Jaarplan 2021
Ambitie - activiteit
1. Landelijke competenties
Werkveld adviesraad instellen en
actief betrekken bij belangrijke
beslissingen

Mijlpalen
•
•
•
•

Gewenste invulling adviesraad samen
met werkveld bepaald
Benoeming leden
Eerste bijeenkomst
Tweede bijeenkomst

• Schrijfgroep van start
• Eerste concept
• Definitieve versie
Implementatie domeinprofiel
• Implementatieplan
• Uitvoering
2. Innovatief, toekomstbestendig en contextrijk onderwijs
Re-activatie landelijke overleggen, en • Leden bekend + namen leden op website
jaarplan afspreken voor bespreking
• Gezamenlijk overleg voorzitters (2x per
onderwerpen als eindwerken, uitval,
jaar)
didactiek en inbedding
• Overleggen per opleiding (2-4x per jaar)
onderzoeksprojecten
• Bespreking relevante uitkomsten in
stichtingsraad
Webinar(s) over een inhoudelijk
• Thema/spreker/datum
(onderzoek gerelateerd) thema, of
• Uitvoering
onderwijskundig
• Eventueel herhaling in Q3/Q4 (als
docentendag niet doorgaat)
Docentendag (eventueel een halve
• Locatie & datum bepaald
dag)
• Aanmelding geopend
• Uitvoering
Excursie stichtingsraad naar HR
Uitvoering (mei)
Ondersteuning online onderwijs
• Wedstrijd voor docenten:
kennisclips/instructievideo’s
• Extra functionaliteit website voor
kennisclips/instructievideo’s
Visie blended DBE-onderwijs
• Visievorming
• Benoeming gezamenlijke activiteiten
(tools, maar eventueel ook bijscholing
docenten)
• Uitvoering
3. Onderzoek
Betrokkenheid bij ontwikkelingen over Vertegenwoordiging bij overleggen
en weer
Webinar(s)
Zie 2
Informatie op website
• Extra functionaliteiten website
• Regelmatige updates, o.a. BTIC
Actualisatie domeinprofiel
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Ambitie - activiteit
4. International perspectief
Geen activiteiten benoemd voor 2021
5. Human Capital Agenda
Dataverzameling en analyse
doelgroepen

Mijlpalen

Overzicht activiteiten instellingen tbv
verhoging instroom
Gezamenlijke campagne met
werkveld tbv verhoging instroom

•
•
•
•

•
•

Informatiebehoefte bepaald
Uitkomsten benut voor opstellen vragen
aan instellingen
Input geleverd n.a.v. uitvraag
Analyse input
Gezamenlijke activiteiten benoemd
Uitvoering
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