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Organogram Nova College
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Met z’n allen naar 1 augustus 2016



Vraagstukken vooraf

 Hoe worden al deze diensten en units betrokken 

bij de invoering van de herziene 

kwalificatiestructuur? 

 Hoe komt de informatie uiteindelijk bij de 

docenten terecht?

428-9-2015



Manier van werken

 Platform HKS

• Vertegenwoordiging vanuit elke dienst en unit

• Ontwikkelen van servicedocumenten

• Formuleren van Nova brede uitgangspunten

• Curricula

• Profilering

• Keuzedelen

• Uitwisseling tussen informatiesystemen

• Professionalisering

• Uitgangspunten worden vastgesteld door het CvB
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Manier van werken (2)

 Unitwerkgroep

• De unitwerkgroepen vertalen de Nova brede uitgangspunten naar unit 

uitgangspunten

• De unitwerkgroep bestaat uit:

• Platform deelnemer van die unit

• Onderwijsmanager(s)

• LD docent

• Contactpersoon namens de dienst Onderwijs

 Opleidingswerkgroep

• De opleidingswerkgroepen ontwikkelen op basis van de Nova brede 

uitgangspunten en de unit uitgangspunten de curricula (met behulp van de 

Herontwerptool). 

• Bestaat uit een groep docenten
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Ondersteuning 

 Ondersteunende documenten

Vanuit de dienst Onderwijs en het platform HKS zijn verschillende 

ondersteunende documenten voortgekomen. 

Hierbij is van belang:

• In hoeverre de uitgangspunten instruerend dan wel adviserend van karakter 

dienen te zijn

• Wat de mate van flexibiliteit en gemeenschappelijkheid van de opleidingen is 

ten aanzien van de keuzedelen
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Ondersteuning (2)

Folder ‘onderwijs ontwerpen in 5 stappen’
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Vaststellen van flexibiliteit en

gemeenschappelijkheid van

de opleidingen. 

Verschillende scenario’s

mogelijk (zie ‘bedrijfsvoering 

keuzedelen’ van saMBO-ICT).

Het scenario dat van toepassing

is op het Nova College staat

hiernaast weergegeven.

Ondersteuning (3)
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Ondersteuning (4)

 Notitie Nova brede kaders
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Ondersteuning (5)

 Notitie Nova brede kaders

1128-9-2015



Ondersteuning (6)

 Ontwikkelaarsdag HKS

• Programma ontwikkeld voor de unit Economie

• Voorlichtingsprogramma van 5 dagen 

• Op aanvraag van unitwerkgroep 

• Stand van zaken spel

• Inzichtelijk maken van de besluitvorming rondom HKS
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Nog te ontwikkelen…

 Database keuzedelen

 Digitale catalogus voor aanvragen leermiddelen 
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Einde presentatie

 Vragen?
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