
Aanbevelingen voor de borging van de persoonsvorming/ Bildung aan de Aeres Hogeschool Dronten 
Nr. Wat Wie Ja 
Niveau school en organisatie 
1 De hogeschool maakt de persoonsvorming tot een van haar kernpunten van 

haar beleid en zal dat steeds weer opnieuw verwoorden in haar strategische 
plannen (Missie & visie & strategie). 

Het MT (Directie en 
teamleiders) 

 

2 In haar aannamebeleid wordt dit expliciet besproken en meegewogen in de 
besluitvorming. 

Het MT  

3 In het inwerkprogramma wordt een dagdeel gewijd aan deze kerntaak van 
de school. 

Directie &   

4 In de PR en communicatie wordt deze kerntaak expliciet verbeeld (de Boom) 
en verwoord. 

Afdeling PR en 
Communicatie 

 

5 Op stafdagen en/of openingen wordt een keer per twee jaar in de een of 
andere vorm een dagdeel gewijd aan dit thema. 

Het MT  

6 Een keer per vier jaar wordt een dagdeel van de teamdag besteed aan de 
verwerking van dit onderwerp naar het onderwijs.  

De teams  

7 Bij het organiseren van de inspiratiesessies en ‘Ted-talks’ e.d. wordt dit 
onderwerp expliciet meegenomen. 

  

8 In het professionaliseringsbeleid wordt dit meegenomen (o.a. in het 
scholingsbeleid) en in de HR-cyclus komt dit onderwerp eens per twee jaar 
op de agenda in de zin van hoe de medewerker zich tot deze kerntaak 
verhoudt. 

MT en de teamleiders  

9 In de training, coaching en opleiding van de teamleiders dient deze 
cultuurvorming meegenomen te worden.   

Directie en teamleiders  

10 In de kwaliteitszorg wordt deze kerntaak in toetsbare kwaliteitscriteria voor 
alle aspecten van onze school vertaald. 

Directie en 
kwaliteitszorgteam 

 

11 Stuurgroep persoonsvorming met vertegenwoordiging uit alle teams 7 Docenten/ mentoren  
Niveau onderwijs 
12 Deze persoonsvorming wordt expliciet verwoord en verbeeld in de 

eindkwalificaties en leerdoelen van de modules. 
Teamleiders en module 
coördinatoren 

 

13 Deze doelen (zie 11) worden vertaald in lesinhouden, werkvormen, coaching, 
opdrachten en de toetsing. 

Docenten en 
onderzoekers 

 

14 Docenten worden getraind in dialoog en veiligheid in de klas en groepen. Scholingsbeleid/ MT  
15 In het mentoraat komt dit terug in de taakomschrijving en de gebruikte 

begeleidingsmethodieken. De mentoren worden geselecteerd op hun 
kwaliteiten op het gebied van deze pedagogische/agogische taken. 

Teamleiders en 
mentoren 

 

16 De mentoren dienen geschoold te worden in deze taak. Idem  
17 Deze verbreding en verdieping van de taken van de mentoren moeten 

voldoende gefaciliteerd te worden in uren. 
Directie en MT  

Medewerkers/Staf 
18 Zie aanbevelingen 2,3,5,6,8 en 10. Vooral de interactie tussen de 

medewerkers en de studenten is een kans op persoonsvorming van de 
studenten. 

De medewerkers  

De studentengemeenschap 
19 De studentraden zijn zich zeer bewust van hun taak en verantwoordelijk in 

de persoonsvorming van de studenten. Denk daarbij o.a. aan coaching door 
docenten en scholing van de studenten zelf. 

Directie en MT/ SR 
USRA/ Vis Vitalis/ Ichtus 
Docenten & coaches 

 

20 De introductieweek is de plek waar deze eerste cultuurvorming plaatsvindt. 
Liefdevolle en respectvolle omgang staan hier centraal naast 
verantwoordelijkheid. 

Directie 
Introductieteam, 
docenten en coaches 

 

21 2de jaars PvB’s en commissiewerk.   
22 De studentbedrijven zijn bij uitstek kansen voor persoonlijke groei mits 

daarop ook gecoacht wordt. 
Docenten/ coaches  

23 De Opleidingscommissie ziet de persoonsgerichtheid als een van de 
ijkpunten van de kwaliteit van de school (+ klassenvertegenwoordigers). 

Docenten en studenten 
 

 

Tot slot 
24 Aanstelling van een staflid/ docent/ lector persoonsvorming die zich speciaal 

focust op het onderhoud van dit thema, schoolbreed. Het liefst iemand met 
een pedagogische, agogische en theologische achtergrond. 

Directie en MT  

 


