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Ontwikkelgesprek
Op 22 maart 2018 heeft het panel van de NVAO dat belast was met de her-accreditatie van de
bachelor- en masteropleiding SZ met Capabel de ontwikkeling van de hogeschool besproken. Het
panel kent een brede en interdisciplinaire samenstelling en heeft de hele dag met alle relevante
gremia van de opleidingen Sociale Zekerheid overlegd. Mede op basis hiervan en op aangeven van
het bestuur zijn de toekomstige ontwikkelingen van Capabel Hogeschool besproken.
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Praktijk-gestuurd HBO

Het panel is uitermate positief over de inrichting van het onderwijs wat betreft de opzet van de
ontwikkelingslijnen, de leerprojecten en de praktijkopdrachten. Men verwonderde zich dat hier qua
marketing niet veel meer uit gehaald wordt. Een relevant deel van studenten snakt naar die opzet
die de praktijk direct aan het onderwijs koppelt in plaats van onderwijs dat grotendeels bestaat uit
het behalen van een losse vakken.
De praktijk-gestuurde opzet van het onderwijs van Capabel komt zeer goed tegemoet aan de eisen
van werkenden die een opleiding naast het werk doen: praktisch en direct toepasbaar. Maar de
directe toepasbaarheid, het praktijk-gestuurde HBO van Capabel, is feitelijk een USP (Unique
Selling Point) voor alle studenten.
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Meerdere beroepsdiploma’s tegelijk

Capabel Hogeschool specialiseert zich in erkend hoger onderwijs waarin geaccrediteerde
beroepsopleidingen (zoals voor arbeidsdeskundigen, jobcoaches, schuldhulpverleners,
casemanagers) onderdeel of keuze-onderdeel zijn van de opleiding. Met het panel is het idee
besproken om beroepsverenigingen bijeen te brengen om generiek Capabel Hogeschool te
accrediteren.
Het belang van integratie van beroepserkenningen binnen het NVAO stelsel ligt deels in de waarde
die de markt hecht aan beroepsgroep-erkende titels. Impliciet is hierdoor, naast consultatie via
beroepenveldcommissies, ook een actuele inbreng vanuit het georganiseerde werkveld. Zo kun je
dan, bijvoorbeeld als iemand afstudeert in HBO-rechten, niet alleen bachelor HBO-jurist noemen
maar ook HBO-jurist/Notarisklerk of HBO-jurist/Mediator. Tenslotte is het idee besproken om
beroepsverenigingen voor een eventueel extern examen voor studenten van Capabel Hogeschool
gedeeltelijke vrijstellingen te laten verlenen.
Ook is opgemerkt dat het verlenen van de titel Associate Degree voor een student die twee jaar
HBO-onderwijs met goed gevolg doorloopt, kan helpen bij het positioneren van de verschillende
beroepsdelen binnen de opleiding.
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Voltijd MBO naar HBO

Capabel Hogeschool heeft de instroom van voltijdstudenten voor de opleidingen Sociale Zekerheid
en Verpleegkunde tijdelijk “on hold” gezet in afwachting van de resultaten van de experimenten bij
de opleiding Toegepaste Psychologie (geconcentreerd rond het “schakelproject”). Dit besluit hield
verband met de onderschatte paradigmawisseling die een overgang van MBO naar HBO met zich
meebrengt wat onder andere leidde tot te weinig voortgang. Het inmiddels lopende schakelproject
dat zich hierop richt heeft tussentijds inmiddels goede resultaten in termen van studievoortgang
laten zien bij de aansluiting van MBO op HBO en definitieve conclusies worden voor de zomer 2018
verwacht. Ingeschat wordt dat instroom in de diverse voltijd-opleidingen dan weer wordt opgestart
met verwerking van de conclusies uit het schakelproject in het voltijd bachelor onderwijs.
Vanuit het panel is aangegeven dat het een toevoeging zou zijn als er een onderzoek gedaan zou
kunnen worden met betrekking tot de motieven van studenten om voor Capabel Hogeschool te
kiezen. Met name omdat Capabel studenten bereikt die juist niet voor bekostigd onderwijs of
“exclusief particulier onderwijs” kiezen. De uitkomsten daarvan kunnen mogelijk aansluiten bij de
uniciteit van de hogeschool, of de “Unique Selling Points”.
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Webinars

Nadat Capabel Hogeschool deze zomer het aanbod heeft uitgebreid met de bacheloropleiding
Farmaceutisch Consulent, hebben webinars haar intrede gedaan ook in het onderwijs van de
andere opleidingen. Hierbij is gebleken dat de toepasbaarheid van webinars sterk afhangt van het
karakter van de bachelor- of masteropleiding. Er lopen thans pilots waarvan de conclusies voor de
zomer worden afgerond.
Ervaringen van andere hogescholen met bijvoorbeeld chatbots, die de studenten helpen te kijken
welke lessen, colleges of webinars nodig zijn, laten ook zien dat nader onderzoek nodig is over het
gebruik van webinars. Capabel zal in de toekomst, met inachtneming van haar ervaringen in haar
pilots, webinars als optionele collegevorm blijven inzetten.

Utrecht, 30 maart 2018
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