Herregistratieproces door StiR erkende opleidingen
Inleiding
Bij de initiële StiR registratie, heeft het bestuur meegewogen, dat de opleidingen reeds worden
gecontroleerd door de inspectie OCW, post-HBO, de NVOA en/of andere accreditatie-instellingen.
Zolang de opleidingen moeten voldoen aan deze eisen, ziet StiR bij de herregistratie van de opleidingen de
meeste toegevoegde waarde in een methodiek van „lerend evalueren” (Guba & Lincoln).
Onderstaande procesbeschrijving en de gebruikte vragenlijst zijn de minimale normen die StiR van buitenaf
wil inbrengen in dit proces van lerend evalueren. StiR geeft hiermee immers ook een verlengde erkenning
af en heeft een verantwoordelijkheid naar haar huidige en toekomstige stakeholders.

Een proces van "lerend evalueren" sluit het beste aan bij de waarden van de StiR, zoals
transparantie, vertrouwen en geringe bureaucratie.
Stappenplan
Het proces van "lerend evalueren" dat we in een pilot met betrokkenheid van de School voor Coaching en
het Europees Instituut in het najaar van 2015 ontwikkelden, bestaat uit de volgende stappen:
1. Iedere vijf jaar dient er een herregistratie plaats te vinden.
2. StiR nodigt de opleider minimaal 3 maanden voordat de registratie verloopt uit om tot herregistratie
over te gaan.
3. StiR kiest hiertoe binnen 1 maand een collega (opleider) of een groep collega's van een (ander) instituut
met een StiR erkende opleiding.
4. De opleider gaat vervolgens binnen 1 maand de dialoog aan met de collega opleider. Gebruik makend
van de door StiR en betrokken opleidingen genormeerde vragenlijst (zie bijlage). Beide opleiders
bevragen elkaar gedurende twee gesprekken (van ongeveer anderhalf uur).
5. Beide opleiders werken een verslag uit en leveren dit uiterlijk twee weken na het gesprek in bij StiR.
6. Bestuur van de StiR heeft tot uiterlijk 1 maand (na inleveren van het verslag) de mogelijkheid tot het
stellen van vragen over..., dan wel een uitnodiging te doen tot een ronde tafel met beide opleidingen
om (aspecten van) het verslag nader toe te lichten en te verduidelijken.
7. Verlenging registratie door StiR voor een periode van vijf jaar.
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