVAO om in afstemming met de
inspectie inlichtingen te verstrekken over de inrichting van het traject 'Dit is Wijs'
met de pabo van de LOI Hogeschool. In uw brief stonden de volgende vragen
centraal:
1. In hoeverre is de gekozen inrichting van het traject pabo LOI met 'Dit is
Wijs' verantwoord met het oog op de kwaliteit van de opleiding?
2. Is de gekozen inrichting van het traject pabo LOI- 'Dit is Wijs' passend
binnen de relevante wetgeving?
Inmiddels heeft de NVAO in haar brief van 18 april 2019 (kenmerk
NVAO/20191186/AH) op uw eerste vraag over de kwaliteit van het betreffende
traject geantwoord dat er geen signalen zijn dat de kwaliteit onder de maat is.
Daarbij benadrukt de NVAO dat de bevindingen louter gebaseerd zijn op de
informatie van de LOI. In haar antwoord op uw tweede vraag of de gekozen
inrichting van het traject passend is binnen de relevante wetgeving verwijst de
NVAO naar de verkenning van de inspectie.
De inspectie heeft het bestuur van LOI Hogeschool gesproken over de uitvoering
van de verkenning. Voor de verkenning met als hoofdvraag "Is de gekozen
inrichting van het traject pabo LOI- 'Dit is Wijs' passend binnen de relevante
wetgeving?" heeft de inspectie nadere informatie aan de LOI gevraagd over de rol
van de examencommissie bij dit traject en vragen gesteld aan een selectie van
studenten die deelnemen aan het traject. Daarbij staan de volgende deelvragen
centraal:
1.

2.

Diplomakwaliteit: Zijn er voldoende waarborgen voor het diploma/de
afgegeven bevoegdheid? (WHW 7.12. 2. De examencommissie controleert
of er voldoende waarborgen zijn voor het gerealiseerde eindniveau en
beslist onderbouwd over vrijstellingen per individuele student.)
Voorlichting: Worden/zijn studenten realistisch geïnformeerd? (WHW 7.13,
7.15. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de
instroommogelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en
aanstaande studenten.)
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3. Studeerbaarheid: Is het programma voldoende studeerbaar? (WHW 7.4,
7.14. Een opleiding is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in staat
wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en
de externe normen voor de studievoortgang.)
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Uit de gesprekken met de studenten en de toegestuurde informatie blijkt dat de
studenten de reguliere pabo-opleiding volgen. De studietermijn is enkele keren
aangepast met steeds een aantal extra maanden om de studie af te ronden. De
termijn van 13 maanden bleek niet realistisch. De uitvoering van het onderwijs en
de examinering gebeurt door LOI Hogeschool. Er zijn naar mening van de
inspectie voldoende waarborgen voor het diploma. Er wordt geen apart
vrijstellingenbeleid gehanteerd, de stages en begeleiding worden voor zover de
inspectie kon overzien goed verzorgd en het eindniveau wordt goed bewaakt.
Wel constateerde de inspectie dat de voorlichting aanvankelijk tekortschoot, maar
hier zijn goede verbeteringen in doorgevoerd. Op de website van 'Dit is Wijs' staat
al geruime tijd niet meer dat het traject in 13 maanden afgerond kan worden. Tot
slot is het programma zwaar, maar studeerbaar.
Het traject pabo LOI- 'Dit is Wijs' voldoet volgens de inspectie aan de eisen die
worden gesteld vanuit de WHW artikelen 7.12. 2. (diplomakwaliteit), 7.13, 7.15.
(voorlichting) en 7.4, 7.14, 7.14 (studeerbaarheid).
De inspectie concludeert in haar verkenning dat de gekozen inrichting van het
traject pabo LOI- 'Dit is Wijs' passend is binnen de relevante wetgeving. Daarmee
is er volgens de inspectie geen aanleiding om verder onderzoek te verrichten.
Hopende u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Inspecteur-ge

et Onderwijs

drs. Monique Vogelzang
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