Verslag netwerkbijeenkomst 24 juni 2021
Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 24 juni 2021 zijn de volgende onderwerpen besproken:
(1) profiel netwerkvertegenwoordiger en (2) bke-varianten.
1. Profiel netwerkvertegenwoordiger
Tijdens de bijeenkomst hebben Irene Biemond (HVHL) en Fieke Tychon (Fontys) mogelijke
profielkenmerken van een netwerkvertegenwoordiger van het h(b)o Netwerk
Toetsbekwaamheid gepresenteerd. De aanwezige netwerkvertegenwoordigers hebben
vervolgens aangegeven welke profielkenmerken zij belangrijk vinden. Hierbij vond het
merendeel (20) van de aanwezigen het volgende kenmerk het belangrijkst: Ik verspreid de
input vanuit het netwerk aan relevante personen in mijn eigen onderwijsinstelling en vice
versa. Daarnaast werden de volgende kenmerken van belang gevonden:
- Ik mag en kan informatie/inspiratie inbrengen (16)
- Ik verzorg kennisdeling (12)
- Ik mag en kan tijd investeren (12)
- Ik ben nieuwsgierig en sta open (10)
- Binnen mijn eigen onderwijsinstelling weet ik de weg (10)
- Ik ben duurzaam toetsbekwaam (3)
- Ik ken de weg in ‘hoger onderwijsland’ (1)
Irene en Fieke gaan de opmerkingen verwerken en leggen via mail/teams een nieuwe versie
voor van het profiel voor. Het profiel zal uiteindelijk gedeeld worden op de website.
2. Bke-varianten
Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 14 januari 2021 hebben we als
netwerkvertegenwoordigers de behoefte uitgesproken dat we interventies/acties willen
inzetten ter ondersteuning van wederzijdse erkenning en normvinding van de bke/ske. Na
inventarisatie hebben we drie onderwerpen benoemd waarbij we gezamenlijk activiteiten
kunnen ontplooien: (1) uitwisselen van assessoren, (2) kalibreersessies/uitwisselen en (3)
delen van voorbeelden en materialen.
Met een aantal netwerkvertegenwoordigers, Irene Biemond (HVHL), Anneriet van den Akker
(Zuyd), Marieke Kloek (HR) en Brenda Aalders (Hanze), is een eerste opzet gemaakt voor
mogelijke acties bij ieder onderwerp. Voor het onderwerp (3) delen van voorbeelden en
materialen is gebruik gemaakt van het in ontwikkeling zijnde stuk “BKE-varianten”, van de
projectgroep JOU (Judith Revet [Inholland], Brenda Aalders, Maaike Cox [Aeres], Dedmer
Swart [HVHL]). Het conceptstuk is naar alle netwerkvertegenwoordigers gestuurd en
iedereen heeft voor 24 juni de mogelijkheid gehad om een bijdrage te leveren. Tot 1
september kan iedereen in het stuk zijn naam bij de eigen variant zetten. Het is de bedoeling
dat het document, ter inspiratie en informatie op de website komt.
De netwerkbijeenkomst van 24 juni is gebruikt om te inventariseren of er behoefte is aan de
door ons geformuleerde acties. Er waren 23 personen/instellingen aanwezig. Hieronder de
opbrengsten van de inventarisatie en nieuw te zetten stappen.
1. Uitwisseling assessoren.
Tien instellingen geven aan dat zij behoefte hebben aan het uitwisselen van SKEassessoren. Drie instellingen hebben een tekort aan BKE-assessoren. Om het
uitwisselen/inlenen van BKE en SKE-assessoren te faciliteren gaat de werkgroep

nadenken over een geschikt communicatiekanaal. In verband met AVG zal dat
waarschijnlijk een afgeschermde omgeving worden op de teamsite van het netwerk.
2. Kalibreersessies/uitwisselen.
Er is grote behoefte aan kalibreersessies (19/23). Volgend jaar zal er een
kalibreersessie worden aangeboden; waarschijnlijk in december. De werkgroep zal de
voorbereiding en uitvoering voor zijn rekening nemen.
3. Delen van voorbeelden en materialen.
Er is een sterke behoefte om materialen te delen. De meeste
netwerkvertegenwoordigers geven aan dat zij materiaal mogen delen (15/23). De
werkgroep gaat nu uitzoeken welke manieren van delen er allemaal mogelijk zijn (in
verband met AVG en wensen van de diverse instellingen). Er valt bijvoorbeeld te
denken aan: hardkopij op de teamsite, of alleen een naam van een contactpersoon. De
werkgroep zal hiervoor met een voorstel komen.

