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werken we nauw samen met de basisscholen.
Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en
deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs,
de universitaire pabo en de associate degree
Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij
IPABO. Daarnaast bieden we programma’s voor
zij-instromers, nascholing en in-company trajecten.
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Jaaroverzicht 2021: vol impact
Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde
hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang
en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam
en Alkmaar deelt IPABO kennis die voldoet aan
vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de
beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt.
Daarom doen we praktijkgericht onderzoek en
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DE IMPACT VAN COVID-19
De wereldwijde COVID-19 pandemie had
grote impact op IPABO. De organisatie is flink
uitgedaagd omdat in iedere periode meerdere
scenario’s moesten worden uitgewerkt: fysiek,
online of hybride onderwijs.

Scenario’s onderwijs

Fysiek

Hybride

Online

Zo werden de diploma-uitreikingen sober
uitgevoerd en is het onderwijs een aantal
maanden noodgedwongen online uitgevoerd.
Studenten met covid-gerelateerde klachten
werd de mogelijkheid geboden om vanuit huis
(online) toetsen te maken.

DE IMPACT VAN HET NATIONAAL
PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
In 2021 ontving Hogeschool IPABO extra geld van
de Rijksoverheid uit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Die extra middelen zijn bedoeld om
de negatieve gevolgen van COVID-19 voor studenten
te beperken. Samen met studenten en collega’s is
een bestedingsplan opgesteld en zijn we gestart met
de uitvoering van het plan. De verschillende (deel)
projecten zijn voor 92% (deels) gerealiseerd.

DE IMPACT KWALITEITSAFSPRAKEN



Door de invoering van het leenstelsel ontvangen
hogescholen extra geld om te investeren in de
kwaliteit van het onderwijs. Dit is zichtbaar door
de inzet van docenten voor extra begeleiding van
studenten. Ook wordt het studentenwelzijn verhoogd
met workshops en studentenpsychologen

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt
dat onze studenten tevreden zijn. Studenten
zijn met name te spreken over onze docenten
(3,7/5,0), de betrokkenheid en het contact met
de hogeschool (3,8/5,0) en de aansluiting op de
beroepspraktijk (4,1/5,0).

De verschillende projecten zijn
voor ruim 60% gerealiseerd.
Daarnaast is 86% van de in
2020 opgelopen achterstand
weggewerkt.

Het verzorgen van online onderwijs heeft een
aantal vragen opgeroepen in verband met de
privacy van deelnemers aan online activiteiten. Op basis van adviezen van de Autoriteit
Persoonsgegevens heeft het College van
Bestuur een Regeling online onderwijs en privacy
vastgesteld.

IMPACT OP ONZE STUDENTEN

RAPPORTCIJFERS VOOR IPABO
Docenten

3,7 uit 5,0

Betrokkenheid & contact

3,8 uit 5,0

Aansluiting beroepspraktijk

4,1 uit 5,0



DE IMPACT VAN ONDERWIJS
In 2021 is er vooral gewerkt aan meer differentiatie en keuzemogelijkheden
voor studenten. Zo zijn in samenwerking met de Amsterdamse basisscholen
keuzemodules ontwikkeld om vanuit Evidence Based Interventions de
groeivertraging bij taal en rekenen aan te pakken. Daarnaast is er gestart met
het ontwikkelen van twee nieuwe uitstroomprofielen waar studenten uit kunnen
kiezen.
Ook is Hogeschool IPABO actief betrokken bij de start van de master Onderwijs
en Technologie op de leslocatie Utrecht. In 2022 start een groep masterstudenten
in Amsterdam.

Instroom van de
zijinstroom groeit
met 23%.

DE IMPACT VAN PROFESSIONALISERING

DE IMPACT VAN HET ZIJ-INSTROOMTRAJECT

In toenemende mate verzorgt Hogeschool IPABO nascholingsopleidingen
samen met één of meerdere besturen uit het primair onderwijs. Dat past in
onze gezamenlijke ontwikkelagenda met het werkveld. Daarnaast zetten we de
expertise vanuit het Kenniscentrum in bij de nascholingsactiviteiten.

Voor professionals die docent willen worden en al een hbo- of wo-opleiding
hebben afgerond biedt Hogeschool IPABO een zij-instroomtraject aan.

In 2021 zijn er bijna 250 cursisten aan
een nascholingstraject gestart.

April 2021 is er een extra instroommoment gerealiseerd, omdat een groep zij-instromers door de coronamaatregelen namelijk de vereiste intake voor 1 februari
niet kon afronden. Mede door het extra instroommoment groeide de instroom van
zij-instromers met 23%.

Impact in cijfers
Collega’s


Studenten

Financiën



Hogeschool IPABO had in
2021 94,9 fte in dienst. Dat is
10 fte meer dan in 2020.
Verhouding tussen ondersteunend
personeel en docenten en
onderzoekers



Hogeschool IPABO is
financieel gezond.
In 2021 volgden
1.212 studenten
een opleiding
bij Hogeschool
IPABO.

Doel 60:40

SOLVABILITEITSRATIO
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Resultaat

0,69

Resultaat 65:35
LIQUIDITEITSRATIO
Verhouding studenten
en docenten

Doel

< 0,50
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1,61

Doel 1:25
Resultaat 1:20

Ziekteverzuim medewerkers

Doel < 4%
Resultaat 2,6%

Studenten gaven
in de Nationale
Studenten Enquête
gemiddeld 3,4/5
voor algemene
tevredenheid.
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