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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder bestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar
uitgevoerd bij het bestuur van de Landstede Groep (hierna:
Landstede), bestaande uit vijf stichtingen, hiernaast benoemd, die het
vo en mbo betreffen. We hebben onderzocht of het bestuur op
zijn opleidingen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of
het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te
blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
De sturing gaat goed. Het bestuur is voldoende op de hoogte van wat
er speelt in de organisatie en stuurt de organisatie voldoende aan. Het
bestuur weet waar de risico’s en problemen liggen en zorgt, samen
met de directeuren, voor verbeteringen in het onderwijs als dat nodig
is. Het bestuur benut de capaciteiten van de directeuren, de
teamleiders en de opleidingsteams en scholen steeds meer. Hiermee
heeft het bestuur de verbinding met de werkvloer verstevigd.
De veranderingen in de cultuur gaan goed. De aansturing van het
bestuur op de cultuur is te zien in de hele organisatie. Het bestuur
weet wat het wil en verwacht, heeft duidelijke doelen en laat zich zien
in de organisatie. De richting om naar een meer open en lerende
cultuur te gaan wordt breed gedragen binnen Landstede. De scholen
en opleidingsteams werken hier graag aan mee. Ze zijn enthousiast
over de ingezette koers van het bestuur en men voelt dat er een nieuw
elan aanwezig is in de organisatie.
De financiën zijn in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in
de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het
bestuur besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid
ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.
Wat kan beter?
Het bestuur kan nog verder sturen om de verschillen die er bestaan
tussen de onderwijsteams te verkleinen. Dit betekent meer aandacht
voor teams die onvoldoende kwaliteit laten zien en/of achterblijven in
het toepassen van de nieuwe koers.
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Bestuur: 40810
Bestuursnummer: Stichting
Landstede
BRIN: 01AA
Onderzoeksnummer 296573
40722 Stichting Vechtdal College
41430 Stichting Agnieten College/ De
Boog
41429 Stichting Ichthus College
41158 Stichting voor Christelijk VMBO
voor Harderwijk e.o.
Aantal opleidingen onder bestuur:
150 mbo-opleidingen en 56
leerwegen in het voortgezet
onderwijs.
Totaal aantal studenten/leerlingen:
mbo: 11.027 en vo: 13.597
Lijst met onderzochte opleidingen:
- 25409, Handhaver toezicht en
veiligheid, niveau 3, leerweg bol te
Zwolle
- 25189, ICT beheerder, niveau 4,
leerweg bol te Harderwijk
- 25168, Gastheer/- vrouw, niveau 2,
leerweg bol te Harderwijk
- 91250/25163, Mode en Maatwerk,
niveau 3, leerweg bol te Zwolle
- 90290/25166, Ondernemer
detailhandel/ Ondernemer retail,
niveau 4, leerweg bol te Zwolle
- 25496, Musical Performer, niveau 4,
leerweg bol te Zwolle
- 91870/ 25379, Manager Transport
en Logistiek, niveau 4, leerweg bol te
Harderwijk
- 95530/ 25491, Verzorgende IG,
niveau 3, leerweg bbl te Raalte
- crebo 23110/25252, Entree, assistent
horeca voeding of voedingsindustrie,
niveau 1, leerweg bol te Zwolle
- 02UX-00 Vechtdal College, leerweg
Havo te Hardenberg
- 01AA-57 Thomas á Kempis, leerweg
VWO te Zwolle
- 02VT-01 Agnieten College, leerweg
(bbl/kbl/gt) te Zwartsluis
- 02VT-05 Meander College, leerweg
vwo te Zwolle
- 02VB-00 Ichtus College, leerweg
havo te Kampen
- 02VT-04 Agnieten College, leerweg
vmbo-gt te Nieuwleusden
- 02VT-02 Talentstad beroepscollege,
leerweg vmbo-kbl te Zwolle
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- 02EX-00 Morgen College, leerweg
vmbo-bbl te Harderwijk

De organisatie kan zich verbeteren door meer samen te werken tussen
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit
kan zowel organisatorisch maar ook onderwijskundig. Daarbij kan het
mbo-beraad en het vo-beraad meer van elkaar leren door de effecten
en ervaringen van onderwijskundige vernieuwingen met elkaar te
delen.
Wij vragen de intern toezichthouder om in het volgende jaarverslag
aandacht te besteden aan het uitgevoerde toezicht op de
doelmatigheid van de bestedingen.
Wat moet beter?
We hebben bij enkele onderzochte opleidingen standaarden als
‘onvoldoende’ beoordeeld. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de
standaarden van de kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten,
Examinering en diplomering en Kwaliteitszorg en ambitie. Die
onvoldoendes moeten voldoendes worden.
De afdeling havo van het Ichtus College Kampen heeft onvoldoende
onderwijskwaliteit. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de school zich
gaat verbeteren op de standaarden van de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en onderwijsresultaten.
Vervolg
Bij een aantal opleidingen en leerwegen is niet alles op orde. Daar
komen we terug om te bepalen of de kwaliteit is verbeterd.
In hoofdstuk 2.3 staat vermeld wat en wanneer we gaan onderzoeken.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft van 14 januari tot en met 15 februari 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Landstede (hierna:
Landstede). In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag
centraal:
is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft
het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs-, schoolen opleidingsniveau. Op het niveau van het bestuur richt het
onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Bestuur
Standaard

Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de opleidingen en
scholen waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen
het vierjaarlijks onderzoek op opleidingsniveau verschillende typen
onderzoek (daar waar opleiding staat mag ook worden gelezen
school):
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• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
opleiding.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij opleidingen en besturen
waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede opleiding
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij opleidingen die naar de
mening van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een
steekproef opleidingen voor deze onderzoeken.
• Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:

Voor MBO:
• Schoolkosten/vrijwillige bijdrage: art. 8.1.4 WEB
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: art. 1.3.9. WEB
• Registratie en melding van ongeoorloofd verzuim op art. 18,
eerste lid, 21a, tweede lid, en 27, onder c, Leerplichtwet 1969; art.
8.1.3f; 8.1.8; 8.1.8a WEB.
Voor VO:
• Aanwezigheid schoolgids art. 24c, lid 3 WVO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 24a, lid 1d WVO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 3a WVO
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid art. 11; 13a; 14; 18;
21a; 27c Leerplichtwet 1969; art. 24a, eerste lid, onderdeel h; 24a ,
eerste lid onder a.2; 27 eerste lid; 28, eerste lid, onder c; 27a; 28a
WVO; art. 13, 14 en 15 van het inrichtingsbesluit WVO.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

7/111

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
opleidingen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze
opleidingen betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van
het Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op
de verschillende opleidingen. Ook is aangegeven welk type onderzoek
is ingezet.
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Verificatie
Opleidingen MBO→

1

2

Risico
3

4

5

●

●

●

●

●

Herstel
6

Stelsel
7

8

9

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

●

●

●

●

●

ED2 Exameninstrumentarium

●

●

ED3 Afname en beoordeling

●

●

SK1 Veiligheid

●

●

SK2 Leerklimaat

●

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Onderwijsprogramma
OP2 Ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

●

●

OP7 Beroepspraktijkvorming
Examinering en diplomering

●

●

●

●

●

●

●

●

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten
OR1 Studiesucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

●

●

●

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

Overige Wettelijke vereisten

●

●

1. Handhaver toezicht en veiligheid, crebo 25409, leerweg bol, niveau
3, locatie Fuchsiastraat te Zwolle
2. ICT beheerder, crebo 25189, leerweg bol, niveau 4, locatie
Westeinde te Harderwijk
3. Gastheer/- vrouw, crebo 25168, leerweg bol, niveau 2, locatie
Westeinde te Harderwijk
4. Allround medewerker mode/maatkleding, crebo 91250/25163,
leerweg bol, niveau 3, locatie Rechterland te Zwolle
5. Ondernemer detailhandel/ Ondernemer retail, crebo 90290/25166,
leerweg bol, niveau 4, locatie Fuchsiastraat te Zwolle
6. Musical Performer, crebo 25496, leerweg bol, niveau 4, locatie
Dokterspad te Zwolle
7. Manager Transport en Logistiek (Manager Transport en Logistiek),
crebo 91870/25379,leerweg bol, niveau 4, locatie Westeinde te
Harderwijk
8. Verzorgende IG, crebo 95530/25491, leerweg bbl, niveau 3, locatie
Zwolsestraat te Raalte
9. Entree, assistent horeca voeding of voedingsindustrie, crebo 23110/
25252, leerweg bol, niveau 1, locatie Rechterland te Zwolle
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Overige wettelijke vereisten MBO
Bij de risico-en stelselonderzoeken is ook onderzoek gedaan naar de
schoolkosten/vrijwillige bijdrage. Bij de opleiding Handhaver, toezicht
en veiligheid is tevens onderzoek gedaan naar registratie en melding
ongeoorloofd verzuim.
Bij de opleiding Entree, assistent horeca voeding of voedingsindustrie, is onderzoek gedaan naar de toepassing van de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Verificatie
Leerwegen VO→

1

2

3

4

Risico

Goed

5

6

Overige wettelijke
vereisten
7

8

●

●

Onderwijsproces
●

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling en
begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

●

●

●

●

OP4 Extra ondersteuning

●

OP5 Onderwijstijd

●

OP6 Samenwerking

●

OP7 Praktijkvorming/Stage

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid

●
●

SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten

●

OR2 Sociale en maatschappelijke
competenties

●

OR3 Vervolgsucces

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

●

●

●

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

KA3 Verantwoording en dialoog
Overige Wettelijke vereisten

●

1. Stichting Vechtdal College, bestuursnummer 40722:
02UX-00 Vechtdal College, leerweg Havo te Hardenberg
2. Stichting Landstede, bestuursnummer 40810: 01AA-57 Thomas á
Kempis, leerweg VWO te Zwolle
3. Stichting Agnieten College / De Boog, bestuursnummer 41430:
02VT-01 Agnieten College, leerweg (bbl/kbl/gt) te Zwartsluis
4. Stichting Agnieten College/ De Boog, bestuursnummer 41430:
02VT-05 Meander College, leerweg vwo te Zwolle
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5. Stichting Ichthus College, bestuursnummer 41429: 02VB-00
Ichtus College, leerweg havo te Kampen
6. Stichting Agnieten College/ De Boog, bestuursnummer 41430:
02VT-04 Agnieten College, leerweg vmbo-gt te Nieuwleusden
7. Stichting Landstede, bestuursnummer 40810: 02VT-02 Talentstad
beroepscollege, leerweg vmbo-kbl te Zwolle
8. Stichting voor Christelijk VMBO voor Harderwijk e.o.,
bestuursnummer 41158: 02EX-00 Morgen College, leerweg vmbo-bbl
te Harderwijk
Overige wettelijke vereisten VO
Bij het Talentstad beroepscollege, leerweg vmbo-kbl te Zwolle en
het Morgen College, leerweg vmbo-bbl te Harderwijk is onderzoek
gedaan naar de registratie en melding van aan- en afwezigheid.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te krijgen op de centrale vraag en de deelvragen
hebben wij bij verschillende opleidingen, sectoren, leerwegen en
niveaus onderzoek uitgevoerd. We hebben bij
Landstede verificatieonderzoeken (mbo en vo), onderzoeken naar
aanleiding van risico's (mbo en vo), onderzoek op verzoek goede
school (vo), herstelonderzoek (mbo), onderzoek naar wettelijke
vereisten (mbo en vo) en stelselonderzoeken (mbo) uitgevoerd.
De keuze voor deze opleidingen en leerwegen voor deze onderzoeken
zijn gebaseerd op de expertanalyse en het startgesprek met het
bestuur van de instelling. Hierdoor bereiken we dat we op
verschillende niveau's in de organisatie informatie ophalen om een
evenwichtig beeld te krijgen voor oordeelsvorming op
bestuursniveau.
We hebben en analyse gemaakt van informatie die bij de inspectie
aanwezig is, onder ander onderwijsresultaten, de tevredenheid van
studenten en leerlingen en de eerder gegeven inspectieoordelen. De
informatie betrof ook documenten die de instelling ons ter
beschikking stelde zoals het jaarverslag, financiële gegevens,
auditrapporten, zelfevaluaties, jaarplannen en andere instrumenten
van interne kwaliteitszorg.
We hebben lessen geobserveerd, het studentenvolgsysteem bekeken
en gesprekken gevoerd met studenten, leerlingen, docenten,
teamleiders, directeuren, eenheidskwaliteitsmedewerkers, de
controller, vertegenwoordigers uit het beroepenveld, het
expertiseteam, onderdeelcommissies, de centrale examencommissie,
de decentrale examencommissies, de ouderraad, de studentenraad,
de medezeggenschapsraad, de ondernemingsraad, de raad van
toezicht en het college van bestuur.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. De bevindingen in het kader van het
verificatieonderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De
hoofdstukken 4 tot en met 6 gaan in op de resultaten van de
onderzoeken naar risico's. In hoofdstuk 7 staan de resultaten van het
onderzoek naar goed bij het Agnieten College te Nieuwleusen. De
hoofdstukken 8 tot en met 10 gaan in op de resultaten van de
stelselonderzoeken. In hoofdstuk 11 staan de resultaten van het
herstelonderzoek Musicalperformer. In hoofdstuk 12 is de reactie van
het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Examinering en diplomering
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de opleidingen en in hoeverre het beleid
van het bestuur doorwerkt tot op school/opleidingsniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
We concluderen dat het college van bestuur van Landstede voldoende
effectief stuurt op verbetering van de onderwijskwaliteit. Dat komt
omdat het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit, de risico’s en
de beïnvloedende factoren bij de verschillende opleidingen en
leerwegen. Het bestuur heeft een duidelijke visie en stuurt gericht op
het verbeteren en versterken van de onderwijskwaliteit.
Onderwijs staat weer centraal. Ook de financiële positie is in orde. We
zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de
financiële continuïteit bij Landstede. Het bestuur voldoet op de
onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.
Sinds enkele jaren heeft het bestuur een nieuwe koers ingezet na een
periode waarin Landstede te kampen had met veel onrust en
kwaliteitsproblemen op het gebied van financiën, onderwijs,
examinering en kwaliteitszorg. De gewijzigde koers is merkbaar bij de
mbo-opleidingen en de scholen in het vo. Zo heeft het bestuur en
het mbo-beraad en vo-beraad in gezamenlijkheid gestuurd op de
verbetering van het onderwijs, de examinering en de kwaliteitscultuur
van Landstede. Alle aandacht gaat daarbij naar het verbeteren en
bestendigen van de onderwijskwaliteit. Ook stimuleert en faciliteert
het bestuur de opleidingsteams in het mbo en de scholen in het
voortgezet onderwijs om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. We hebben tijdens ons
onderzoek gezien dat deze aanpak bijdraagt aan het versterken van
het Landstede gevoel en eigenaarschap binnen de organisatie.
De inrichting van de kwaliteitszorg is voldoende effectief. De
doelstellingen van het bestuur werken door op opleidings- en
schoolniveau. Deze doelstellingen hebben onder andere betrekking
op onderwijskwaliteit, onderwijsresultaten Examinering en
professionalisering. We hebben ten behoeve van het verificatieonderzoek gekozen voor het thema "Professionalisering".
Professionalisering heeft al enkele jaren de aandacht van het bestuur
van Landstede. We hebben gezien dat professionalisering herkenbaar
vorm wordt gegeven en dat de sturing van het bestuur op het
thema zichtbaar plaatsvindt en effect heeft op de "werkvloer". De
volgende stap is dat de opleidingsteams en scholen in positie moeten
komen met betrekking tot de inrichting van professionalisering vanuit
een teamopdracht.
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

Kwaliteitszorg en ambitie
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Landstede heeft een werkend stelsel van kwaliteitszorg en stuurt
actief op de verbetering van de onderwijskwaliteit en de
kwaliteitscultuur. We zien dat het bestuur en het management van
Landstede hierdoor voldoende zicht hebben op de risico’s, de
onderwijskwaliteit en de onderwijsontwikkeling. We concluderen dat
het bestuur zicht en grip heeft op de kwaliteit van het onderwijs.
We komen tot dit oordeel op grond van de volgende bevindingen.
In de eerste plaats zien wij dat het bestuur een stelsel van
kwaliteitszorg heeft ingericht dat te herkennen is bij de scholen en
opleidingen. Het bestuur is erin geslaagd om via het ingerichte mboberaad en vo-beraad effectief te sturen op de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs. Landstede toont aan dat het daarbij
beschikt over verbeterkracht. Zo zien wij dat bijvoorbeeld de kwaliteit
en het eigenaarschap van de teamplannen wezenlijk zijn toegenomen.
Het teamplan is opgesteld door het opleidingsteam en er is een
bewuste keuze gemaakt om een beperkt aantal doelen op te nemen in
het plan. Hiermee toont het opleidingsteam aan om prioritering en
uitvoerbaarheid mee te nemen in het opstellen van plannen en
doelen. Het opleidingsteam toont daarmee eigenaarschap voor de
kwaliteit van het onderwijs waarbij teams de kwaliteit van het
onderwijs willen verbeteren en daar op systematische en structurele
wijze aan werken.
In de strategienota “De kracht van het kiezen” beschrijft het bestuur
de strategische doelen van Landstede. De voortgang van de
strategische doelen wordt jaarlijks met het mbo- beraad en vo-beraad
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie stelt het bestuur jaarlijks een
kaderbrief op die de directies vertalen in de beleidsplannen van de
school of eenheid. De beleidsplannen worden vervolgens weer
vertaald in teamplannen als onderdeel van het stelsel van
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kwaliteitszorg. Het effect is dat de doelen in de teamplannen
aansluiten bij de uitgangspunten in de strategienota en de kaderbrief.
Ten tweede constateren we dat het bestuur ruim voldoende zicht
heeft op de kwaliteit van het onderwijs omdat het beeld dat het
bestuur heeft over de kwaliteit bijna volledig overeenkomt met de
uitkomsten van het vierjaarlijks onderzoek. Het bestuur toont
daarmee aan dat het zicht heeft op sterke en kwetsbare onderdelen
van het onderwijs en de examinering van Landstede. Het
kwaliteitszorgsysteem is zo ingericht dat toereikende (sturings-)
informatie beschikbaar en inzichtelijk is op alle niveaus binnen de
instelling. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de overzichten met
kengetallen zoals onderwijsresultaten en studenttevredenheid,
teamplannen, zelfevaluaties en audits. Hierdoor hebben zowel het
bestuur als het management en de teams de informatie die nodig is
om mogelijke acties te bepalen ten behoeve van verbetering van de
onderwijskwaliteit. Ook is er een vaste cyclus per jaar van
verantwoordingsgesprekken tussen het bestuur en directeuren en
directeuren en teams. Tot slot zorgt het bestuur ervoor dat het op de
hoogte blijft van de ontwikkelingen in de scholen en teams door deze
regelmatig te bezoeken. Hiermee houdt het bestuur voeling met het
primair proces.
Wat ten derde een gevolg is van het functionerend
kwaliteitszorgsysteem is dat het systeem een sturend effect heeft op
het onderwijs binnen de organisatie. Dat deze sturing effectief is tot
op de werkvloer zien we bijvoorbeeld terug bij de implementatie van
de nieuwe werkwijze met betrekking tot de invulling van
de teamplannen. Alle opleidingsteams in het mbo werken met één
van de drie vastgestelde formats van een teamplan. Hierdoor werken
de teams op een eenduidige wijze wat bijdraagt aan eigenaarschap en
aandacht voor kwaliteitszorg bij de onderwijsteams. Ook zien we dat
de besluitvorming op strategisch niveau dichter bij de werkvloer is
gebracht door middel van het instellen van een mbo- en vo-beraad.
Binnen deze beraden komen het bestuur en de directeuren van de
onderwijseenheden samen tot afstemming en besluitvorming over
instellingsbrede beleidsdossiers. Dit leidt tot meer draagvlak en
transparantie binnen de organisatie. Directeuren zijn
portefeuillehouder van resultaatgebieden en deze zijn voor iedereen
binnen de organisatie helder. Het vo-beraad moet zich nog verder
ontwikkelen. Het bestuur weet dit en stuurt hier gericht op.
Ook op teamniveau zien we een veranderde wijze van sturing. Zo
heeft elk team resultaatverantwoordelijken op gebieden benoemd.
Hierdoor zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk belegd binnen
de opleidingsteams. In teamoverstijgende overleggen tussen degenen
die resultaatverantwoordelijkheid dragen, vindt de dialoog plaats over
de kwaliteit van de verschillende gebieden. Door de dialoog over deze
aspecten te voeren leren opleidingsteams en scholen van elkaar.
Hierdoor ontstaat meer gemeenschappelijkheid en een meer lerende
cultuur.
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Ten vierde zien we de sturing van het bestuur ook naar voren komen
in de wijze waarop gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen. Zo
voert het bestuur verantwoordingsgesprekken met directeuren
volgens een vaste jaarcyclus, en doet de directie hetzelfde met de
teamleiders. In deze gesprekken staat de kwantitatieve en
kwalitatieve informatie over de onderwijskwaliteit op de agenda. De
aard van het gesprek is vooral faciliterend: wat heeft de directie, dan
wel het team, nodig om verder te komen met de
kwaliteitsverbetering? Effect hiervan is dat betrokkenen ervaren dat
men opener en veiliger met elkaar kan overleggen. Fouten maken mag
maar je moet je daarover wel kunnen verantwoorden in een open
dialoog. Het effect dat wij hebben ervaren is dat er binnen alle
geledingen van Landstede nieuw enthousiasme en meer daadkracht is
ontstaan.
Tot slot zien wij dat er binnen Landstede veel aandacht is voor
professionalisering van de medewerkers. Wij hebben mede aan de
hand van de verificatieonderzoeken kunnen constateren dat deze
sturing van het bestuur inderdaad zichtbaar plaatsvindt en effect heeft
op de 'werkvloer'. In de Strategienota 2018 “De kracht van het kiezen”
en het kwaliteitsplan 2015-2018 is Professionalisering één van de
opgenomen thema’s. Wij zien een duidelijke sturing van het bestuur
op professionalisering. Zo heeft het bestuur geïnvesteerd in de
scholing van directeuren en teamleiders via een management
development-traject. Ook zijn de leden van examencommissies
geschoold. Ook worden vanuit de doelen in het teamplan gerichte
scholingsactiviteiten ingezet. Verder hebben medewerkers tijd voor
deskundigheidsbevordering en stimuleert de directie hen veelal in hun
ontwikkeling. We zien dat teams meer in gezamenlijkheid en
kwaliteitsgericht zijn gaan werken door professionalisering. Toch
moeten de teams meer in positie komen met betrekking tot de
inrichting van professionalisering vanuit een teamopdracht om zo te
kunnen doorgroeien naar een professionele leergemeenschap.
Een sterk punt binnen professionalisering is het "opleiden in de
school". Hiermee bindt Landstede jong docent-talent aan mbo- en
vo-opleidingen. Ook biedt het opleiden in de school een bijdrage aan
het versterken van een professioneel aantrekkelijke werkomgeving
voor docenten van Landstede. Docenten binnen Landstede krijgen
daarbij een opleidingsrol waardoor zij steeds met een externe blik
naar het eigen onderwijs kijken.
Het bovenstaande neemt niet weg dat er enkele verbeterpunten zijn.
Zo is de kwaliteitszorgcyclus nog niet bij alle onderwijsteams volledig
ingebed. We zien bij deze teams dat er concrete teamplannen zijn
voor het lopende schooljaar maar deze moeten nog worden
uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig (tussentijds) bijgesteld worden.
Ook ontbreekt soms in een teamplan een analyse waarom het team
aan een bepaald doel gaat werken. Het risico hiervan is dat doelen
niet voldoende aansluiten bij de geconstateerde tekortkomingen.
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Ook kan de organisatie zich verbeteren door meer samen te werken
tussen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Dit kan zowel organisatorisch maar ook onderwijskundig. Daarbij kan
het mbo-beraad en het vo-beraad meer van elkaar leren door de
effecten en ervaringen van onderwijskundige vernieuwingen met
elkaar te delen.
De kwalitatieve beoordeling van de sturingsinformatie kan aan kracht
winnen door het analyseren van deze informatie en deze vervolgens
te vertalen naar betekenisvolle informatie. Hiermee biedt de
sturingsinformatie meer aangrijpingspunten om concrete
verbeteringen in gang te zetten. Uiteindelijk kan het management dan
beter vaststellen of de nagestreefde kwaliteit ook daadwerkelijk is
bereikt. Een voorbeeld uit het voortgezet onderwijs zijn lesobservaties
uitgevoerd met behulp van een digitale observatietool. Deze tool
levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Deze worden
vervolgens gebruikt om de kwaliteit van het didactisch handelen, op
school- en instellingsniveau te verbeteren. Daarnaast wordt deze data
gebruikt als verantwoording om de ingezette effecten van de
doelstellingen te verwoorden. Het gebruik van de data kan aan kracht
winnen door deze op bestuursniveau te analyseren. Uit deze analyse
kan een constatering volgen dat er collectief zaken goed gaan, of dat
er juist een brede behoefte bestaat aan scholing en
professionalisering rondom aspecten van het didactisch handelen.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Bij Landstede is er sprake van een voldoende professionele en
transparante kwaliteitscultuur. Het bestuur handelt integer en in
overeenstemming met de branchecode goed bestuur. Het bestuur
heeft de laatste jaren nadrukkelijk gestuurd op een omslag in de
kwaliteitscultuur. Hierbij spelen het bestuur en het mbo-beraad en voberaad een belangrijke rol omdat zij richtinggevend en koersbepalend
zijn. Daarbij is de onderwijsinhoud weer onderwerp van gesprek. We
constateren dit op basis van de volgende argumenten en bevindingen.
Het bestuur is toegankelijk en aanspreekbaar op beleid, gedrag en
resultaten. Daarnaast is het bestuur benaderbaar en staat open voor
feedback. Het bestuur voert een transparante en kritische dialoog met
de raad van toezicht, de studentenraad en de medezeggenschapsraad.
Daarbij toont het bestuur zich geïnteresseerd in de ontwikkelingen en
communiceert men dit transparant met belanghebbenden. Ook legt
het bestuur werkbezoeken af bij opleidingsteams en scholen. Tijdens
deze bezoeken gaat het bestuur in dialoog met medewerkers en
studenten over onder andere de kwaliteit van het onderwijs.
Ook richt het bestuur zich op het versterken van het onderwijskundig
leiderschap in de opleidingsteams. Bij de door ons bezochte teams
zien we dat de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het
onderwijs onderwerp van gesprek zijn. Daarbij is er ruimte voor
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experimenteren, het tonen van lef maar ook voor het maken van
fouten. Hierdoor is er sprake van een stimulans voor het lerend
vermogen van teams.
De kwaliteitscultuur richt zich op duurzame ontwikkeling van kwaliteit
en eigenaarschap bij opleidingsteams. Binnen Landstede krijgen
opleidingsteams de gelegenheid en ruimte eigen ambities en doelen
nader vorm te geven. Hiervoor ontvangen zij facilitering in scholing en
middelen. Deze teams richten zich op eigen taken en doelen. Daarbij
zijn de teamleden vanuit onder andere een resultaatverantwoordelijke
rol verantwoordelijk en aanspreekbaar op behaalde resultaten. Wel
zien we dat er verschillen zijn tussen teams, bijvoorbeeld als het gaat
om het niveau van de opleiding en de ontwikkelfase van het team. Het
bestuur is hiervan op de hoogte.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen (KA3)?
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voert hierover actief
de dialoog met de verschillende betrokkenen. Intern heeft het bestuur
een constructief en positief-kritisch contact met de raad van toezicht,
waarbij beide partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid het
overleg voeren. Ook voelen de studentenraad en de
ondernemingsraad zich gehoord en gezien. Het bestuur informeert
deze partijen tijdig en volledig over beleid en neemt de inbreng van de
geledingen aantoonbaar serieus. De partijen zijn voldoende
gefaciliteerd om hun taak in te vullen. We merken wel op dat de
huidige studentenraad net in positie is gekomen.
Landstede verantwoordt zich extern in het jaarverslag waarin zij zich
ook verantwoordt over de toepassing van de Branchecode goed
bestuur. Daarin wordt op een transparante en evenwichtige wijze
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de daarmee
samenhangende kansen en risico’s. Het bestuur betrekt het
bedrijfsleven in de ontwikkeling van het beleid en bij de beoordeling
van de onderwijskwaliteit. We zien echter ook dat bij de
opleidingsteams de verantwoording naar het beroepenveld beter kan
door de dialoog met het werkveld formeel te maken. Tot slot
onderhoudt het bestuur nuttige contacten met het bedrijfsleven,
gemeenten en andere mbo-instellingen over bijvoorbeeld de
arbeidsmarktperspectieven. Zo participeert Landstede in de 'Zwolse
8': een profileringsplatform van vier mbo- en vier hbo-instellingen in
de regio die zich in gezamenlijkheid richten op het versterken van de
aantrekkelijkheid van Zwolle als studentenstad. Ditzelfde
samenwerkingsverband overlegt ook met de lokale overheid over het
onderwijsbeleid voor de stad.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Landstede voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel
1.3.9 WEB. Het bestuur heeft een meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling vastgesteld waarin stapsgewijs
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wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling wordt omgegaan, en die er aan bijdraagt dat zo
snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. Verder
bevordert het bestuur de kennis en het gebruik van de meldcode
binnen de instelling. We hebben een steekproef gedaan bij de entreeopleiding Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie naar de
werking van de meldcode. Daar hebben we geconstateerd dat de
afspraken rondom de meldcode doorwerken tot op het niveau van de
opleidingen.

2.2. Financieel beheer

Structuur van de Landstede Groep
De Landstede groep wordt gevormd door de Stichting Bestuur
Landstede Groep die het beheer voert over de onderstaande vijf
bekostigde onderwijsstichtingen (met brinnummer) en twee niet
bekostigde stichtingen voor niet onderwijs gerelateerde (private)
activiteiten:
-Bestuursnummer 41158, Stichting CVVMBO Harderwijk e.o., BRIN
02EX
-Bestuursnummer 40722, Stichting Vechtdal College, BRIN 02UX
-Bestuursnummer 41430, Stichting Agnieten College/de Boog, BRIN
02VT en 05VN
-Bestuursnummer 41429, Stichting Ichthus College, BRIN 02VB en
07ZI
-Bestuursnummer 40810, Stichting Landstede, BRIN 01AA
-Stichting Landstede Beheer en Deelnemingen
-Stichting Landstede Participaties
De Landstede Groep omvat de vijf hierboven (met brinnummer)
onderscheiden bekostigde onderwijsinstellingen / bevoegd gezagen
en twee niet bekostigde rechtspersonen gericht op andere activiteiten
dan onderwijs, hierna private activiteiten genoemd.
De vijf bekostigde onderwijsinstellingen en de twee rechtspersonen
voor private activiteiten van de Landstede Groep worden centraal
bestuurd door een hiervoor opgerichte Stichting Bestuur Landstede
Groep (hierna: Landstede Groep). In totaal omvat de Landstede Groep
ultimo 2017 circa 23 rechtspersonen, waaronder besloten
vennootschappen, stichtingen en een commanditaire vennootschap.
De meeste hiervan zijn ondergebracht bij de Stichting Beheer &
Deelnemingen IJsselregio. Enkele andere rechtspersonen zijn
ondergebracht bij een van de bekostigde onderwijsinstellingen
(Stichting Landstede).
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De gekozen structuur van de organisatie, de omvang (totale
rijksbijdrage over 2017 bedraagt meer dan € 200 mln), de wettelijke
werkgebieden (voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,
volwassenen educatie, kinderopvang, welzijn en overige private
activiteiten), de variëteit en diversiteit van de private activiteiten, de
grote geografische spreiding (in drie provincies) van de vele
werklocaties en de onderlinge fiscale financiële aansprakelijkheid,
maken van de Landstede Groep een complexe organisatie, die zeer
hoge eisen stelt aan het bestuurlijk vermogen én aan de
verantwoording van het bestuur over de activiteiten.
Naast de (geconsolideerde) groepsjaarrekening van de Stichting
Bestuur Landstede Groep (hierna: Landstede Groep) zijn van elk van
de bovenstaande vijf bekostigde onderwijsinstellingen, alsmede van
de Stichting Beheer & Deelnemingen IJsselregio en van de Stichting
Landstede Participaties afzonderlijke jaarrekeningen opgesteld. De
groepsjaarrekening van Landstede Groep en de jaarrekeningen van de
bovenstaande vijf bekostigde onderwijsinstellingen zijn in de
afgelopen jaren door de instellingsaccountant van een goedkeurende
controleverklaring voorzien. De jaarcijfers van stichtingen Beheer &
Deelnemingen IJsselregio en Landstede Participaties zijn als onderdeel
van de consolidatie van Landstede Groep onderwerp van onderzoek
geweest van de instellingsaccountant voor de (geconsolideerde)
jaarcijfers van Landstede Groep.

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
‘voldoende’.
Financiële positie 2017 Landstede Groep
Vanwege de bestuurlijke en financiële samenhang van de Landstede
Groep beschouwt de inspectie de financiële risico’s van afzonderlijke
bekostigde scholen ook als financieel risico voor de Landstede Groep
als geheel.
De in de onderstaande tabel opgenomen kengetallen zijn ontleend
aan de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Stichting Bestuur
Landstede Groep (hierna: Landstede Groep).
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Financiële Continuïteit Stichting Bestuur Landstede Groep
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

< 0,50

0,61

0,79

1,21

1,08

1,14

1,20

1,27

1,40

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,34

0,37

0,41

0,42

0,44

0,46

0,47

0,49

Rentabiliteit

< 0%

2,5%

3,8%

4,1%

1,0%

1,0%

1,5%

1,4%

1,1%

Liquiditeit (current ratio)

Bron: jaarverslag 2017 Stichting Bestuur Landstede Groep (Landstede
Groep)
Signaleringswaarden:
Solvabiliteit 2 < 0,30
Liquiditeit PO /VO< 0,75, MBO/HO < 0,5
Rentabiliteit = 3 j < nul, of jaar T en jaar T-1 steeds <-5% of jaar T <10%

Naar aanleiding van een zwakke financiële positie heeft de Landstede
Groep tot en met 2017 onder aangepast financieel toezicht gestaan.
Door de gestaag opgaande lijn in de
afgelopen jaren van de financiële ontwikkelingen en positie is dit
toezicht in 2018 omgezet tot financieel basistoezicht. De drie
financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit (2) en rentabiliteit van de
Landstede Groep staan sinds 2015 boven de signaleringswaarde.
Op het (geconsolideerde) balanstotaal ultimo 2017 van circa € 198 mln
bedraagt het (geconsolideerde) eigen vermogen van de Landstede
Groep in totaal ruim € 72 mln. Het private eigen vermogen hierin is €
5,6 mln negatief. Dit private negatieve eigen vermogen mag niet
worden aangezuiverd uit publieke middelen. Voor onze beoordeling
van de begrote financiële continuïteit van de Landstede Groep
verwijzen wij naar de volgende hoofdstukken. Daarin behandelen wij
de financiële continuïteit en begrote ontwikkeling van de vijf
afzonderlijk bekostigde onderwijsinstellingen: Stichting Landstede
(mbo), Stichting Agnieten College / De Boog (vo),
Stichting CVMBO Harderwijk e.o. (vo), Stichting Ichtus College (vo) en
Stichting Vechtdal College (vo).
Stichting Landstede (mbo)
Onder Stichting Landstede (bevoegd gezag nummer 40810) valt het
gehele middelbare beroepsonderwijs van de Landstede Groep, maar
ook een relatief klein deel van het voortgezet onderwijs (Thomas á
Kempis College en het Landstede deel van Talentstad) en drie kleinere
rechtspersonen met private activiteiten, te weten: Stichting
Internationale School Eerde (particulier voortgezet onderwijs), Innotiq
Zwolle BV (uitzendorganisatie) en Landstede Molijn Beheer B.V.
(exploitatie en beheer cultuurhuis in Nunspeet).
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Stichting Landstede is het grootste onderdeel binnen de Landstede
Groep met in 2017 circa 10.900 studenten mbo en circa 1.865
leerlingen vo en totale baten van circa € 119 mln. In de stichting valt
circa 50% van de totale baten, circa 63% van het balanstotaal en circa
60% van het totale eigen vermogen van de Landstede Groep.
In onderstaande tabel worden in drie kengetallen de financiële
ontwikkelingen van Stichting Landstede in de periode 2015 tot en met
2017 weergegeven, alsmede de verwachte ontwikkelingen over de
jaren 2018 tot en met 2022. Deze zijn afgezet tegen de
signaleringsgrenzen die de inspectie hanteert om mogelijke risico’s
voor de financiële continuïteit te detecteren.

Financiële Continuïteit BG 40810 Stichting Landstede (brinnummer
01AA)
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,50

0,46

0,71

0,93

0,72

0,63

0,61

0,63

0,72

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,32

0,35

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

Rentabiliteit

< 0%

5,3%

5,0%

5,4%

0,6%

0,8%

2,1%

1,9%

1,4%

Bron: Jaarverslag 2017 Stichting Landstede
De liquiditeit van Stichting Landstede is in 2016 – en enkele jaren
sneller dan eerder begroot - boven de signaleringswaarde
uitgekomen.
De solvabiliteit is mede gebaseerd op een herwaarderingsreserve
voorvloeiend uit de waarderingsgrondslag voor het vastgoed tot en
met 2015 op basis van de actuele kostprijs. Sinds 2016 wordt het
vastgoed gewaardeerd op de historische kostprijs, waarbij conform de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving de historische kostprijs per 1
januari 2016 is gebaseerd op de waardering volgens actuele kostprijs
per 31 december 2015. Hierdoor is de per deze datum bestaande
herwaarderingsreserve gemaximeerd en wordt deze gerealiseerd in
lijn met de afschrijvingen op het desbetreffende vastgoed.
Na een aantal jaren van ruime positieve resultaten - en die hoger zijn
dan begroot en bestemd zijn voor versterking van het eigen vermogen
- blijft de rentabiliteit volgens de begroting de komende jaren positief.
Wij merken we op dat de meerjarenbegroting is gebaseerd op een
lichte groei (ruim 4%) van het aantal studenten en leerlingen tot en
met 2023. Dit is in tegenstelling tot de verwachte demografische
ontwikkelingen in die regio volgens OCW: een lichte daling (ruim 3%).
Het verschil in die verwachtingen loopt op van ruim 100 studenten en
leerlingen in 2018 op naar uiteindelijk circa 800 leerlingen en
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studenten in 2022. Daarbij tonen de begrote positieve financiële
resultaten in de eerstkomende jaren wel enige marge voor een iets
lager aantal studenten en leerlingen dan het huidige begrote aantal
van Landstede. Van belang blijft dat de meerjarenbegroting jaarlijks
wordt geactualiseerd op reële verwachtingen.
Bekostigde VO onderwijsinstellingen
De omvang van de vier (bekostigde) vo onderwijsinstellingen van de
Landstede Groep is verschillend. De kleinste van de vier heeft in 2017
circa 900 leerlingen en totale baten van circa € 10 mln. De grootste
van de vier heeft in 2017 circa 4.750 leerlingen en totale baten van
circa € 41 mln.
Van de vier bekostigde vo-instellingen van de Landstede Groep was de
financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit) van haar grootste vo
instelling, Stichting Agnieten College / De Boog, jarenlang zeer zwak.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de drie financiële
kengetallen van Stichting Agnieten College / De Boog in de afgelopen
drie jaren, respectievelijk de begrote ontwikkeling daarvan voor het
lopende jaar 2018 en de komende vier jaren weergegeven.
Financiële continuïteit 41430 Stichting Agnieten College / De Boog
(brinnummers 02VT en 05VN)
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

0,25

0,89

1,60

1,21

1,35

1,44

1,53

1,62

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,10

0,17

0,24

0,27

0,29

0,30

0,31

0,32

Rentabiliteit

< 0%

1,3%

3,9%

4,3%

1,2%

1,6%

0,7%

0,5%

0,5%

Bron: jaarverslag 2017 Stichting Agnieten College / De Boog
De liquiditeit van Stichting Agnieten College / De Boog is in 2016 en
2017 sterk verbeterd. Daarmee is die twee jaar eerder boven de
signaleringswaarde (voor het vo is dat > 0,75) uitgekomen. Die
ontwikkeling is ook sterker dan in 2015 werd begroot. Ook de
solvabiliteit herstelt sneller dan eerder begroot. Volgens de
meerjarenbegroting zal die eind 2020 – enkele jaren eerder dan in
2015 werd begroot - boven de signaleringswaarde uitkomen. Deze
verbetering is vooral het gevolg van betere positieve financiële
resultaten over de afgelopen jaren dan begroot. Deze zijn aan het
eigen vermogen toegevoegd en verhogen derhalve de solvabiliteit.
In de onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen van financiële
kengetallen van de Stichting CVMBO over de afgelopen drie jaren en
de begrote ontwikkeling daarvan in het lopende jaar 2018 en de
komende vier jaar weergegeven.
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Financiële continuïteit BG 41158 Stichting CVMBO Harderwijk e.o.
(brinnummer 02EX)
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

0,99

1,08

1,23

1,55

1,83

1,85

2,18

2,50

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,61

0,67

0,80

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

Rentabiliteit

< 0%

8,5%

10,1%

5,4%

4,0%

0,2%

0,2%

0,1%

0,2%

Bron: jaarverslag 2017 Stichting CVMBO Harderwijk e.o.
De financiële ontwikkelingen van de Stichting CVMBO Harderwijk e.o.
zijn sinds 2015 sterk verbeterd. Met name door de hoge rentabiliteit is
ook de liquiditeit en solvabiliteit verbeterd en staan alle drie financiële
kengetallen van Stichting CVMBO Harderwijk e.o. sinds 2015 boven de
signaleringswaarde.
Van de twee andere vo instellingen, stichtingen Ichthus en Vechtdal,
hebben de - in de onderstaande tabellen gepresenteerde - financiële
ontwikkelingen en de verwachtingen daarvan op basis van de
meerjarenbegrotingen geen aanleiding gegeven tot een nadere
analyse.
Financiële continuïteit BG 41429 Stichting Ichthus College
(brinnummers 02VB en 07ZI)
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

1,53

1,42

1,95

1,77

1,91

1,96

1,98

2,00

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,64

0,67

0,72

0,68

0,69

0,69

0,69

0,69

Rentabiliteit

< 0%

-1,2%

0,5%

2,5%

1,3%

1,3%

0,2%

-0,3%

-0,2%

Bron: jaarverslag 2017 Stichting Ichthus College
Financiële continuïteit BG 40722 Stichting Vechtdal College
(brinnummer 02UX)
Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,05

1,38

1,74

1,80

2,16

2,44

2,61

2,89

Liquiditeit (current
ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,40

0,39

0,42

0,43

0,44

0,45

0,45

0,46

Rentabiliteit

< 0%

0,3%

0,2%

1,3%

-0,5%

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

Bron: jaarverslag 2017 Stichting Vechtdal College
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid
raken. Een definitie van doelmatigheid in dit kader is: de beschikbare
middelen worden op een zodanige manier ingezet dat de
onderwijsdoelen op een zo efficiënt mogelijke wijze worden behaald.
Bij de besprekingen met o.a. Raad van Toezicht, College van Bestuur,
(school)directeuren, directeur concern control a.i. en financial
controller kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de
orde:

Allocatie van mensen en middelen
De centrale doelstelling van de Landstede Groep is zoveel mogelijk
geld naar het bekostigd onderwijs. De Rijksbekostiging is gebaseerd
op het aantal leerlingen en diploma’s van het vorige jaar. De interne
allocatie van middelen geschiedt aan hand van verdeelsleutels met als
basis de leerlingaantallen van het lopende jaar en de
personeelsaantallen van het lopende jaar. Binnen elke bekostigde
instelling (stichting) binnen de Landstede Groep zijn er afgescheiden
budgetten op basis van de Rijksbekostiging. Binnen een stichting zijn
er vaak meerdere scholen, waar binnen de stichting de gelden worden
beheerd. Er worden geen gelden tussen de stichtingen verevend of
verschoven. Binnen de stichtingen worden ook geen “potjes”
gevormd voor de verschillende scholen binnen de stichtingen.
Binnen Stichting Bestuur Landstede Groep (SBLG), het groepshoofd
van de Landstede Groep, is de (centrale) service organisatie en
bestuursdienst (verder: SO/BD) van de vijf bekostigde
onderwijsinstellingen ondergebracht, onder het motto “centraal waar
het moet, decentraal waar het kan”. Toelichting: beleid en zaken zoals
kernadministraties, PSA, financiën, coördinatie
deelnemersadministratie en andere uit wetgeving voorkomende
zaken worden centraal aangestuurd. Andere taken waar mogelijk
dichtbij de basis.
Het CvB, de directie en het grootste deel van de SO/BD zijn in dienst
bij SBLG. Een deel van het personeel van de SO/BD is nog in dienst bij
de één van de onderwijs stichtingen van Landstede Groep op basis
van de historische arbeidsovereenkomst. De directeuren van de
scholen en onderwijsstichtingen hebben drie rollen: directeur bij de
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Landstede Groep, directeur bij een van de onderwijsstichtingen en
onderwijskundig leider bij hun onderwijsinstelling. Deze directeuren
staan op de loonlijst van de onderwijsstichting waar zij werkzaam zijn.
Facilitaire ondersteuning, zoals administratie, ICT, PSA e.d. gebeurt
zoveel mogelijk centraal. Het directe personeel en direct
ondersteunend personeel staat op de loonlijst van de betreffende
onderwijsinstelling. Het mobiliteitsbeleid is mede gebaseerd op
“centraal waar het moet, decentraal waar het kan”. Voor de
noodzakelijke kwaliteitsslag is deels extern personeel aangetrokken.
In 2017 is er een project binnen de SO/BD van de Landstede Groep
gestart met de “herinrichting SO/BD” met als doel een alerte
dienstverlener die borg staat voor kwaliteit en snelheid, zodat scholen
in staat worden gesteld zich bezig te kunnen houden met hun primaire
taak. Deze inrichting wordt uitgevoerd door de directie van de SO/BD.
Een van de methodes waarvoor is gekozen, is om de ketenprocessen
opnieuw te gaan inrichten via Lean.
De principes van Lean management hebben als kenmerken: het
ontzorgen van de onderliggende bekostigde onderwijsinstellingen en
stichtingen voor overige (private) activiteiten. Dit onder
verantwoordelijkheid van de directie van de SO/BD. Er wordt centraal
een Producten en Diensten portfolio gevormd waaruit de
onderliggende bekostigde onderwijsinstellingen binnen bepaalde
grenzen mogen bepalen in welke mate zij hiervan gebruik maken.
Uiteindelijk zal er een diensten en producten catalogus komen waarin
de diensten en producten beschreven staat met een prijs. De
onderwijsstichtingen zullen (deels) via verplichte winkelnering de
diensten en producten afnemen van de SO/BD.
Voor de prijsstelling van deze producten en diensten van de SO/BD
zullen de kosten in het landelijk mbo en vo de benchmark zijn. Het
doel is om bij een gewenst serviceniveau lagere kosten van de centrale
service organisatie te bereiken en wel onder de benchmark.
Omtrent de hoogte van de doorbelasting van de Landstede Groep aan
de bekostigde onderwijsinstelling Vechtdal College loopt een
procedure bij de Ondernemingskamer. Er is een externe adviseur
ingehuurd om in samenspraak met de MR tot overeenstemming te
komen, waarvoor uitgebreid inzicht gegeven is in de doorbelasting/
allocatie vanuit de SO/BD. Inmiddels is gebleken dat de doorbelasting
juist is.
Doorlopende leerlijnen
Een belangrijke reden voor vorming van de Landstede Groep was de
mogelijkheid tot doorlopende leerlijnen vanuit de diverse VMBO’s
naar MBO Landstede. De Landstede Groep heeft geen cijfers
beschikbaar waaruit blijkt dat er zichtbaar en met effect gestuurd is op
de doorstroom van leerlingen van haar vo onderwijsinstellingen naar
haar mbo onderwijsinstelling.
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Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van de Landstede Groep om onafhankelijk en
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij
moet beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de Raad van
Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. De
verantwoording over het toezicht op doelmatigheid hebben wij niet
aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern
toezichthouder aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de
jaarverslagen vanaf 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op dit
moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke
herstelopdracht te geven.
Meerjarenbegroting
Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond van
de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij
het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren
door een duidelijke verbinding te maken tussen de
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch beleid
in de jaarverslagen vanaf 2018.
Financiële rechtmatigheid

We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de Landstede Groep
als ‘voldoende’. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de Landstede Groep leidt de
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Opleidingen
Allround medewerker mode/
maatkleding, 91250, niveau 3,
leerweg bol
Het kwaliteitsgebied Examinering en
diplomering is onvoldoende omdat
de standaard Afname en beoordeling
(ED3) onvoldoende is. Er wordt niet
voldaan aan de Regeling
standaarden examenkwaliteit mbo
2017.

Allround medewerker mode/
maatkleding, 91250, 25163, niveau 3,
leerweg bol
Het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten is onvoldoende
omdat de standaard Studiesucces
(OR1*) onvoldoende is. Daarmee is
de opleiding onvoldoende. De
opleiding voldoet niet aan artikel
7.2.7. eerste lid en artikel 7.4.8.
eerste lid van de WEB.

Het bestuur zorgt dat het
kwaliteitsgebied Examinering en
diplomering uiterlijk op de in de
waarschuwingsbrief genoemde
datum voldoet aan de wettelijke
vereisten.

De inspectie meldt het oordeel aan
de minister. De instelling ontvangt
een waarschuwing. Na de in de
waarschuwingsbrief opgenomen
termijn volgt een herstelonderzoek.
Indien het herstelonderzoek niet bij
deze opleiding uitgevoerd kan
worden, voeren we een
kwaliteitsonderzoek uit bij de
verwante opleiding in de herziene
kwalificatiestructuur.

Het bestuur zorgt dat de
kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten en
kwaliteitszorg en ambitie uiterlijk
één jaar na vaststelling van dit
rapport voldoen aan de wettelijke
eisen.

De inspectie voert circa één jaar na
vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur herstelt de tekortkoming
uiterlijk met ingang van het nieuwe
studiejaar.

De inspectie onderzoekt het herstel
in het nieuwe studiejaar. Als de
tekortkoming niet is hersteld, kan
worden overgegaan tot opschorting
van de bekostiging.

Het bestuur zorgt dat de
kwaliteitsgebieden
onderwijsresultaten en
kwaliteitszorg en ambitie uiterlijk
één jaar na vaststelling van dit
rapport voldoen aan de wettelijke
eisen.

De inspectie voert circa één jaar na
vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uit.

Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie is onvoldoende, omdat
de standaarden Kwaliteitszorg (KA1)
en Kwaliteitscultuur (KA2)
onvoldoende zijn. De opleiding
voldoet niet aan artikel 1.3.6. van de
WEB.
Allround medewerker mode/
maatkleding, 91250, 25163, niveau 3,
leerweg bol
De wettelijke vereisten met
betrekking tot schoolkosten/
vrijwillige bijdrage worden niet
nageleefd. Er wordt niet voldaan aan
artikel 8.1.4. van de WEB.
Ondernemer detailhandel/
Ondernemer retail, 90290, 25166,
niveau 4, leerweg bol
Het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten is onvoldoende
omdat de standaard Studiesucces
(OR1*) onvoldoende is. Daarmee is
de opleiding onvoldoende. De
opleiding voldoet niet aan artikel
7.2.7. eerste lid van de WEB.
Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie is onvoldoende, omdat
de standaard Kwaliteitszorg (KA1)
onvoldoende is. De opleiding
voldoet niet aan artikel 1.3.6. eerste
lid van de WEB.
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming
Verzorgende IG, 95530, 25491,
niveau 3, leerweg bbl
Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie is onvoldoende, omdat
de standaard Kwaliteitszorg (KA1)
onvoldoende is. De opleiding
voldoet niet aan artikel 1.3.6. eerste
lid van de WEB.
Manager Transport en Logistiek
(Manager Transport en Logistiek),
91870, 25379, niveau 4, leerweg bol
Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie is onvoldoende, omdat
de standaard Kwaliteitszorg (KA1)
onvoldoende is. De opleiding
voldoet niet aan artikel 1.3.6. eerste
lid van de WEB.
02VT-02, TalentStad beroepscollege,
leerweg vmbo-kbl te Zwolle
Het percentage vsv is niet in de
schoolgids opgenomen (art. 24a,
eerste lid onder a. van de WVO)
02EX-00, Morgen College, vmbo-bbl
te Harderwijk

Wat doen wij?

Het bestuur zorgt dat het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie uiterlijk één jaar na
vaststelling van dit rapport voldoet
aan de wettelijke eisen.

De inspectie voert circa één jaar na
vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur zorgt dat het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie uiterlijk één jaar na
vaststelling van dit rapport voldoet
aan de wettelijke eisen.

De inspectie voert circa één jaar na
vaststelling van dit rapport een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur zorgt dat de
eerstvolgende schoolgids het
percentage leerlingen dat de school
zonder diploma verlaat bevat.

De inspectie controleert de
eerstkomende schoolgids op dit
punt.

Het bestuur zorgt dat de
eerstvolgende schoolgids het
percentage leerlingen dat de school
zonder diploma verlaat bevat.

De inspectie controleert de
eerstkomende schoolgids op dit
punt.

Het bestuur zorgt dat uiterlijk maart
2021 de onderwijskwaliteit weer van
voldoende niveau is.

De inspectie voert uiterlijk in maart
2021 een herstelonderzoek uit.

Het percentage vsv is niet in de
schoolgids opgenomen (art. 24a,
eerste lid onder a. van de WVO)
02VB-00 Ichthus College Kampen
afdeling havo.
De afdeling havo is onvoldoende
omdat de onderwijsresultaten
onvoldoende zijn (art. 23a1 WVO en
de regeling leerresultaten VO).

02VB-00 Ichthus College Kampen.
De school voldoet niet aan alle
wettelijke vereisten die gesteld
worden aan de schoolgids in artikel
24a WVO. De tekortkoming ligt op
het gebied van de vrijwillige
ouderbijdrage. De school vraagt van
ouders dat zij een laptop moeten
aanschaffen. Verplichte
leermiddelenen dienen gratis ter
beschikking gesteld te worden.
02VT-04 Agnieten College
Nieuwleusen afdeling vmbo-gt.
In de PTA's is niet duidelijk welke
onderdelen van het
examenprogramma, zoals vermeld
in de examensyllabi, getoetst
worden (art. 31 lid 2a
Eindexamenbesluit).

Het bestuur dient een verbeterplan
op te stellen met daarin een tijdspad
om in maart 2021 voldoende te zijn
op alle kernstandaarden. Dit
verbeterplan moet worden
ingestuurd aan de inspectie vóór 1
juli 2019.

De inspectie monitort het
verbeterplan vanaf bureau. De
verantwoordelijkheid voor
uitvoering van het verbeterplan ligt
bij het bestuur.

Het bestuur moet haar beleid
aanpassen en dit opnemen in de
schoolgids. De vrijwilligheid
van bijdragen en aanschaf
latop moet expliciet worden
benoemd

De inspectie controleert de
eerstkomende schoolgids op dit
punt.

Het bestuur moet in de nieuwe PTA's
een verwijzing maken tussen de
onderdelen van het
examenprogramma en de
eindtermen.

De inspectie controleert vanaf
bureau de nieuwe PTA's op de
wettelijke vereisten.
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* Het oordeel over de onderwijsresultaten betreft de opleidingen
binnen de bc-id. Zie bijlage I voor het overzicht waaruit blijkt op welke
opleidingen dit oordeel van toepassing is. In het vervolgtoezicht voor
onderwijsresultaten worden alle bijbehorende opleidingen betrokken.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken bij de Landstede groep (middelbaar
beroepsonderwijs, paragraaf 3.1 t/m 3.3), bij de stichting Landstede
(voortgezet onderwijs, paragraaf 3.4), bij de stichting Vechtdal college
(voortgezet onderwijs, paragraaf 3.5) en bij de stichting
Scholengemeenschap Christelijk onderwijs (voortgezet
onderwijs, paragraaf 3.6 en 3.7).
Ook hebben we bij de stichting Scholengemeenschap Christelijk
onderwijs en bij de PC Vereniging voor VMBO Harderwijk e.o., in het
kader van het onderzoek naar overige wettelijke vereisten, onderzoek
gedaan naar Melding en registratie van ongeoorloofd verzuim en
voortijdig schoolverlaten (voortgezet onderwijs paragraaf 3.8 en 3.9).
Voor dit verificatieonderzoek onderzochten we zowel in het mbo als in
het voortgezet onderwijs het thema "Professionalisering". We
onderzochten bij de opleidingen en leerwegen de volgende
standaarden uit ons waarderingskader:
• OP3 Didactisch handelen
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
Bij de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid is tevens onderzoek
gedaan naar Melding en registratie van ongeoorloofd verzuim en
voortijdig schoolverlaten.

3.1. Gastheer/-Vrouw
In deze paragraaf geven we de oordelen en resultaten van het
verificatieonderzoek bij Gastheer/-vrouw, crebo 25168, leerweg bol,
niveau 2, locatie Westeinde 33 te Harderwijk.

Didactisch handelen: volwassen benadering, vertrouwen en
coaching leiden tot groei
Het didactisch handelen beoordelen wij als voldoende omdat het
docententeam de studenten in staat stelt om te leren en zich te
ontwikkelen. De basis van dit stimulerende leerklimaat ligt in de
opvatting van het team dat de opleiding een plek is om kennis te
verwerven én gevormd te worden. We hebben dan ook gezien dat het
team zich, vanuit deze visie, inzet om een veilige en uitdagende
leeromgeving te realiseren. Zij doen dit door vertrouwen en ruimte te
geven, een evenwichtige verbinding tussen theorie en praktijk aan te
brengen en heldere verwachtingen en leerdoelen met de studenten af
te spreken. Ook doen zij dit door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
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onderwijs- en vormingsbehoefte van de student door maatwerk te
bieden, de studenten te coachen en steeds te zoeken naar hetgeen de
student verder helpt in zijn of haar ontwikkeling. De didactische
grondhouding van het docententeam uit zich verder in een open en
eerlijke communicatie naar de studenten toe, in de voorbeeldfunctie
die de docenten bewust uitdragen en in de vanzelfsprekendheid dat
fouten maken erbij hoort. Dit alles leidt tot actieve, tevreden en
betrokken studenten die enthousiast zijn over de opleiding.

Kwaliteitsborging: ‘De cirkel is rond’
De kwaliteitszorg van de opleiding waarderen we als goed, omdat de
wijze waarop de kwaliteitszorg is ingericht alle onderdelen van het
onderwijs omvat, goed functioneert en gericht is op verdere
verbetering van het onderwijs. De cirkel van kwaliteitsbewaking en –
verbetering is rond. Het stellen van de doelen, het afspreken en
plannen van de activiteiten en deze evalueren is voor het team een
logische en vanzelfsprekende manier om onderwijskwaliteit te bieden
en waar actief verantwoordelijkheid voor genomen wordt.
Trefwoorden die bij deze cyclus passen zijn werkend, praktisch,
effectief en inzichtelijk. De basis van de kwaliteitszorg voor dit team
wordt gevormd door een paar kernvragen: ‘wat is het belang voor de
student?’, ‘welk doel streven we na?’, ‘heeft dit prioriteit?’.
Wat ons in positieve zin verder opviel is de openheid en transparantie
waarmee geëvalueerd wordt. De studenten worden betrokken bij de
kwaliteitsbewaking- en verbetering. Zo geven studenten na iedere
leerwerkperiode feedback op de kwaliteit van de lessen en de
didactische vaardigheden van de docenten. Dit leidt tot tips en tops
voor het team. Deze tips worden omgezet naar doelen, ook als het
leerdoelen voor een docent zijn, en worden gedeeld en besproken met
de studenten. De opvatting van het team dat ‘fouten maken’ erbij
hoort, wordt door deze manier van werken aan studenten
voorgeleefd. Ook van de tops leert het team. Wat gaat goed, wat
moeten we vasthouden? Samengevat komen we tot de constatering
dat de kwaliteitscirkel van meten, weten en verbeteren rond is en dat
deze in het DNA van het team zit.
Kwaliteitscultuur: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed omdat het team beschikt
over een sterke professionele kwaliteitscultuur en zich transparant en
integer verhoudt ten opzichte van elkaar. De docenten zijn door
scholing en teambuilding professioneler gaan werken. Effect van de
scholing is onder andere dat ‘ad-hoc’ acties of spontane ingevingen,
zonder duidelijk doel of meerwaarde voor de student, tot het verleden
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behoren. Het team denkt samen na over de doelen voor het onderwijs
en met elkaar wordt besloten wat in het teamplan wordt opgenomen.
Deze manier van werken geeft het team rust en overzicht. Wat ons in
positieve zin opviel is dat de kwaliteitscultuur van waaruit het team
werkt niet op zichzelf staat. We constateerden tijdens de diverse
gesprekken dat tussen de verschillende hiërarchische lagen vanuit
dezelfde waarden het gesprek met elkaar wordt gevoerd. De waarden
die wij in alle gesprekken tegenkwamen waren ‘interesse’, ‘ruimte’,
‘vertrouwen’, ‘verwachtingen uitspreken’ en ‘verantwoording geven
en nemen’. De grondslag van waaruit het gesprek tussen het college
van bestuur en de directeur plaatsvindt is dezelfde als waarmee de
directeur de teamleider aanstuurt, de teamleider leiding geeft aan het
team en het team de studenten begeleidt. Daarbij zien we dat de
teamleider, als onderwijskundig leider, de doelen en werkwijze van het
team bewaakt, gesteund door de directeur. Een versterkend en
synchroon geheel.
Ten aanzien van de kwaliteitscultuur in het team hebben wij verder
vastgesteld dat er veel mogelijkheden worden geboden aan het team
of individuele docenten om zich te professionaliseren. Het
opleidingsmanagement draagt uit dat het vanzelfsprekend is om te
blijven ontwikkelen en honoreert deskundigheidsinitiatieven waar het
team beter van wordt.

3.2. Ict-Beheerder
In deze paragraaf geven we de oordelen en resultaten van het
verificatieonderzoek bij ICT beheerder, crebo 25189, leerweg bol,
niveau 4, locatie Westeinde 33 te Harderwijk.

Didactisch handelen: uitdagend
Wij waarderen het didactisch handelen als ‘goed’, omdat het team
effectieve leersituaties schept die de studenten helpen om te leren en
zich verder te ontwikkelen. De aanpak van de docenten is afgestemd
op de behoeften van de studenten, zowel als groep als individueel.
Hierdoor zijn de studenten actief en betrokken. Door het benutten van
de praktijkervaring van de docenten zijn de lessen contextrijk en
aansprekend voor de doelgroep. Op deze wijze komt de verbinding
tussen het leren op school en in de praktijk goed tot stand.
Tijdens onze lesbezoeken hebben wij gezien dat de docenten de
studenten zinvol stimuleren en begeleiden vanuit een positieve inslag.
De studenten voelen zich hierdoor herkend en erkend en dit draagt in
belangrijke mate bij aan het leren. Studenten worden door het
docententeam uitgedaagd tot denken, durven en doen waarbij
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studenten individueel en in groepsverband problemen en vragen op
dienen te lossen. Daarbij is het maken van fouten in de uitvoering
onderdeel van het leerproces. De studenten zijn heel tevreden over de
kwaliteit van de lessen en het contact met de docenten. De studenten
ervaren hun docenten als toegankelijk en vakkundig.
We hebben geconstateerd dat er verschillende leerbehoeften zijn bij
de studenten op het gebied van kennis, ervaring en motivatie. Het
opleidingsteam vindt het daarbij belangrijk dat studenten zelf de regie
voeren over hun leerproces. Het gevolg is dat studenten daarmee
ruimte krijgen om te versnellen, vertragen, te verdiepen of om extra
ondersteuning te krijgen. Doordat het opleidingsteam beschikt over
een breed handelingsrepertoire kunnen docenten optimaal inspelen
op de verschillende leerbehoeften binnen de opleiding.
Een eigen aspect van kwaliteit is dat het team enkele professionele
eigenschappen van het toekomstig beroep heeft geïmplementeerd bij
de uitvoering van het onderwijsconcept. Zo zien wij bijvoorbeeld
binnen het didactisch handelen de 3 P’s (Professionaliteit, Proactiviteit
en Positiviteit) duidelijk terug. Het gevolg is dat de studenten optimaal
worden opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar. Dat komt
bijvoorbeeld als volgt naar voren:
• Het opleidingsteam behandelt de studenten gedurende de
gehele opleiding als medewerker van een bedrijf. Daarbij zien
studenten de docenten als gespecialiseerde collega’s. Ook leren
studenten om te reflecteren op hun eigen handelen.
• Tijdens de lessen en begeleidingsmomenten geven de docenten
diverse vormen van positieve feedback aan studenten, zowel
over de inhoud als over het leerproces. Ook zoeken studenten en
docenten, bij dilemma’s binnen het onderwijsproces, naar
oplossingen in plaats van problemen. Het effect van deze
benadering is dat studenten gestimuleerd worden om na te
denken en zelf met oplossingen komen voor allerlei
vraagstukken.

Kwaliteitsborging: samen sterk
De kwaliteitszorg van de opleiding waarderen we als goed, omdat de
wijze waarop de kwaliteitszorg is ingericht alle onderdelen van het
onderwijs omvat, goed functioneert en gericht is op verdere
verbetering van het onderwijs.
Het team heeft een teamplan gerealiseerd dat is afgestemd op de
uitgangspunten van de voorjaarsbrief 2018 en op de visie van het
bestuur. Het plan is in samenspraak opgesteld door het gehele team
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en volgt de aanpak van Landstede. De directie en het team hebben
duidelijk voor ogen waar zij aan werken. Een sterk punt is dat er
binnen het team consensus is over de visie op goed beroepsonderwijs
en over de beoogde ontwikkelingen. Het team handelt hier ook naar.
De taken en verantwoordelijkheden in het team zijn breed belegd,
met een heldere structuur.
De directie en het team hebben scherp zicht op alle relevante
aspecten van de kwaliteit van haar onderwijs, inclusief het
pedagogisch didactisch handelen van de docenten. Dit zicht wordt
aantoonbaar ingezet voor permanente verbetering van het
onderwijs.Voor de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding
wordt een aantal instrumenten ingezet. Bij de monitoring gaat het om
sturingsgegevens, studenttevredenheidsonderzoeken, formele en
informele gesprekken door directie en teamleden met studenten en
om sturingsgegevens. Op basis van hieruit verkregen informatie stuurt
het team gericht waarbij ingezette maatregelen leiden tot verdere
kwaliteitsverbetering. Voor de evaluatie maakt de opleiding gebruik
van audits en van een zelfevaluatie.
Kwaliteitscultuur: samenwerkend en resultaatgericht
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed omdat we een team
hebben gezien dat kwaliteitsbewust, resultaatgericht en ambitieus is.
Het opleidingsteam beschikt daarmee over een sterke professionele
kwaliteitscultuur. Het team werkt in gezamenlijkheid aan
verbeteringen en ziet dit als een teamverantwoordelijkheid. Daarbij is
het team proactief en toont het lef en daadkracht. Verder vindt het
team het vanzelfsprekend dat men elkaar aanspreekt waar nodig.
Door een goede dynamiek tussen de teamleden leidt dit ertoe dat ze
als team verder komen. Beslissingen nemen de teamleden met elkaar
en teamleden accepteren vervolgens ook de gemaakte afspraken.
Onderwijskundig leiderschap zien we daardoor in het hele team terug.
Het team ziet professionalisering als een belangrijke onderlegger van
het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit gericht op het leren
van de studenten. Dit zien we terug in het scholingsplan en het
teamplan waarbij het team zelf richting geeft aan de inrichting van de
professionalisering van het gehele team tot op individueel niveau. Dit
sluit aan bij de door het bestuur uitgangspunten voor
professionalisering.
De teamleider sluit goed aan op het team. Hij faciliteert en geeft de
ruimte zodat het team optimaal als resultaatverantwoordelijk team
kan functioneren. Onderdeel van de kwaliteitscultuur is ook dat de
blik naar buiten is gericht. De samenwerking met andere roc’s bij de
voorlichting over het ontwikkelde onderwijsconcept wijst hierop.
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3.3. Handhaver toezicht en veiligheid
In deze paragraaf geven we de oordelen en resultaten van het
verificatieonderzoek bij Handhaver toezicht en veiligheid, crebo
25409, leerweg bol, niveau 3, locatie Fuchsiastraat 1 te Zwolle.
Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar melding en registratie
van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten.

Didactisch handelen: het leren van de student staat centraal
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende omdat de
didactiek zich richt op de ontwikkeling van de competenties die de
studenten moeten behalen in dit vakgebied. Docenten spelen in op
individuele leervragen van studenten en geven gerichte aandacht
wanneer studenten dit nodig hebben. Docenten komen veelal uit de
beroepspraktijk en hebben goede kennis van zaken. Hierdoor brengen
zij praktijkvoorbeelden in uit hun eigen werkpraktijk die aansluiten op
de ervaringen van de studenten. Studenten waarderen zowel de
vakkennis als de kennis van examinering van het team. Hierdoor zijn
studenten voorbereid op wat hen te wachten staat in de
beroepspraktijk en bij de examens. We zien wel dat de manier waarop
de docent zijn les uitvoert, het domein van de docent zelf is. Hierdoor
ontstaan soms verschillen tussen docenten, die opvallen bij
studenten. Zo kan het voorkomen dat er andere uitleg over hetzelfde
onderwerp wordt gegeven. Soms wekt dit verwarring bij studenten.
Docenten hebben zich geschoold in het effectief feedback geven op
gemaakt werk van studenten. Door dit bewust in te zetten is het
daadwerkelijk leren van studenten versterkt. Studenten zijn tevreden
over deze schriftelijke feedback. Wel kan de opleiding zich verbeteren
in de snelheid waarmee de feedback wordt gegeven. Deze is soms zo
verlaat, dat dit vertragend werkt in het studieproces.
Studenten worden gezien en er wordt voor bijvoorbeeld derde jaars
studenten moeite gedaan om tot individuele roosters te komen.
Omdat het lastig is om een stageplek te vinden, houdt de opleiding
rekening met momenten waarop deze stages ingepland kunnen
worden. Verder kan het team nog winst halen als zij meer uitdagende
opdrachten formuleren, bijvoorbeeld in de leerwerkprestaties (LWP’s).
Hier zijn studenten niet altijd tevreden over. De opleiding verbetert
deze continu, maar de effecten hiervan blijven nog achter. Tot slot
kunnen de lessen Engels worden verbeterd op basis van de door de
studenten aangegeven verbeterpunten. Het management heeft hier
wel zicht op, maar er gebeurt tot nu toe niet veel met wat studenten
aangeven.
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Kwaliteitsborging: Team werkt samen aan kwaliteit
De kwaliteitszorg van de opleiding is voldoende omdat het stelsel van
kwaliteitszorg en de cyclus van verbetering zichtbaar functioneert. De
belangrijkste succesfactor in het daadwerkelijk behalen van de
resultaten zijn de verantwoordelijken in dit team. Met name de
teamleider en de kwaliteitsmedewerker van het team werken hier
samen met het team aan de uitvoering van het teamplan. De cyclus
van verbeteren is tijdens het onderzoek zichtbaar gemaakt aan de
hand van tegenvallende onderwijsresultaten. Hier zijn de
achterliggende oorzaken uitgezocht en er is bekeken wat dit betekent
voor de verbeteracties. Op papier zijn deze beschreven, maar in de
praktijk bleken er meer maatregelen opgepakt te zijn die ook
bijdragen aan de verbetering van het rendement. Zo is er inmiddels
een betere matching van de juiste coach bij klassen in de leerjaren
twee en drie. Hier bleek namelijk ook nog uitval van studenten plaats
te vinden. Er heeft een gedegen analyse plaatsgevonden op de uitval
en er is vanuit een breder beeld gekeken, waaronder ook naar
de examinering. De redenen voor uitval van studenten zijn echter niet
eenduidig en de opleiding blijft daarom de aankomende tijd
investeren in verschillende maatregelen.
Het team heeft een ontwikkeling doorgemaakt van veel punten in het
teamplan naar een betere prioritering, dit betekende een reductie van
25 punten naar 9. Hierdoor is er sprake van meer focus, dit voorkomt
overbelasting van het team. Het team onderkent de eigen valkuil om
aan te veel plannen en de uitvoering daarvan te werken. Door hierop
scherper te prioriteren kan de evaluatie en de verbetering van de
geprioriteerde punten meer aandacht krijgen. Zo is er meer zicht op of
de gestelde doelen worden bereikt en als dit niet het geval is, weet het
team beter waaraan dat ligt. Verder is er op verzoek van het team
afgelopen najaar een audit gehouden. Op basis hiervan is een
verbeterplan gemaakt dat aansluit bij het teamplan en heeft de
opleiding een vervolgaudit gepland om te zien hoe de voortgang is.
Kwaliteitscultuur: Samenwerken WIJ!
De opleiding kent een professionele kwaliteitscultuur waarbij het
team zich kenmerkt door een open, enthousiaste en bevlogen cultuur,
waarin het persoonlijke gesprek ook gevoerd kan worden. Het team
staat samen voor het onderwijs, zo worden lessen meestal vervangen
als iemand afwezig is. Teamleden lopen een stapje extra en doen dit
voor elkaar zonder problemen. Er is grote saamhorigheid zichtbaar,
ook in moeilijke tijden zetten teamleden de schouders eronder en
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steunen zij elkaar en studenten. De teamleden zijn uiterst tevreden
over het werk dat ze doen, de arbeidsomstandigheden, de directe
collega’s, de directe leidinggevende en de directie. Met name de
waardering voor de direct leidinggevende zijn ruim boven de
benchmark en de gemiddelde score van de eenheid Zwolle C. De
teamleider vervult een belangrijke rol en fungeert als gedreven
aanjager, dit werkt goed in dit team.
De teamleden hebben zichzelf de opdracht gegeven om de
kwaliteitscultuur nog verder te ontwikkelen en doen dit door elkaar
beter te leren kennen en begrip op te brengen voor elkaars gedrag. Dit
werken zij onder andere uit in de vorm van persoonlijke presentaties
aan elkaar. Ook nieuwe collega’s gaan in deze cultuur mee. Dit
resulteert inmiddels in een aanspreekcultuur waarbij de gezamenlijke
norm nageleefd wordt. Hierdoor is het niet meer moeilijk om elkaar
aan te spreken op resultaten. Het team heeft ook inzicht in de eigen
tekortkomingen en wil daaraan werken.
Aan scholing wordt ruimschoots aandacht besteed, zowel op
individueel als teamniveau. De scholing past bij de in het teamplan
geformuleerde doelen. Dit wordt door het management goed
gefaciliteerd. Zo wordt in het kader van didactisch handelen een
scholing gevolgd door twee docenten op progressiegericht coachen in
verband met de autonomie van het ondersteunend lesgeven.
Daarnaast is er ruimte om PDG trajecten te volgen en wordt op
verzoek van het team een training groepsdynamiek gevolgd.
Professionalisering sluit aan bij de door het bestuur geformuleerde
doelstellingen voor professionalisering. Ook het door het bestuur
daarbij aangegeven samenwerkend leren vindt plaats in het team.
Onder meer doordat het team vanuit de gevolgde trainingen ook
elkaar schoolt. Ook oriënteert het team zich op de scrummethode die
ook bij andere teams succesvol wordt toegepast.

Overige wettelijke vereisten
Onderzoek registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van de
registratie en melding van ongeoorloofd verzuim. Het betreft
wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal
relevante artikelen uit de WEB.
De opleiding registreert op deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid
van studenten. Zo is de taakverdeling duidelijk vastgelegd en de
teamleden voeren de taken in de praktijk uit zoals afgesproken.
Verder is de verzuimcoördinator zeer actief en betrokken. Zij
ondersteunt bijvoorbeeld de coaches bij het doen van meldingen.
Door de deugdelijke registratie en de stimulerende rol van de
verzuimcoördinator kan de opleiding in de basis voldoen aan de
wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige reden.
Tot slot viel ons in positieve zin de preventieve aanpak bij
ziekteverzuim van studenten op. De opleiding heeft ervoor gekozen
de instellingsbrede aanpak op dit punt aan te scherpen, onder meer
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door de ouders van minderjarige studenten erbij te betrekken

Meldingsplicht
Wij kunnen niet beoordelen of de opleiding voldoet aan de wettelijke
verplichting om ongeoorloofd verzuim van studenten jonger dan 18
jaar te melden. Evenmin kunnen wij beoordelen of de opleiding
voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim van
studenten tussen 18 en 23 jaar te melden. Er waren in de onderzochte
periode binnen de onderzoeksgroep namelijk geen studenten die de
opleiding moest melden. Deze meldplicht geldt voor studenten die
nog geen startkwalificatie hebben en die binnen vier weken 16 uur
zonder geldige reden afwezig zijn, respectievelijk voor studenten die
nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en die vier
aaneengesloten lesweken zonder geldige reden afwezig zijn. Omdat
we zien dat de opleiding de aan- en afwezigheid van studenten
deugdelijk registreert hebben wij er vertrouwen in dat als de opleiding
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet.
Communicatie van verzuimbeleid
De opleiding voldoet aan de wettelijke verplichting om in de
onderwijsovereenkomst bepalingen over het verzuimbeleid op te
nemen.

3.4. Thomas a Kempis College, vwo
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van het verificatieonderzoek op de vwo-afdeling van het Thomas a Kempis College in
Zwolle. Dit onderzoek vond plaats op 29 januari 2019.

Didactisch handelen (OP3): door samenwerking leren leerlingen
Het didactisch handelen van de afdeling vwo beoordelen wij als
voldoende. Docenten gebruiken informatie over en kennis van
leerlingen om hun onderwijs vorm te geven. Wij zien dit in een aantal
lessen terug. Hierin zijn elementen van het omgaan met verschillen
duidelijk waarneembaar. Zowel in instructie als in de begeleiding
hebben wij afstemming op groepen en individuele leerlingen gezien.
De school kan zich hierin verder ontwikkelen door deze afstemming
meer te richten op uitdaging. Hiermee kan de school talenten van
leerlingen nog beter in zicht brengen en helpen ontwikkelen. Ook zien
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wij dat docenten de leerlingen goed kennen. Dit maakt dat er een
plezierig leerklimaat aanwezig is in de klas. Leerlingen zijn actief en
betrokken bij de les, waardoor de noodzakelijke leerstof aan bod
komt. Daarnaast zien wij dat docenten voldoende gestructureerd hun
les opbouwen.
Een positieve constatering is de samenwerking tussen leerlingen in de
les. Door leerlingen actief met elkaar te laten samenwerken ontstaan
er leergesprekken over de betreffende lesstof. Daarnaast hebben we
afwisselende werkvormen in lessen gezien. Dit maakt dat leerlingen
gemotiveerder deelnemen aan de les. Deze gemotiveerde houding
kan aan kracht winnen door meer in te gaan zetten op uitdaging op
individueel niveau.
Een aandachtspunt binnen de lesstructuur is de doelgerichtheid van
de les. Hier kan de docent zowel in het begin, als aan het eind van les
meer nadruk op leggen. Voor leerlingen is het dan nog duidelijker wat
ze gaan leren en waarom. Ook kan er beter getoetst worden of dit
doel aan het eind van de les is behaald.

Kwaliteitszorg (KA1): gestructureerd werken met ruimte voor groei
De kwaliteitszorg beoordelen wij als voldoende. Er is op het Thomas a
Kempis een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waarin het Schoolplan
richtinggevend is voor de ontwikkelingen waar de school aan werkt.
De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en werkt
systematisch aan onderwijsontwikkeling.
Een voorbeeld hiervan is het gestructureerde gebruik van de
kwaliteitskalender. Dit maakt dat schoolleiding en docenten
op afgesproken momenten aan gezamenlijk geformuleerde doelen
werken.
Daarnaast zien we de regelmatige en gestructureerde aandacht voor
aspecten van kwaliteit tijdens afdelings- en sectieoverleggen. Dit
heeft bijvoorbeeld geleid tot een betere lesopbouw.
Voor andere aspecten van het didactisch handelen zou het systeem
van kwaliteitszorg nog meer ingezet kunnen worden. De kwaliteit van
de lessen en het verbeteren hiervan, ook op de eigen gestelde doelen,
kan beter vorm krijgen. De school heeft als doel om bij te dragen aan
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de ontwikkeling van talenten van leerlingen. De uitwerking hiervan
kan groeien door de goede voorbeelden uit het primaire proces meer
met elkaar te delen en deze systematischer in te zetten bij scholing en
professionalisering. Deze goede voorbeelden kunnen meer worden
opgehaald door docenten met een specifiek onderzoeksvraag bij
elkaar in les te laten kijken. De schoolleiding kan hierin nog
meer faciliteren in kwaliteit en tijd om echt invulling te gaan geven
aan het doel.
Kwaliteitscultuur (KA2): ontwikkeling naar een professionele
cultuur
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. Het percentage
bevoegde docenten is hoog en er is sprake van een transparante en
integere organisatiecultuur. De school faciliteert tijd en ruimte om
professionaliteit te bevorderen. Deze professionalisering houdt
verband met de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen van de
school, maar kan ook worden ingezet om individuele bekwaamheid te
bevorderen.
Er is een open cultuur en medewerkers zijn onderling in gesprek over
onderwijskwaliteit, professioneel handelen en het pedagogisch
klimaat. Docenten zijn zeer te spreken over de cultuur in hun school.
Door onze waarnemingen en gesprekken op de school onderschrijven
wij deze plezierige omgangsvorm. Tegelijkertijd zijn wij kritisch over
het daadwerkelijk aanspreken van elkaar op gemaakte afspraken.
Binnen een professionele cultuur hoort elkaar aanspreken op
gemaakte afspraken en doelen. Daar is op dit moment nog
onvoldoende sprake van. De schoolleiding kan het goede voorbeeld
geven om te laten zien dat de open cultuur behouden blijft en waarin
het ook mogelijk is om op professionele wijze elkaar aan te spreken
op afspraken.
De mogelijkheden die Landstede biedt voor ontwikkeling van
docenten worden benut. In het bijzonder de kenniskringen worden als
nuttig en effectief gezien door docenten.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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3.5. Vechtdal College, havo
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van het
verificatieonderzoek op de havo-afdeling van het Vechtdal College in
Hardenberg. Dit onderzoek vond plaats op 25 januari 2019.

OP3 Didactisch handelen, van frontaal klassikaal naar maatwerk
Het didactisch handelen op de havo van het Vechtdal College
Hardenberg beoordelen we als voldoende. De meeste lessen zijn
frontaal klassikaal en in interactie met de klas. De lessen of
lessenreeksen zijn op niveau en doelgericht, al worden die doelen niet
vaak expliciet met leerlingen doorgenomen.
Van de door de school gewenste differentiatie en keuzevrijheid voor
leerlingen hebben we enkele mooie voorbeelden gezien. De
schoolleiding weet welke docenten er goed in slagen om deze
beleidsrichting uit te voeren. Differentiatie is echter nog geen
gemeengoed in de havo-lessen op het Vechtdal College.
In de geobserveerde lessen viel het op dat de pedagogische relatie
tussen leraren en leerlingen altijd in orde was. Dit heeft een
positieve invloed op de actieve betrokkenheid van leerlingen bij de
les. We beoordelen de actieve betrokkenheid van leerlingen dan ook
als voldoende.
Toch zien we dat leerlingen ermee weg komen als zij in een les langere
tijd (op hun laptop) met iets anders dan de lesstof bezig zijn. De
laptop leidt dan af van de les, in plaats van dat digitaal werken de
motivatie voor de les vergroot. Dit heeft de aandacht nodig van de
school, zeker gezien de ambitie leerlingen meer keuzevrijheid te
bieden binnen de lessen en digitaal werken te gebruiken om meer te
differentiëren naar niveau.

KA1 Kwaliteitszorg, kansen worden waargemaakt
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. Er is op het Vechtdal
College een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en het strategisch
beleidsplan van de Stichting Vechtdal College vormt daarvoor het
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kader. Op het Vechtdal College in Hardenberg worden stelselmatig
gegevens verzameld over de onderwijskwaliteit, zowel door de
schoolleiding als door de kwaliteitszorgmedewerkers.
Onderwijsresultaten zijn in beeld en de schoolleiding heeft zicht op de
kwaliteit van het lesgeven, bijvoorbeeld door lesbezoeken uit te
voeren, good practices te bespreken tijdens innovatiemiddagen en
door leerlingen via klankbordgroepen te vragen naar hun mening over
de lessen.
De laatste jaren is opbrengstgericht werken gemeengoed geworden in
de school. Opbrengstgericht werken heeft ook duidelijk gemaakt dat
kansenbeleid de school voor dilemma's kan stellen. Er is de school
veel aan gelegen leerlingen onderwijs op hun niveau te bieden en
daarom is er veel aandacht voor de determinatie in de onderbouw,
onder andere in de dakpanklassen.
Dit jaar en komend jaar staan in het teken van onderwijsverandering.
Het is de bedoeling dat in de toekomst het lesrooster anders
ingedeeld wordt, om mogelijk te maken dat leerlingen meer
keuzevrijheid hebben en dat beter gedifferentieerd gewerkt kan
worden. De schoolleiding organiseert in reguliere overleg- en
scholingsmiddagen veel ruimte voor gesprek over deze
onderwijsontwikkeling.
KA2 Kwaliteitscultuur, van voornemen naar doen
De kwaliteitscultuur is voldoende. Het percentage bevoegd gegeven
lessen is hoog en er is sprake van een transparante en integere
organisatiecultuur. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat docenten
vinden dat er genoeg tijd is voor onderwijsontwikkeling en voor het
meedenken over de onderwijsverandering die op stapel staat. Via een
werkgroep zorgt de school dat teams en docenten goed geïnformeerd
blijven over de voorgenomen onderwijsverandering.
Voor komend schooljaar is extra scholingsbudget gereserveerd. Zo
krijgen docenten voldoende gelegenheid om cursussen te volgen en
kunnen zij hun vaardigheden (bijvoorbeeld coachingstechnieken)
ontwikkelen die nodig zijn bij de andere manier van werken in
2020-2021. De schoolleiding volgt zelf een ontwikkeltraject om de
onderwijsverandering zo goed mogelijk te kunnen leiden.
De ontwikkelmogelijkheden die Landstede biedt in de vorm van
kenniskringen en scholingsmogelijkheden worden benut. Met name
de kenniskringen worden als waardevol gezien door docenten.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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3.6. Agnieten College Zwartsluis, vmbo - bbl/kbl/gt
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van het
verificatieonderzoek op drie leerwegen van het vmbo van het
Agnieten College te Zwartsluis. Dit onderzoek vond plaats op 24
januari 2019.

Didactisch handelen (OP3), differentiatie schoolbreed inzetten
Het didactisch handelen van drie leerwegen vmbo van het Agnieten
College Zwartsluis beoordelen wij als voldoende. Docenten gebruiken
informatie over leerlingen in de voorbereiding van hun lessen. Dat
wordt in het bijzonder duidelijk in lessen waarin docenten
differentiatie inzetten via een gemeenschappelijk digitaal format. In
dat format staan leerlingen genoemd die in de les bezig moeten gaan
met specifieke opdrachten, soms gericht op verdieping, soms op
versnelling. In de lessen waarin wij het gebruik van dit format hebben
gezien wordt expliciete afstemming goed zichtbaar. Daarmee geven
deze docenten les dat past bij het niveau dat hoort bij het beoogde
eindniveau van de leerling. De school kan zich verder ontwikkelen
door deze wijze van afstemming op verschillen breder te delen en toe
te passen.
De lessen op het Agnieten College Zwartsluis kenmerken zich door een
prettige relatie tussen docenten en leerlingen. Dit maakt dat er een
plezierig leerklimaat aanwezig is in de klas. Leerlingen zijn actief en
betrokken bij de les waardoor de noodzakelijke leerstof aan bod kan
komen.
Daarnaast zien wij dat docenten voldoende gestructureerd hun les
opbouwen. Een aandachtspunt binnen deze structuur is de
doelgerichtheid van de les. Hier kan de docent zowel in het begin, als
op het eind van les meer nadruk op leggen. Voor leerlingen is het dan
nog duidelijker wat ze gaan leren en waarom. Ook kan er beter
getoetst worden of dit doel aan het eind van de les is behaald.
De school kan zich verder ontwikkelen door het onderlinge gesprek in
de klas te bevorderen. Zodra leerlingen meer worden aangesproken
om in de klas mee te doen met de lesstof kan er een gemotiveerdere
en actievere houding ontstaan.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

45/111

Kwaliteitszorg (KA1), doelgericht verbeteren
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. Het Agnieten College
Zwartsluis heeft een stelsel van kwaliteitszorg waarbij het schoolplan
de doelen bevat die zijn afgeleid vanuit de strategische beleidsnota’s
van Landstede. Dit stelsel werkt in het bijzonder doordat de school
deze heeft vormgegeven door een kwaliteitsagenda die voldoende
doelgericht is opgesteld.
Dankzij dit stelsel heeft de schoolleiding een adequaat beeld van de
kwaliteit van het onderwijs op de school. Lesbezoeken worden
structureel uitgevoerd aan de hand van het digitale lesobservatieinstrument. Aan de hand van de lesobservaties voert de schoolleiding
gesprekken met docenten. Het doel hiervan is om gestructureerd te
werken aan onderwijsverbetering.
Daarnaast heeft de schoolleiding zicht op de onderwijsresultaten van
de school. Leerresultaten vormen een vast gespreksonderwerp tussen
vaksecties en tussen vaksectie en schoolleiding. Analyse van
resultaten vindt plaats, maar hier ontbreekt de samenhang tussen de
vaksecties. In de door ons gelezen vakwerkplannen constateerden wij
grote kwaliteitsverschillen rondom de analyse en de daaruit volgende
doelstellingen. Daardoor zijn de analyses moeilijk met elkaar te
vergelijken en ontbreekt een breed perspectief op de analyses en
resultaten van alle vakwerkplannen.
Er is sprake van voldoende regelmatige en gestructureerde aandacht
voor kwaliteit tijdens afdelings- en sectie-overleggen. Voor
onderwijsvernieuwingen en verbeteringen zijn taakhouders
aangesteld waarbij de kwaliteitsmedewerker overzicht houdt en
sturing geeft aan dit proces. Aandachtspunt is het ‘goede gesprek’ te
gebruiken voor het definiëren van realiseerbare doelen en deze te
evalueren, conform het vigerende kwaliteitssysteem.
Kwaliteitscultuur (KA2), inzet van feedback om meer van elkaar te
leren
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. de meeste
docenten zijn bevoegd voor het vak waarin zij lesgeven. Docenten die
nog niet bevoegd zijn volgen scholing om deze bevoegdheid te
halen. Daarnaast is de school actief om personeel verder te scholen
om hun bekwaamheid verder te ontwikkelen. Hierin faciliteert de
school.
De cultuur op de school is te typeren als open. Medewerkers zijn
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aanspreekbaar en hebben over het algemeen de wens om te leren en
zich te professionaliseren. De breed gedragen inzet van docenten om
hun vakmanschap te verbeteren is hiervan een goed voorbeeld.
Enkele docenten betrekken leerlingen bij hun verdere ontwikkeling.
Dit kan breder worden ingezet waarbij de opgehaalde feedback ook
meer gedeeld kan worden met de leerlingen. Leerlingen kunnen dan
merken dat feedback kan leiden tot effect.
Positief kenmerk van de cultuur op het Agnieten College Zwartsluis is
een lerende cultuur waarbij daadwerkelijk de deur fysiek openstaat
voor feedback om te groeien.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.7. Meander College, vwo
In deze paragraaf geven we de oordelen en resultaten van het
verificatieonderzoek op de vwo-afdeling van het Meander College in
Zwolle. Dit onderzoek vond plaats op 25 januari 2019.

OP3 Didactisch handelen: voornamelijk voldoende lessen met
afwisseling
Het didactisch handelen op het vwo van het Meander
College in Zwolle beoordelen we als voldoende. Over het algemeen
zagen we vrij traditionele lessen: de leraar begon met een instructie,
daarna werd er gewerkt aan huiswerk en de leraar sloot de les
klassikaal af. De lessen zijn geschikt voor het beoogde niveau en er
worden met regelmaat verdiepende begripsvragen gesteld aan de
leerlingen die de kennis en samenhang verbreden. Er wordt dan ook
de tijd gegeven om goed na te denken over het antwoord en 'weet ik
niet' wordt niet geaccepteerd. Er is door de leraren nagedacht over de
structuur en inrichting van de lessen, hoewel we weinig hebben gezien
dat de doelen voor die les nadrukkelijk met de leerlingen worden
gedeeld. Daardoor wordt er ook aan het einde van de les weinig
teruggekoppeld naar die -immers niet genoemde- doelen en wordt
het moment voor reflectie niet benut.
De band tussen de docenten en de leerlingen was in de geobserveerde
lessen prettig te noemen. Er is sprake van een respectvolle houding
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over en weer en er is een prettige sfeer. Dit heeft een positieve invloed
op de actieve betrokkenheid van leerlingen bij de les.
In meerdere lessen konden leerlingen samenwerken. Dit bracht soms
levendige gesprekken op gang en we zagen ook leerlingen die elkaar
verder hielpen met lastige lesstof. We hebben meerdere lessen gezien
waarin sprake was van afwisseling in de lesvormen, en af en toe
konden de leerlingen zelf keuzes maken uit wat voor hen goed was
om te doen in dat deel van de les.
Aandachtspunten voor het didactisch handelen zijn het meer bieden
van differentiatie of maatwerk aan de leerlingen. Wanneer leerlingen
heel goed zijn in een vak, of ze lopen voor ten opzichte van de andere
leerlingen, doen ze in een aantal gevallen nog steeds mee in het
tempo van de rest van de klas. De school vindt het belangrijk dat
leerlingen de eigenaar zijn van hun eigen leerproces, maar hiervan valt
tijdens de door ons bezochte lessen weinig terug te zien. Ten
slotte constateren we dat niet in alle lessen de leskwaliteit voldoet.
De schoolleiding heeft de kwaliteit van het didactisch handelen
echter in beeld en onderneemt actie om deze op onderdelen te
verbeteren. Het is zaak dit vooralsnog te blijven doen.

KA1 Kwaliteitszorg: een helder zicht op resultaten en didactisch
handelen
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. Het Meander College
heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarbij de
kwaliteitskalender van Landstede als basis is gebruikt en is vertaald
naar de situatie op de school. Het Meander College verzamelt
stelselmatig gegevens over de onderwijskwaliteit. De schoolleiding
heeft een helder beeld van de kwaliteit van het onderwijs, net als de
taakhouder kwaliteitszorg die sinds dit jaar is aangesteld. Ook
de onderwijsresultaten zijn in beeld. Dit zicht op resultaten en
didactisch handelen krijgt men door lesbezoeken uit te voeren,
tevredenheidsenquêtes te analyseren en door met de ouderraad, de
leerlingenraad en de DMR (Deelmedezeggenschapsraad) in gesprek te
gaan. Ook de uitkomsten van de DOT (Digitale Observatie Tool)
worden gebruikt als input voor het overzicht van de kwaliteit van de
lessen.
Vakgroepen maken een OPP (One Page Plan) waarin wordt gesteld
wat er goed gaat, wat er beter moet, wat men wil bereiken en hoe dat
bereikt gaat worden. We constateren dat deze over het algemeen
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voldoende specifiek en meetbaar zijn opgesteld. Aan het eind van een
schooljaar spreekt de schoolleiding met de vakgroep over het OPP en
over of de doelen zijn bereikt. De schoolleiding houdt het zicht op de
resultaten bij vanuit managementrapportagesystemen bij en legt deze
naast de uitkomsten van de OPP's. Van elke vakgroep wordt verwacht
dat zij de resultaten analyseren en zo mogelijk verbeteren.
De schoolleiding verlangt van vakgroepen waarvan de resultaten
achterblijven bij de verwachting, dat zij die resultaten analyseren en
een plan schrijven voor verbetering.
We hebben er vertrouwen in dat de koers van de schoolleiding de
kwaliteit van het onderwijs zal verhogen. Op alle niveaus in de school
heeft en voelt men een verantwoordelijkheid wat betreft
kwaliteitszorg: de individuele docent, de vakgroep, het team vwo, de
taakhouder kwaliteitszorg, de afdelingsleiders en de directeur volgen
de behaalde resultaten en de uitkomsten van wat leerlingen en
leidinggevenden vinden van de lessen.
Een opmerking over de afgenomen tevredenheidsenquêtes is dat deze
niet door een representatief aantal leerlingen en ouders is ingevuld.
Dat is een aandachtspunt voor volgende keren.
KA2 Kwaliteitscultuur: eigenaarschap en professionalisering zijn
onderdeel van de school
De kwaliteitscultuur is voldoende. De meeste docenten zijn bevoegd
voor het vak en het niveau waarop ze lesgeven. De docenten die dat
niet zijn, zijn in de laatste fase van een opleiding om ook de juiste
bevoegdheid te behalen. De school functioneert transparant en
integer. Hierin is veel ten positieve veranderd de afgelopen jaren.
Medewerkers weten wat de koers van de school is en waaraan ze
minimaal moeten voldoen. Ook de afvaardiging van medewerkers en
ouders uit de DMR en de ouderraad zijn tevreden over de manier
waarop informatie met hen wordt gedeeld en besproken.
Medewerkers volgen gezamenlijke scholingen om zich verder te
professionaliseren. Zo is de scholing rondom differentiatie twee keer
aangeboden en begint er een cursus over coachende vaardigheden
voor docenten. Daarnaast kunnen medewerkers met individuele
voorstellen tot scholing komen en worden deze, mits ze bijdragen
aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en passen bij
de koers van de school, veelal gefaciliteerd.
We constateren dat de kenniskringen veel praktische input geven.
Daardoor leren docenten van elkaar en wordt feedback geven
onderdeel van de dagelijkse praktijk. Mede daardoor neemt de
verantwoordelijkheid en eigenaarschap sterk toe
Er zijn meerdere project- en expertgroepen waarin medewerkers
kunnen meepraten en -denken over ontwikkelingen waarover de
school beslissingen moet nemen. Medewerkers voelen eigenaarschap
en verantwoordelijkheid over deelonderwerpen en vinden dat erg
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prettig. Dit is een compliment waard aan de schoolleiding én de
medewerkers en een voorbeeld van een belangrijke cultuuromslag
gedurende de afgelopen jaren.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

3.8. TalentStad, vmbo basisgerichte leerweg

Onderzoek naar leerplicht en vroegtijdig
schoolverlaten
Op 23 januari 2019 hebben we bij de afdeling vmbo
kaderberoepsgerichte leerweg van TalentStad Beroepscollege een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een
aantal relevante artikelen uit de Wet op het voortgezet onderwijs
(WVO) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie
Onderzoekskader).
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)
• schorsing en/of verwijdering van (niet-)leerplichtige leerlingen
Verzuimregistratie
Wij constateren dat TalentStad Beroepscollege door haar deugdelijke
registratie voldoet aan de wettelijke regels over het melden van
verzuim zonder geldige reden. De school registreert op deugdelijke
wijze de aan- en afwezigheid van leerlingen in het leerlingvolgsysteem
en houdt systematisch zicht op de verzuimfrequentie en de duur van
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het verzuim. De taakverdeling is duidelijk vastgelegd en de teamleden
voeren de taken in de praktijk uit zoals afgesproken. Ook wordt de
registratie van de aan- en afwezigheid van leerlingen door docenten
periodiek door de verzuimcoördinator geïnventariseerd en waar nodig
spreekt zij docenten individueel aan om consequenter te registreren.
Verder staan de sancties die de school hanteert omtrent ongeoorloofd
verzuim duidelijk beschreven en zijn deze bekend bij leerlingen.
TalentStad onderhoudt goed contact met de leerplichtambtenaar en
maakt preventieve meldingen via het verzuimloket waardoor de
leerplichtambtenaar vroegtijdig betrokken is bij leerlingen die te vaak
(on)geoorloofd verzuimen.
Meldingsplicht
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd
verzuim van leerplichtige leerlingen (jonger dan 18 jaar) te melden.
Het gaat hier om leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en
binnen vier opeenvolgende lesweken, 16 uur zonder geldige reden
afwezig zijn. TalentStad doet deze meldingen tijdig en correct. Wel
constateren we dat er binnen de onderzoeksgroep in de onderzochte
periode één vervolgmelding niet gedaan is, maar dit valt binnen de
toegestane foutmarge.
Communicatie van verzuimbeleid
TalentStad voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. In de schoolgids
ontbreekt echter het percentage leerlingen dat de school zonder
diploma heeft verlaten. Hiermee voldoet de school niet aan artikel
24a, eerste lid, onder a van de WVO.
Verwijdering van (niet)-leerplichtigen leerlingen
Wij kunnen geen oordeel geven over de naleving van de wettelijk
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen
jonger dan 16 jaar of leerlingen jonger dan 18 jaar zonder
startkwalificatie (artikel 27, eerste lid van de WVO; artikelen 14 en 15
van het IB en artikel 18, eerste lid van de LPW). Daarnaast kunnen we
niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk voorgeschreven
meldingsplicht van de verwijdering van deelnemers van 18 tot 23 jaar
zonder startkwalificatie (artikel 28 van de WVO en de artikelen 14 en 15
van het IB). Beide onderwerpen zijn weliswaar onderzocht, maar er
waren geen leerlingen in de onderzoeksperiode die voor melding in
aanmerking kwamen. Hierdoor kunnen wij niet vaststellen of de
school de geldende meldingstermijn hanteert.
Schorsing
Wij kunnen niet vaststellen of TalentStad de geldende
meldingstermijn met betrekking tot schorsingen hanteert. Het
onderwerp is weliswaar onderzocht, maar er waren geen leerlingen
die voor melding in aanmerking kwamen. Hierdoor kunnen we niet
beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk voorgeschreven
meldingsplicht (artikel 13 van het IB). Wel blijkt uit de gesprekken met
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de schoolleiding en de verzuimcoördinator dat de procedure bij
schorsing in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. De
school is zich er echter niet van bewust dat een interne schorsing die
langer dan één dag duurt ook schriftelijk en met opgave van redenen
gemeld dient te worden bij de inspectie. TalentStad gaat dit
meenemen in haar procedure.
Verlenen van verlof
Op de school hebben wij met de schoolleiding enkele dossiers van het
verlenen van verlof buiten de schoolvakanties besproken. De
verlofaanvragen worden door ouders ingediend bij de teamleiders. In
gezamenlijk overleg en in sommige gevallen na raadpleging van de
leerplichtambtenaar wordt er een besluit genomen. Wij constateren
dat niet in alle gevallen een juiste toepassing aan de wet is gegeven,
doordat er in één enkel geval in het belang van de leerling werd
afgeweken van de wettelijke voorschriften.

3.9. Morgen College Sypel, vmbo basisgerichte
leerweg
Onderzoek naar leerplicht en vroegtijdig
schoolverlaten
Onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid
Op 30 januari 2019 hebben we bij het Morgen College een onderzoek
uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied
van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het betreft
wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal
relevante artikelen uit de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en
de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie
Onderzoekskader).
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)
• schorsing en/of verwijdering

Verzuimbeleid
De school registreert op deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid van
leerlingen. Zo is de taakverdeling duidelijk en de teamleden voeren de
taken in de praktijk uit zoals afgesproken. Door de deugdelijke
registratie kan de school in de basis voldoen aan de wettelijke regels
over het melden van verzuim zonder geldige reden. De school
beschikt over een uitgebreid verzuimprotocol, wel heeft de inspectie
vastgesteld dat het beschreven protocol op enkele punten niet
overeenkomt met de dagelijkse uitvoering. De school deelt deze
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conclusie en zal het protocol daarop aanpassen. Een goede
verslaglegging van de procedure draagt bij aan de borging van de
uitvoering van het verzuimbeleid.
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Meldingsplicht
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd
verzuim van leerplichtige leerlingen (jonger dan 18 jaar) te melden.
Het gaat hier om leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en
binnen vier opeenvolgende lesweken 16 uur zonder geldige reden
afwezig zijn. De school doet deze meldingen tijdig en correct. De
school monitort voortdurend het verzuim van haar leerlingen.
Wanneer een leerling een zorgelijk verzuimprofiel heeft wordt al ruim
voor de 16 uur in vier weken een preventieve melding gedaan aan
DUO. Hierdoor zijn deze leerlingen vroegtijdig in beeld en wordt
samengewerkt met externe partners om het verzuim terug te dringen.
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen 18 en 23
jaar te melden. Er waren in de onderzochte periode binnen de
onderzoeksgroep namelijk geen leerlingen die de school moest
melden. Deze meldplicht geldt voor leerlingen die nog niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie en die vier aaneengesloten lesweken
zonder geldige reden afwezig zijn.
We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen
deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als de school
verzuim moet melden, zij dit juist en op tijd doet.

Communicatie van verzuimbeleid
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. In de schoolgids
ontbreekt het percentage leerlingen dat de school zonder diploma
heeft verlaten. Hiermee voldoet de school niet aan artikel 24a, eerste
lid, onder a van de WVO.
Verwijdering van (niet-)leerplichtige leerlingen
Wij kunnen geen oordeel geven over de naleving van de wettelijk
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen
jonger dan 16 jaar of leerlingen jonger dan 18 jaar zonder
startkwalificatie (artikel 27, eerste lid van de WVO, artikelen 14 en 15
van het IB en artikel 18, eerste lid van de Leerplichtwet 1969). Ook
kunnen wij niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen van
18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie (artikel 28 van de WVO en de
artikelen 14 en 15 van het IB).
Wij hebben het onderwerp weliswaar onderzocht, maar er waren geen
leerlingen die voor melding in aanmerking kwamen. Daardoor kunnen
wij niet vaststellen of de school de geldende meldingstermijnen
hanteert.
Schorsing
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk
voorgeschreven meldingsplicht met betrekking tot schorsingen
(artikel 13 van het IB). Het onderwerp is weliswaar onderzocht, maar er
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waren geen leerlingen die voor melding in aanmerking kwamen.
Daardoor kunnen wij niet vaststellen of de school de geldende
meldingstermijn hanteert.

Verlenen van verlof
Verlenen van verlof (artikel 11 van de Leerplichtwet)
Op de school hebben wij enkele dossiers ingezien van het verlenen
van verlof buiten de schoolvakanties. Wij constateren dat de directeur
in alle gevallen een juiste toepassing aan de wet heeft gegeven (artikel
11 van de Leerplichtwet).
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: Allround medewerker
mode/maatkleding
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij Allround medewerker mode/maatkleding 91250/25163.
De aanleiding voor dit risicogerichte onderzoek is dat de
onderwijsresultaten onder de norm zijn. Dit kan een risico zijn voor de
onderwijskwaliteit. We onderzochten of dit het geval is.
De onderwijsresultaten liggen al een aantal jaren onder de norm. In
het onderzoek betrokken wij alle standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Examinering en diplomering en
Schoolklimaat, Daarnaast onderzochten we tevens de gebieden
Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie. Ook onderzochten
we de schoolkosten/ wettelijke bijdragen.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Conclusie
De kwaliteit van de opleiding Allround medewerker mode/
maatkleding is onvoldoende. Wij zien tekortkomingen op de gebieden
Examinering en diplomering, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg
en ambitie. Het onderwijsproces en het schoolklimaat voldoen wél
aan de eisen. Verder voldoet de opleiding niet aan de wettelijke
vereisten die gelden voor de schoolkosten.
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4.1. Onderwijsproces

Onderwijsprogramma: kan optimaler
Het onderwijsprogramma stelt studenten in voldoende mate in staat
om zich voor te bereiden op de beroepspraktijk, het vervolgonderwijs
en de samenleving. Wel kan het programma steviger worden
neergezet en meer uitdaging bieden aan de studenten.
Het programma is afgestemd op het kwalificatiedossier. Het
programma kent een duidelijke opbouw waarbij gestructureerd wordt
toegewerkt naar het diploma. Het programma sluit aan bij het
voorafgaand onderwijs en biedt tevens voorbereiding op
vervolgopleidingen. Er zijn mogelijkheden voor maatwerk, zowel voor
vertragen als versnellen. Bijvoorbeeld bij studenten met een
specifieke achtergrond die in een eerder stadium al ervaring op het
vakgebied hebben verworven. Verder zijn er mogelijkheden voor
bijles, onder meer voor de vakken rekenen en Nederlands. De
studenten geven evenwel aan dat zij het onderwijsprogramma niet als
uitdagend ervaren. Er zijn weliswaar verdiepingsmogelijkheden, zoals
bijvoorbeeld de zogenaamde "lingeriestage", maar deze extra
uitdagingen worden doorgaans pas aangeboden als de student er om
vraagt. Hier is nog winst te behalen.
Loopbaan en burgerschap is onderdeel van het studieprogramma en
komt onder meer tijdens de coach lessen aan de orde. Ook is er oog
voor specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld duurzaamheid en
maatschappelijke onderwerpen zoals kleding voor daklozen, via
projecten en excursies.
Ontwikkeling en begeleiding: veel zorg voor student, maar intake
kan beter
De opleiding volgt de ontwikkeling van studenten en begeleidt hen
voldoende. De intake bij de start van de opleiding is echter voor
verbetering vatbaar. In het intakegesprek met de student wordt de
startsituatie in beeld gebracht. Er is sprake van een brede doelgroep
(vmbo-basis versus havo-achtergrond en veel versus weinig
vakmatige ervaring). Tijdens de intake en bij de verdere coaching is
meer aandacht dan voorheen voor het beroepsbeeld. Het team
vermoedt dat hier een van de oorzaken ligt van het onvoldoende
studiesucces. De analyse van de problematiek rondom het
studiesucces heeft echter weinig diepgang, zoals ook bij dit onderdeel
wordt gemeld. De ingezette verbetering heeft daardoor teveel een
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geïsoleerd en ad hoc karakter en biedt te weinig basis voor aanvullend
te formuleren maatregelen. Een duurzame vooruitgang op dit punt is
daardoor niet gewaarborgd.
De opleiding kent betrekkelijk veel studenten waarvoor bijzondere
zorg nodig is, zoals studenten met een vluchtelingen-achtergrond of
thuisproblematiek. Waar nodig volgt dan een plusgesprek, met
inschakeling van de dienst Student Advies Begeleiding (hierna SAB),
als basis voor een goede uitgangspositie van de verdere begeleiding.
Elke student heeft een eigen coach. Er zijn coachlessen en regelmatige
individuele coachgesprekken. Elke lesperiode vindt er een schouw
plaats met beoordeling van de te maken producten. De voortgang van
de student wordt regelmatig gemonitord en besproken in de
teamvergaderingen. In het eerste jaar wordt echter veel van de
zelfstandigheid van de student verwacht, zoals in de praktijklessen tot
uiting komt. De achtergrond van de studenten is echter divers en niet
bij iedere student past deze zelfstandigheid. Een betere focus op de
mogelijkheden van de individuele student kan hier winst opleveren.
Didactisch handelen: voldoende, maar afstemming op doelgroep
kan beter
Het didactisch handelen van docenten stelt de student in staat tot
effectief leren. De lessen die we bijwoonden waren over het algemeen
duidelijk van opbouw en structuur. De lessituaties, werkvormen en
bijbehorende lesdoelen zijn gerelateerd aan de kennis, vaardigheden
en houding die het kwalificatiedossier van de studenten verlangt.
Studenten zijn in het algemeen betrokken bij de les, aan het werk en
aan het leren.
We zien echter wel verbetermogelijkheden. De jaargroepen zijn
betrekkelijk klein en de studenten van verschillende niveaus krijgen
gezamenlijk les. Dat vraagt afstemming op de doelgroep, ook uit
oogpunt van taalvaardigheid en de al of niet reeds aanwezige
praktijkvaardigheid. Deze differentiatie kwam echter niet bij alle
lessen die we bijwoonden in even sterke mate naar voren. Met name
geldt dit voor de eerstejaars studenten die veelal meer en effectievere
instructie bij de praktijklessen nodig hebben dan nu wordt
aangeboden. Bij deze groep ligt het teveel aan de student zelf wat zij
of hij leert. Voor de latere studiejaren speelt dit probleem aanzienlijk
minder. Ondanks dat er binnen het team ruime aandacht is voor
scholing, ook voor didactische vorming van nieuwe docenten, is het
team zich hier niet afdoende van bewust.
De studenten geven aan dat ze veel waardering hebben voor de
kennis en vakbekwaamheid van de docenten, die veelal afkomstig zijn
uit de beroepspraktijk. Ook is er in de praktijklessen regelmatig
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld.
Beroepspraktijkvorming: studenten tevreden over praktijkvorming
De opleiding draagt voldoende zorg voor de beroepspraktijkvorming
(bpv). De studenten en bedrijven zijn voldoende op de hoogte van wat
er tijdens de bpv van hen gevraagd en verwacht wordt. De wekelijkse
bpv-lessen, ingevoerd in het kader van het bpv-verbeterplan, dragen
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daar aan bij. Stageplaatsen zijn in voldoende mate voorhanden, zo
nodig assisteert de school bij het vinden van een geschikte plek. De
coach beoordeelt, op basis van de voorafgaande productschouw, of
een student voldoende is gevorderd om aan de stage te beginnen. Zo
nodig geeft deze de student advies om zich eerst verder te bekwamen.
De voortgang en de uitvoering van de praktijkopdrachten wordt door
zowel de praktijk als de school gevolgd via de uit te voeren
opdrachten in het bpv-handboek en duidelijke
beoordelingsformulieren. Daardoor kan tijdig worden ingegrepen als
er zich problemen voordoen. De gesprekken die de bpv-begeleider op
de stageplek met student en praktijkopleider heeft geven daarbij een
goed zicht op de situatie ter plaatse.

4.2. Examinering en diplomering

De kwaliteit van examinering en diplomering is geborgd
De examencommissie borgt een deugdelijke examinering en
diplomering. We zien dat de examencommissie, sinds vorig jaar in de
nieuwe opzet, serieus en deskundig invulling geeft aan het
waarborgen van de kwaliteit van de examinering en diplomering. De
examencommissie opereert onafhankelijk en pakt haar rol als
eindverantwoordelijke voor de examinering en diplomering op
gedegen wijze op. Er is hierbij een duidelijk onderscheid tussen de
borgende taak van de commissie en de uitvoerende taak, het zorgen,
van de andere bij examinering betrokken personen. Het valt ons op
dat de commissie een vergaand inzicht heeft in de wijze waarop de
uitvoering verloopt. Daarin denkt zij ook mee en de
resultaatverantwoordelijke kwaliteit binnen het team vervult hierbij
een belangrijke rol. Dat inzicht verkrijgt zij door het uitvoeren van een
aantal activiteiten. Belangrijk elementen hierbij vormen de
steekproefsgewijze visitaties bij het afnemen van de examens en de
dossiercontroles voorafgaand aan het diplomabesluit. Bij de laatste
examineringsronde kwamen diverse knelpunten naar voren, zoals een
onduidelijke rollenscheiding bij de beoordeling. Ook is geconstateerd
dat er meer aandacht nodig is bij de beoordeling van de procesmatige
werkprocessen en het verantwoordingsgesprek met de student bij de
afsluiting van de proeve. Verbeteracties zijn inmiddels geformuleerd
en in gang gezet.
Verder ziet de commissie toe op de kwaliteit van het ingekochte
exameninstrumentarium. De Adviescommissie inkoop en vaststelling
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(hierna AIV) vervult daarbij een belangrijke ondersteunende rol.
Daarnaast houdt de commissie zicht op de deskundigheid van de
assessoren en andere bij de examinering betrokkenen. Daartoe is
tevens een uitgebreid scholingsprogramma in gang gezet, waaraan
ook externe deskundigen bijdragen. In dit kader is ook de gang van
zaken aangescherpt rondom de taalexamens, zoals
steekproefsgewijze herbeoordelingen, deskundigheid van
taalassessoren en intervisiebijeenkomsten.
Exameninstrumentarium voldoet aan de eisen
Het exameninstrumentarium is voldoende omdat het aansluit bij de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. De opleiding
koopt de exameninstrumenten voor het beroepsgerichte deel in. Deze
instrumenten zijn door de inspectie met een voldoende beoordeeld.
Ook bij de instellingsexamens voor Nederlands is sprake van inkoop.
Het examenmateriaal voldoet eveneens aan de inhoudelijke en
technische eisen. De exameninstrumenten worden volgens
voorschrift van de leverancier ingezet.
Afname en beoordeling is onvoldoende betrouwbaar
Het examenproces van afname en de beoordeling is onvoldoende
deugdelijk. Hierdoor wordt niet voldaan aan de Regeling standaarden
examenkwaliteit mbo 2017. Er is in de examenperiode bij de
assessoren/examinatoren geen duidelijke scheiding tussen de rol van
begeleider en die van beoordelaar. Ook is onvoldoende geborgd dat
de student zelfstandig het eindproduct heeft gemaakt. Ook de
beoordeling van de instellingsexamens Nederlands is onvoldoende
deugdelijk omdat er sprake is van slechts één beoordelaar, zonder
verdere maatregelen die de betrouwbaarheid bevorderen.
De beoordeling van de proeves gebeurt door diverse examinatoren,
waaronder ook externe assessoren uit het werkveld. Er is tijdens de
examenperiode, die ongeveer vijf weken duurt, bij de betrokken
personen geen duidelijk onderscheid tussen de rol van begeleider en
de rol van examinator. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de
beoordeling in het geding. Bij de meest recente examinering is er
sprake geweest van een wisselende bemensing. Ook waren er niet
steeds vakdocenten aanwezig en was er sprake van personen die
minder goed van de vereiste gang van zaken op de hoogte waren.
Daardoor is onvoldoende geborgd dat elke student zelfstandig haar
of zijn eindproduct heeft vervaardigd en dat er niet op ongeoorloofde
wijze tips zijn verstrekt of hulp is gegeven.
Wat ook beter moet is de afname en beoordeling van de
instellingsexamens Nederlands. Er is sprake van één beoordelaar bij
de examens. De spreekvaardigheidsexamens worden weliswaar
opgenomen, maar deze informatie wordt niet structureel benut om de
betrouwbaarheid van de examens te bevorderen. Ook bij het examen
schrijven is er geen systematiek om zicht te hebben op de
betrouwbaarheid, zoals bijvoorbeeld een steekproefsgewijze
herbeoordeling.
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Positief is dat het team aan een plan werkt om de genoemde
tekortkomingen voor de komende examenperiode te verbeteren. Ook
worden dan aanvullende verbeteringen doorgevoerd, zoals het beter
betrekken van de externe assessoren bij tussentijdse beoordelingen.
De examenperiode kent verder een helder startmoment. De proeve
vindt plaats op school in een praktijkgerichte omgeving. Hiervoor is
gekozen om de gelijkwaardigheid van de examens voldoende te
kunnen beheersen. Ook zijn maatregelen getroffen om de bewaking
van de authenticiteit van de te maken producten te ondersteunen. Zo
is er is controle dat het gemaakte werk op school blijft en een
tassencontrole bij binnenkomst.

4.3. Schoolklimaat

Veiligheid: respectvolle omgeving
Het team zorgt voor een fysiek en sociaal veilige omgeving voor de
studenten, zo geven ook de studenten aan. Dit doen de docenten
door elke student zich thuis te laten voelen bij de opleiding, door
aandacht te geven en door ervoor te waken dat er respectvol met
elkaar wordt omgegaan.
Leerklimaat: ondersteunend en stimulerend, maar ruimte voor
verbetering
Er wordt geleerd en het leerklimaat is voor studenten stimulerend en
ondersteunend. Er is evenwel winst te behalen rondom de
handhaving van de regels door het team. Als voorbeeld geldt hier de
ruimte in de hantering van afgesproken inlevertermijnen voor te
maken werk bij verschillende docenten. Door deze aanpak werkt het
team demotivatie in de hand bij de ijverige studenten.

4.4. Onderwijsresultaten
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Studiesucces: resultaten stijgend mag nog onder de norm
De opleiding Allround medewerker mode/maatkleding realiseert
onvoldoende resultaten. We kijken hierbij naar het
driejaarsgemiddelde (2015-2018) van het jaarresultaat (69,0 procent),
het diplomaresultaat (65,2 procent) en het startersresultaat (70,6
procent). Het diplomaresultaat en het startersresultaat liggen onder
de norm. Daarmee voldoet de opleiding niet aan de eisen van het
artikel 7.2.7. eerste lid, en artikel 7.4.8 eerste lid van de WEB waarbij
de opleiding dient te zorgen voor een goede organisatie en kwaliteit
van onderwijsprogramma en examinering. De driejaarsgemiddelden
over de jaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 gelden voor bc319
niveau 3, waarvan de opleiding Allround medewerker mode/
maatkleding onderdeel uitmaakt.
De driejaars gemiddelden zijn dalend. De analyse van het team voor
verbetering schiet tekort in diepgang. Er wordt ingezoomd op een
beperkt aantal studenten en op de redenen van hun uitval. Dit levert
te weinig gerichte informatie voor noodzakelijke verbeteracties. Het
team werkt weliswaar aan een verbeterde intake, met intensievere
gesprekken en met meer zicht op het beroepsbeeld. Maar omdat een
goede analyse ontbreekt, met bijvoorbeeld verdieping rondom de
aanpak van de lessen aan de eerstejaars, kan er niet effectief gestuurd
worden op de met deze en mogelijk aanvullend te formuleren en te
behalen resultaten.

4.5. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg: niet doeltreffend
De opleiding heeft geen sluitend systeem van kwaliteitszorg ingericht
voor de verbetering van het onderwijs. Hiermee voldoet de opleiding
niet aan artikel 1.3.6. eerste lid van de WEB met betrekking tot het
functioneren van kwaliteitszorg.
De kwaliteitscyclus wordt in onvoldoende mate doorlopen. De sturing
op onderwijskwaliteit is daardoor onvoldoende. Er zijn veel plannen,
ook in relatie tot de Landstede-brede plannen, met een groot aantal
verbeterpunten. Prioritering ontbreekt echter veelal. Analyses vinden
doorgaans slechts in beperkte mate plaats. Diverse verbeteracties zijn
daardoor niet doelgericht geformuleerd. Ook beschikt het team niet in
alle gevallen over de juiste stuurgegevens. Wij noemen in dit verband
de beschikbare cijfers rondom de geprogrammeerde en de
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gerealiseerde onderwijstijd. De basisgegevens waarop het
management stuurt wijken af van de uitgangsgegevens. Dit kan leiden
tot onjuist of te laat ingrijpen bij de aanzienlijke lesuitval die in de
eerste periode bij de onderzochte opleiding is opgetreden.
Verder wordt er weliswaar geëvalueerd maar door het niet vastleggen
van bereikte resultaten komt het team niet toe aan het verder
doorlopen van de kwaliteitscyclus. De check en de act fases blijven
daardoor vaak onderbelicht, zoals ook in een recente audit naar voren
kwam. Ondanks hard werken door het team en een grote inzet wordt
er te weinig resultaat geboekt in het behalen van de vereiste
onderwijskwaliteit.
Kwaliteitscultuur: krachtenbundeling noodzakelijk
De opleiding kent een onvoldoende professionele en transparante
kwaliteitscultuur. Daarmee wordt niet voldaan aan artikel 1.3.6. van de
WEB.
Het team is teveel gericht op de dagelijkse gang van zaken. Er is sprake
van een klein en compact team, met een hoge werkdruk door uitval
wegens ziekte. Men pakt veel zaken op, vanuit een grote
bevlogenheid en betrokkenheid met de studenten. Tot dusver is men
echter onvoldoende in staat geweest om keuzes te maken en grenzen
aan te geven. Dit gaat ten koste van de resultaatgerichtheid. Er moet,
onder de nieuwe teamleiding, gewerkt worden aan het realiseren van
een aanspreekcultuur, gericht op het behalen van de afgesproken
resultaten. Ook ligt hier de uitdaging om als team, veel meer dan nu
het geval is, de krachten te bundelen om vervolgens samen op te
trekken vanuit een verder te ontwikkelen gemeenschappelijke
onderwijsvisie. Daardoor zal het onderwijskundig leiderschap beter
gestalte gaan krijgen dan nu het geval is. Voor het team bestaan
daartoe ruime faciliteiten voor scholing en verdere
professionalisering. Deze worden echter door de grote werkdruk nog
onvoldoende benut.
Verantwoording en dialoog: vooral intern gericht
Het opleidingsteam legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief
een dialoog. Intern gebeurt dit door, naast het gangbare teamoverleg,
resultaat- en ontwikkelgesprekken met de medewerkers te voeren.
Ook de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder de
medewerkers spelen daarbij een rol. De interne dialoog met
studenten vindt plaats via het panel met een afvaardiging van
studenten van alle opleidingen binnen Mooi & Mode en enkele
teamleden. Doel daarvan is te achterhalen hoe de studenten de
kwaliteit van het onderwijs ervaren en om te bespreken waar de
opleiding de kwaliteit kan versterken. Recente onderwerpen van
gesprek zijn hier bijvoorbeeld de structuur in de lessen bij de
opleidingen Fashion & Styling (F&S) en de veiligheid op school. De
dialoog met de studenten valt echter nog te versterken door de open
sfeer en de korte lijnen binnen de kleinschalige omgeving van
F&S beter te benutten.
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De teamleider bespreekt regelmatig de stand van zaken met de
directeur van de eenheid Zwolle D, die op haar beurt periodiek met
het bestuur overlegt.
Wat beter kan bij de opleiding is het vormgeven van meer
gestructureerd overleg met het werkveld. Nu vindt dit veelal plaats
tijdens de bpv- bezoeken en –contacten. Hierdoor zal de dialoog over
de onderwijskwaliteit aan kracht kunnen winnen.

4.6. Overige wettelijke vereisten
Schoolkosten/wettelijke bijdragen
De opleiding brengt kosten in rekening bij de studenten waarvoor de
opleiding overheidsbekostiging ontvangt. Daarmee voldoet de
opleiding niet aan artikel 8.1.4 van de WEB. De opleiding verplicht de
studenten tot het zelf aanschaffen van een startpakket met
handwerkbenodigdheden, terwijl dit alleen op vrijwillige basis is
toegestaan. Ook moet de student op eigen kosten stoffen kopen, met
als doel het zelf stoffen leren kiezen. Daarnaast moet de student
betalen voor gastlessen. In deze beide gevallen dient dit voor rekening
van de opleiding te zijn.
Verder merken we op dat de voor de student digitaal beschikbare
informatie over de schoolkosten onduidelijk is. Zo ontbreken er
bijvoorbeeld kostenposten en is de post voor materialenverbruik niet
uitgesplitst en daardoor niet transparant.
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5 . Resultaten stelselonderzoek en
onderzoek naar risico's:
Ondernemer detailhandel/
Ondernemer retail
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het risicoen stelselonderzoek bij Ondernemer detailhandel/ Ondernemer retail
90290/25166. De aanleiding voor het risicogerichte onderzoek is dat
de onderwijsresultaten onder de norm zijn. Dit kan een risico zijn voor
de onderwijskwaliteit. We onderzochten of dit het geval is.
De onderwijsresultaten liggen al een aantal jaren onder de norm. In
het onderzoek betrokken wij alle standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Examinering en diplomering en
Schoolklimaat, Daarnaast onderzochten we tevens de gebieden
Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie. Ook onderzochten
we de schoolkosten/ wettelijke bijdragen en de onderwijstijd. Het
oordeel op het gebied Examinering en diplomering heeft betrekking
op crebo 90290 Ondernemer detailhandel.
Het stelselonderzoek naar de standaarden Didactisch handelen,
Beroepspraktijkvorming, Kwaliteitszorg , Kwaliteitscultuur en de
standaarden die vallen onder het kwaliteitsgebied Examinering en
diplomering draagt tevens bij aan ons beeld van de kwaliteit hiervan
in de sector mbo. Hierover rapporteren wij jaarlijks in de publicatie De
staat van het onderwijs.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek
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Conclusie
De opleiding is onvoldoende omdat de onderwijsresultaten en de
kwaliteitszorg niet voldoen aan de basiskwaliteit. Het
onderwijsproces, de examinering en diplomering en het schoolklimaat
voldoen wél aan de eisen en ook aan de onderzochte overige
wettelijke vereisten is voldaan.

5.1. Onderwijsproces

Onderwijsproces: theorie en praktijk komen samen
De opleiding heeft een onderwijsprogramma opgesteld dat de
studenten in drie jaar voorbereidt op de beroepspraktijk en de
samenleving. In het programma heeft de opleiding de inhoud van het
kwalificatiedossier op een samenhangende manier in zogenaamde
leerwerkprestaties (hierna: LWP’s) en bijbehorende leeractiviteiten:
training, workshop, instructie, college (hierna: Twixx) verwerkt. Het
effect is dat de student op een integrale wijze de inhoud van het vak
en de bijbehorende beroepsvaardigheden leert. Het team heeft ervoor
gekozen om de competentie “Ondernemend” een herkenbare plaats
te geven in het onderwijsprogramma. Zo biedt bijvoorbeeld het
project “Mini-onderneming” mogelijkheden om aan te sluiten bij de
competentie “Ondernemend” en bij de toekomstige beroepspraktijk
van de studenten.
De voorbereiding op de samenleving maakt de opleiding in het
programma zichtbaar met loopbaan en burgerschapslessen.
De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om te versnellen, maar
het initiatief daartoe ligt voornamelijk bij de student, mede uit
oogpunt van aan te tonen motivatie. Duidelijkere communicatie met
studenten over verwachtingen en afspraken met betrekking tot een
dergelijk traject is nog wel nodig en daarmee een punt van aandacht
voor het opleidingsteam. In extra ondersteuning voor studenten
voorziet de opleiding eventueel in samenwerking met het
expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (hierna: SAB).
Ontwikkeling en begeleiding: studenten voelen zich erkend en
herkend
De ontwikkeling en begeleiding van de studenten is voldoende, omdat
de studenten zorgvuldig worden begeleid en waar nodig extra worden
ondersteund. Ook zijn de meeste studenten tevreden over de
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studieloopbaanbegeleiding.
De intake bestaat uit een gesprek, waarin de scout de vereiste
begeleidingsinformatie van de aankomende student verzamelt en
verspreidt onder de coaches binnen het opleidingsteam. De coach
speelt een centrale rol in de begeleidingsstructuur. De coach begeleidt
de student en is het aanspreekpunt gedurende de opleiding. Naast
aandacht voor de studievoortgang besteedt zowel de coach als de
docenten veel aandacht aan de persoonlijke situatie van studenten.
Dit gebeurt zowel in de formeel geplande coachgesprekken als tijdens
veelvuldig informeel contact. Het effect is dat studenten zich erkend
en herkend voelen door de coach en de docenten uit het
opleidingsteam.
Ook volgen de coaches de voortgang van elke student en houden dit
bij in het digitale leerlingvolgsysteem. Verslagen van coachgesprekken
met de student, inclusief de bevindingen tijdens de bezoeken op het
stage adres, zijn digitaal vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Zo, en
ook via de korte lijnen binnen het team, weten ook alle teamleden en
personen die bij de zorg rondom de student betrokken zijn hoe het
met de student gaat. Het effect is dat het opleidingsteam daardoor
voldoende zicht heeft op de ontwikkeling van elke student en kan
bijsturen indien nodig.
Als een student daar behoefte aan heeft biedt de opleiding passende
ondersteuning. Hierbij kan het team beschikken over de
ondersteuning van het SAB. Het SAB biedt adequate hulp voor
studenten met een ondersteuningsbehoefte.
Wat beter kan is de eenduidige uitvoering van de formele
studieloopbaangesprekken door de coaches. We zien dat, vooral bij de
goede studenten, de coachgesprekken niet altijd volgens de
afgesproken frequentie plaatsvinden. Daarmee verloopt de
loopbaanbegeleiding bij deze studenten nog niet optimaal.
Didactisch handelen van docenten houdt studenten bij de les
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende omdat de
docenten de student voldoende in staat stellen tot leren en
ontwikkelen.
De lessen zijn gestructureerd en doel en samenhang zijn duidelijk voor
de student. Ook is er sprake van een effectieve interactie tussen
student en docent en feedback op leerresultaten. De didactische
aanpak past bij de doelgroep en is de interactie tussen docent en
student doeltreffend. De studenten zijn positief over de sfeer tijdens
de lessen en in de school en het contact met de docenten. Er is
aandacht voor elkaar en dat ondersteunt het leerproces. De studenten
ervaren hun docenten als toegankelijk en deskundig. Dit hebben wij
zelf ook waargenomen tijdens de lesbezoeken.
De differentiatie in de beroepsgerichte lessen is voor verbetering
vatbaar. De verschillen tussen studenten komen namelijk nog niet tot
hun recht doordat docenten niet altijd rekening houden met
studenten die vooroplopen, meer aankunnen of achterblijven.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

67/111

Beroepspraktijkvorming: adequate inhoud en begeleiding
Het team draagt voldoende zorg voor de beroepspraktijkvorming
(bpv). De student en de leerbedrijven zijn voldoende en tijdig
voorbereid op de bpv. Voorafgaand aan de bpv is door het
opleidingsteam voldoende aandacht besteed aan wat er van de
student verwacht wordt tijdens de bpv. Het gevolg is dat studenten
goed zijn voorbereid op de bpv en de examinering tijdens de bpv.
Studenten zijn tevreden over de begeleiding zowel vanuit het
leerbedrijf als vanuit de opleiding. De voortgangsbegeleiding in de
bpv heeft voldoende aandacht van het docententeam. Zo heeft het
team zicht op de voortgang door de stageplekken te bezoeken.
Studenten worden tijdens de bpv-periode bezocht. De verslagen van
de bezoeken worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.
Praktijkbegeleiders geven aan dat ze op de hoogte zijn van wat van
hen wordt verwacht tijdens de bpv en voelen zich betrokken bij het
onderwijs. Ze zijn tevreden over het niveau van de studenten en de
opleiding.

5.2. Examinering en diplomering

Examinering en diplomering: examencommissie komt steeds meer
in positie
De kwaliteitsborging examinering en diplomering beoordelen we als
voldoende omdat de decentrale examencommissie (DEC) een
deugdelijke examinering en diplomering borgt. De DEC neemt haar
verantwoordelijkheid en onderneemt actie indien nodig. Het resultaat
is dat ze voldoende zicht heeft op de kwaliteit van de examinering en
diplomering. Dit verkrijgt ze onder meer door het bewaken van de
scheiding tussen begeleiden en beoordelen, het inzetten van het vierogen principe bij de afname en het uitvoeren van bijwoningen. Ook
hebben we geconstateerd dat de DEC zorgvuldig vaststelt of
studenten voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een
diploma. Dit doen zij onder andere door het uitvoeren van een
controle van examendossiers. We hebben gezien dat de
examendossiers zorgvuldig zijn samengesteld.
We zien bij de examencommissie dat het bewaken van de kwaliteit
van examinering en diplomering steeds meer verschuift van
instrumenteel handelen naar risicogericht handelen. Wat daarbij beter
kan is het meer risico-gericht plannen van de bijwoningen waardoor
de DEC bijvoorbeeld meer zicht krijgt op de uitvoering van de
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examinering bij kleine ondernemingen.
Exameninstrumentarium voldoet aan de criteria
Het exameninstrumentarium is voldoende omdat het aansluit op de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het team
gebruikt beroepsgericht examenmateriaal van een examenleverancier
en zet dit ongewijzigd in. Dit examenmateriaal is door de inspectie als
voldoende beoordeeld. Voor Nederlands en Engels zet het team het
ingekochte materiaal van een examenleverancier ongewijzigd in. Ook
dit materiaal is eerder door de inspectie als voldoende beoordeeld.
Afname en beoordeling is voldoende betrouwbaar
De examenprocessen van afname en beoordeling verlopen deugdelijk
omdat de opleiding voldoende maatregelen heeft genomen
die zorgen voor een objectieve en onafhankelijke beoordeling. Zo
hanteert de opleiding het vier-ogen principe en zet de opleiding altijd
verschillende beoordelaars in. De beoordelaars zijn onafhankelijk en
komen zowel uit de instelling als uit het beroepenveld en zijn bekend
met het exameninstrumentarium. Dit draagt in positieve zin bij aan
een zo objectief mogelijke beoordeling.
Tijdens de examinering is sprake van een duidelijke manier van
afnemen en beoordelen. Het examenproces is zowel voor studenten
als beoordelaars volledig beschreven waarbij een duidelijk
onderscheid is gemaakt tussen begeleiding en examinering. De
examinering is authentiek en realistisch omdat een deel van het
beroepsgerichte examen in de reële beroepspraktijk plaats vindt. Om
zicht te hebben op de afname en beoordeling dienen beoordelaars
beoordelingen te onderbouwen. Het effect is dat de opleiding zo zicht
heeft op hoe een oordeel tot stand komt.
Wat beter kan door de opleiding is het zicht houden op de afname en
beoordeling bij kleine ondernemingen. Bij deze ondernemingen zijn er
mogelijke risico’s met betrekking tot de objectiviteit en
onafhankelijkheid van de beoordeling.

5.3. Schoolklimaat

Veiligheid: respectvol
De opleiding biedt een sociaal veilige omgeving voor studenten
waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat. Veiligheid en respect
zijn zichtbaar in de wijze waarop docenten de studenten benaderen
en passen bij de normen en waarden die het opleidingsteam en de
school onderschrijven. In samenhang hiermee zijn er geen incidenten
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en scoort veiligheid hoog in de enquête naar studenttevredenheid.
Daarnaast hebben wij gezien en gehoord dat de kleinschaligheid en de
locatie van de opleiding een positieve bijdrage levert aan het gevoel
van veiligheid.
Leerklimaat: stimulerend en ondersteunend
Het leerklimaat is voor studenten stimulerend en ondersteunend. De
regels zijn voor iedereen helder en docenten zien erop toe dat zij die
gelijk naleven. Zo weten de studenten waar ze aan toe zijn en kunnen
zij zich richten op het leren. In de lessen zagen wij dat de docenten
zorg dragen voor een stimulerend klimaat door de studenten met
respect te behandelen. Docenten geven hiermee het goede voorbeeld.

5.4. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten: voldoen nog niet aan de norm
De onderwijsresultaten zijn onvoldoende omdat de opleiding
resultaten behaalt die niet voldoen aan de gestelde norm voor
studiesucces. Het driejaarsgemiddelde van het jaarresultaat is 62,2
procent (norm 68 procent), het diplomaresultaat bedraagt 62,2
procent (norm 70 procent), het startersresultaat bedraagt 77,6 procent
(norm 82 procent) en deze liggen hiermee onder de norm. Deze
driejaarsgemiddelden zijn berekend over de jaren 2015-2018 en
gelden voor bc333 niveau 4, waarvan de opleiding deel uitmaakt. Voor
het overzicht op welke opleidingen dit oordeel van toepassing is,
verwijzen wij naar de tabel in bijlage 1. De opleiding voldoet hierdoor
niet aan de eisen van het artikel 7.2.7 eerste lid van de WEB.
Het lage rendement is toe te schijven aan de lage resultaten in de
jaren 2015-2016 en 2016-2017. De opleiding heeft de
onderwijsresultaten geanalyseerd en op basis hiervan verschillende
acties uitgezet. Zo besteedt de opleiding bij de voorlichting en intake
meer aandacht aan het beroepsbeeld en het toekomstig werkveld
voor studenten die voor detailhandel/retail kiezen. Ook zal indien er
bij de student of scout twijfel is over de opleiding eerder de hulp van
het SAB worden ingeroepen voor een verdiepende intake.
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5.5. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg nog in ontwikkeling
De standaard kwaliteitszorg is onvoldoende omdat er nog geen
sprake is van een werkend stelsel van kwaliteitszorg. De
kwaliteitscyclus is nog onvoldoende cyclisch en systematisch. Hiermee
wordt niet voldaan aan artikel 1.3.6. eerste lid van de WEB. We lichten
ons oordeel hieronder toe:
De opleiding heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht om de
kwaliteit van het onderwijs te borgen, maar de cyclus van
kwaliteitszorg wordt in het schooljaar 2018-2019 opnieuw volledig
ingevoerd. Er is nu een concreet teamplan voor 2018-2020 maar dat
moet dus grotendeels nog worden uitgevoerd, geëvalueerd, en zo
nodig (tussentijds) worden bijgesteld. Het nog niet volledig hebben
doorlopen van de kwaliteitscyclus is de voornaamste reden voor een
onvoldoende beoordeling van deze standaard. Ook merken we op dat
door de veelheid aan doelen en acties en het missen van prioritering
in het teamplan het werken aan kwaliteitsverbetering voor het team
moeilijk behapbaar is. Het team onderkent dat en geeft aan dat men
veel ballen in de lucht moet houden.
Tot slot worden de uitkomsten van beoordeling van de
onderwijskwaliteit nog onvoldoende systematisch door de opleiding
gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs. De opleiding
analyseert de informatie die beschikbaar is nog niet altijd voldoende
diepgaand. Het risico hiervan is dat doelen en/of acties niet voldoende
aansluiten bij de geconstateerde tekortkomingen.
We zien ook enkele positieve ontwikkelingen. Zo heeft de teamleider
het afgelopen jaar vooral gestuurd op het versterken van het
functioneren van het team. De effecten hiervan zijn zichtbaar. Het
team is naar elkaar toegegroeid en werkt nu gericht aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarbij heeft het team een
teamplan opgesteld, met hierin doelen en daaraan gekoppelde acties
voor het huidige schooljaar. De zelfevaluatie waarin diverse
onderzoeksresultaten samenkomen, geeft voldoende input voor het
teamplan.
Kwaliteitscultuur: team in ontwikkeling
De kwaliteitscultuur is voldoende professioneel en transparant. Het
onderwijsteam heeft een kwaliteitscultuur gericht op het voortdurend
verbeteren van het onderwijs en de eigen professionaliteit. Het team
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straalt ambitie uit om de eigen opleiding een kwaliteitsimpuls te
geven.
Door de benoeming van de huidige teamleider in november 2017
heeft het team nieuw elan gekregen waardoor het onderwijskundig
leiderschap duidelijk meer vorm heeft gekregen. Het afgelopen jaar
heeft de teamleider geïnvesteerd in de teamdynamiek. Daarbij stuurt
de teamleider gericht en geeft hij ontwikkelruimte aan de teamleden,
met oog voor het ontwikkelperspectief van de individuele teamleden.
Het gevolg is dat wij een gespreid eigenaarschap voor de
kwaliteitszorg bij het team zien, waarbij sprake is van een
verantwoordelijkheidsverdeling over bepaalde resultaatgebieden.
Daarbij ziet het team professionalisering als een belangrijke
onderlegger van het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit
zien we terug in het scholingsplan waarbij het team zelf richting geeft
aan de inrichting van de professionalisering van het gehele team tot
op individueel niveau.
De kwaliteitscultuur kan nog versterkt worden wanneer er meer
gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en benadering. We
constateren dat er binnen het team nog te individueel gehandeld
wordt. Zo zijn er eenduidige afspraken over bijvoorbeeld de inrichting
en uitvoering van de begeleidingsprocessen maar zien wij dat de
gemaakte afspraken nog niet altijd eenduidig worden uitgevoerd.
Verantwoording en dialoog: bruikbare informatie
Het onderwijsteam legt intern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief
de interne dialoog. De dialoog met studenten is een sterk punt van
het team. De studenten zijn tevreden over de wijze waarop de dialoog
wordt gevoerd omdat het management van de school frequent
overleg met hen heeft over de kwaliteit van het onderwijs. Ook
docenten en teamleider zijn met elkaar in gesprek over de kwaliteit
van het onderwijs. De teamleider voert verantwoordingsgesprekken
met de directeur van Menso Alting, die ook betrokken is bij dit
onderwijsteam.
Het overleg met het regionale bedrijfsleven over de ontwikkelingen
binnen de opleiding en de branche zou geïntensiveerd kunnen
worden. Momenteel nodigt het team het bedrijfsleven uit om
gastlessen en workshops te verzorgen en worden evaluaties van de
bpv uitgezet onder de bpv-bedrijven. De input wordt meegenomen in
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt
bijvoorbeeld, op advies van het werkveld, meer aandacht besteed aan
telefoneren en is Duits als keuzedeel opgenomen in het curriculum.

5.6. Overige wettelijke vereisten
Overige wettelijke vereisten: schoolkosten voldoen
Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen
oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt.
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6 . Resultaten onderzoek naar
risico's: Ichthus College
Kampen, havo
Conclusie
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
kwaliteitsonderzoek bij het Ichthus College Kampen, afdeling havo.
Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd omdat wij risico's zagen in de
onderwijsresultaten. De indicatoren R1, plaatsing ten op zichte van het
basisschooladvies, en E, gemiddeld eindexamencijfer, scoren onder de
norm.
De conclusie van het onderzoek is dat we de onderwijskwaliteit op de
havo van het Ichthus College Kampen als onvoldoende beoordelen.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan ten minste de vier kernstandaarden uit het
Onderzoekskader 2017 voortgezet onderwijs (versie 1 juli 2018). Een
oordeel over deze standaarden is voorwaardelijk om tot een
eindoordeel over de onderwijskwaliteit te komen. De vier
kernstandaarden zijn:
• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
• OP3 Didactisch handelen
• OR1 Leerresultaten
• SK1 Veiligheid
Tijdens het onderzoek op school hebben we de standaard OP5
Onderwijstijd toegevoegd aan het onderzoek om de relatie te kunnen
leggen tussen de gerealiseerde onderwijstijd en de tekortkomingen in
de onderwijsresultaten.
Wij hebben twee standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
en ambitie hieraan toegevoegd.
Dit hebben we gedaan om de bevindingen van het onderzoek beter te
kunnen duiden (analyse) én om te kunnen bepalen hoe het eventuele
vervolgtraject na het onderzoek het beste ingericht kan worden. Het
betreft:
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
Toezichthistorie
De afdeling havo heeft de afgelopen jaren geen inspectieonderzoek
gehad en heeft sinds 2009 een zogenaamd basisarrangement van de
inspectie, wat betekent dat er geen risico's waren in de kwaliteit van
het onderwijs.
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De afdeling vmbo-gt op dezelfde vestiging heeft in 2013 en 2014 onder
verscherpt toezicht gestaan, vanwege tekortkomingen in de
onderwijsresultaten en het onderwijsproces.
Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben
14 lesdelen bezocht, verdeeld over de onder- en
bovenbouw en de verschillende vakken. We hebben documenten
geanalyseerd en gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten, het
ondersteuningsteam, de pMR en de schoolleiding. Aan het einde van
het schoolbezoek hebben wij onze observaties teruggekoppeld
aan een kwaliteitszorgmedewerker van het bestuur en de
schoolleiding.

Conclusie en vervolg
Hoofdconclusie
Een kwaliteitsonderzoek bij risico's zoals wij hebben uitgevoerd, leidt
tot een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Conform de
beslisregels van het Onderzoekskader 2017 luidt onze conclusie
voor de afdeling havo van het Ichthus College Kampen als volgt:
De onderwijskwaliteit van de afdeling havo van het Ichthus College
Kampen is onvoldoende vanwege het oordeel onvoldoende over de
kernstandaard OR1 resultaten.
Vervolg van het toezicht
Het bestuur krijgt de opdracht de onderwijskwaliteit te verbeteren
naar voldoende. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat we
uiterlijk in maart 2021 een herstelonderzoek uitvoeren. Indien het
bestuur op basis van een betrouwbare zelfevaluatie aannemelijk
maakt dat de onderwijskwaliteit vóór die tijd is verbeterd, kan het
herstelonderzoek ook eerder plaatsvinden. We onderzoeken dan de
standaard die nu als onvoldoende is beoordeeld en verifiëren of de
kwaliteit van de overige kernstandaarden voldoende is (zie overzicht
herstelopdrachten in Hoofdstuk 2 van dit rapport).
Met het bestuur spreken we af dat het bestuur een verbeterplan
maakt voor de school waarin een tijdlijn gegeven wordt van het
verbetertraject. Per mijlpaal wordt aangegeven welke verbetering
gerealiseerd moet zijn om in maart 2021 voldoende te zijn op alle
kernstandaarden. In het verbeterplan staat ook hoe en op welke
momenten het bestuur toetst of het verbetertraject naar wens
verloopt. Indien de verbetering niet het gewenste verloop heeft, stelt
het bestuur de inspectie daarvan onverwijld in kennis.
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6.1. Onderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De manier waarop de school zicht houdt op de ontwikkeling van de
havo-leerlingen en hen begeleidt beoordelen we als voldoende. Er is
een duidelijke structuur opgezet om de benodigde begeleiding te
signaleren en om 'op te schalen' wanneer dat nodig is.
Naast de begeleiding van de mentoren worden er leercoaches in de
school, intern begeleiders en orthopedagogen ingezet. Samen zorgen
zij voor begeleiding op maat. Bij de begeleiding van de cognitieve
ontwikkeling van leerlingen worden extern genormeerde taal- en
rekentoetsen ingezet als signaleringsinstrument. De uitkomsten van
deze toetsen worden gedeeld met de mentoren, maar ook met de
vakdocenten van leerlingen, zodat zij in hun lessen extra aandacht
kunnen geven aan taal of rekenen voor leerlingen die dat nodig
hebben.
Met de begeleidingsmogelijkheden en de signalering van
begeleidingsbehoeften zorgt de school dat leerlingen zoveel mogelijk
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.
OP3 didactisch handelen
Het didactisch handelen op de afdeling havo is voldoende. De
geobserveerde lessen waren voldoende doelgericht of er was sprake
van doelgerichtheid in lessenreeksen. De lessen waren logisch
opgebouwd en meestal werd het programma van de les
doorgenomen met de leerlingen. De lesdoelen werden overigens in 11
van de 14 geobserveerde lessen niet expliciet met leerlingen
besproken. Het is wel de ambitie van de school om leerdoelgericht te
werken en hier ligt dan ook een kans voor verbetering.
Een andere ambitie van de school is dat leerlingen
keuzemogelijkheden hebben in de lessen en dat er gedifferentieerd
wordt gewerkt. Beide hebben we in beperkte mate waargenomen. De
schoolleiding weet dat dit nog geen standaard praktijk is in de lessen
en weet ook welke docenten al wel differentiëren naar
instructiebehoefte van de leerlingen. Afstemming op verschillen in
instructiebehoefte vindt dus beperkt plaats binnen de lessen, maar
vindt vaak plaats buiten de lessen. Leerlingen kunnen extra uitleg
krijgen op vastgestelde uren in de week en maken daar ook gebruik
van als zij of hun docenten dat nodig vinden.
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Aangezien de examenresultaten onder de norm zijn, zou de school
moeten nagaan of de lessen in de bovenbouw op het niveau zijn dat
vereist wordt bij het examen. Wij hebben dat in ons onderzoek niet
kunnen vaststellen.

6.2. Schoolklimaat

SK1 Veiligheid
De standaard veiligheid beoordelen we als voldoende, omdat de
school voldoet aan de wettelijke vereisten die horen bij deze
standaard. Er zijn twee anti-pestcoördinatoren, die bij de leerlingen
bekend zijn. De school monitort de veiligheidsbeleving met een
genormeerd meetinstrument en de uitkomsten van de meting worden
schoolbreed besproken met de docenten. De scores liggen al
enkele jaren boven de benchmark. Ook heeft de school een
veiligheidsbeleidsplan.
Opvallend is dat leerlingen als eerste de veiligheid van de school
noemen als hen gevraagd wordt naar sterke punten van de school. Zij
vertellen dat ze zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en dat er
nauwelijks gepest wordt. Ook zeggen ze dat de sociale
vaardigheidslessen in de eerste klas bijdragen aan de veilige sfeer op
school. Deze lessen worden aan alle eerste klassen gegeven door
docenten die daarvoor opgeleid zijn.

6.3. Onderwijsresultaten

OR1 Resultaten
De resultaten van de havo-afdeling beoordelen we als onvoldoende.
Twee van de vier indicatoren die we betrekken in ons oordeel scoren
onder de norm. Het betreft de plaatsing van leerlingen in leerjaar drie
op het niveau dat door de basisschool geadviseerd is en het
gemiddeld eindexamencijfer. Voor beide indicatoren geldt dat het
driejaarsgemiddelde over de schooljaren 2014-2015, 2015-2016
en 2016-2017 onder de norm is. Ook als we het laaste schooljaar,
2017-2018 betrekken bij de berekening van een driejaarsgemiddelde,
zijn deze twee indicatoren onder de norm.
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De hoge afstroom heeft, blijkens onze gegevens enigszins te maken
met overadvisering van basisscholen. Toch is die niet zodanig dat de
lage scores daar volledig door verklaard kunnen worden. Het is
duidelijk dat er veel leerlingen met een havo-advies afstromen naar
de mavo. Om afstroom te beperken en vooral ook opstroom te
bevorderen wordt met ingang van volgend schooljaar gewerkt met
dakpanklassen. Dit vraagt andere didactische vaardigheden van
docenten en daar wordt nu via scholing op ingezet. Er is draagvlak
voor deze verandering.
De te hoge afstroom van havo naar mavo kan ook te maken hebben
met de verdeling van afdelingen over gebouwen. Immers als een
havo-leerling nu afstroomt, verandert zijn omgeving niet. Hij krijgt les
in hetzelfde gebouw, ziet dezelfde schoolgenoten en krijgt deels les
van dezelfde leraren. Als hij opstroomt verandert zijn omgeving wel,
want het vwo zit in een ander gebouw. Het verdient aanbeveling te
onderzoeken wat de invloed hiervan is op plaatsing ten opzichte van
het PO-advies, om vervolgens conclusies te kunnen trekken over de
didactiek en begeleiding die nodig is om leerlingen op het hogere
niveau te houden of te laten opstromen.
Het gemiddeld eindexamencijfer ligt onder de norm. Alleen het vak
M&O scoort al jarenlang hoog op het CE, de andere vakken scoren
wisselend of stabiel laag. Volgens leerlingen heeft dit te maken met
soepele overgangsnormen van klas 4 naar klas 5. Duidelijk is dat
leerlingen niet het beheersingsniveau hebben dat van hen gevraagd
wordt aan het einde van klas vijf. De school gaat het programma van
toetsing en afsluiting nader analyseren evenals de doorlopende
leerlijn om conclusies te kunnen trekken over verbetermaatregelen die
nodig zijn.

6.4. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg voor de havo van het Ichthus College Kampen
beoordelen we als onvoldoende. Hoewel de school een stelsel van
kwaliteitszorg heeft en de instrumenten die daarbij horen ook
gebruikt, is het niet gelukt om op te helderen wat oorzaken zijn van
onvoldoende onderwijsresultaten. Mogelijk heeft de wisseling van
schoolleiding en personeel (het team van de vorig jaar gesloten
vestiging in IJsselmuiden is bij het onderbouwteam van de vestiging
Kampen gevoegd) gemaakt dat de analyse van de onderwijsresultaten
op punten incompleet is gebleven. Er zijn veel gegevens bekend over
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de onderwijsresultaten, maar vanwege de incomplete analyse zijn
onvoldoende toetsbare doelen geformuleerd om de resultaten te
verbeteren.
De schoolleiding heeft wel goed zicht op de kwaliteit van het
onderwijsproces. Van het didactisch handelen en
de leerlingbegeleiding zijn de sterke punten en ontwikkelpunten
duidelijk in beeld bij de schoolleiding. Op het vlak van didactisch
handelen zijn toetsbare doelen geformuleerd die meerdere keren per
jaar onderwerp van gesprek zijn in de teams en met individuele
docenten. Het digitale observatieinstrument dat de school gebruikt
om zicht te krijgen op het lesgeven is hierbij behulpzaam.
KA2 Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur op de havo is voldoende. Het grootste deel van
de lessen wordt bevoegd gegeven en leraren die nog geen
bevoegdheid hebben zijn allemaal daartoe in opleiding.
De schoolleiding functioneert transparant en integer. De manier
waarop wordt gewerkt aan de onderwijsvernieuwing die op stapel
staat is daarvan een voorbeeld. Docenten zeggen dat er draagvlak is
voor het voornemen dakpanklassen in te voeren en voor de
keuzedinsdag waarop leerlingen hun eigen rooster in grote lijnen
kunnen gaan samenstellen. Ook de pMR bevestigt dat de
besluitvorming over de onderwijsvernieuwing zorgvuldig verloopt en
met aandacht voor eventuele bezwaren.

6.5. Overige wettelijke vereisten
De school voldoet niet aan alle wettelijke vereisten die gesteld worden
aan de schoolgids in artikel 24a van de WVO. De tekortkoming ligt op
het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage. De school draagt bij aan
de aanschaf van een laptop, maar vraagt wel van ouders dat zij een
laptop aanschaffen. Verplichte leermiddelen dienen gratis ter
beschikking gesteld te worden. Aan ouders mag een vrijwillige
bijdrage worden gevraagd en de aanschaf van een laptop moet ook
vrijwillig zijn. De school moet deze tekortkoming herstellen.
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7 . Resultaten onderzoek goede
school: Agnieten College
Nieuwleusen, vmbogt
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op het
Agnieten College Nieuwleusen afdeling vmbo-gt. Het bestuur heeft
deze school voorgedragen voor een onderzoek naar de waardering
goed. Op 22 januari 2019 heeft de inspectie dit onderzoek uitgevoerd.
Opzet van het onderzoek
De school heeft een zelfevaluatie aangeleverd en deze was het
uitgangspunt voor de inrichting van het inspectieonderzoek. In de
zelfevaluatie heeft de school over alle standaarden uit het
waarderingskader van de inspectie een beschrijving gegeven en
selectie van standaarden voor de afdeling vmbo-gt als goed
beoordeeld.
De school heeft bij de standaarden OP2, OP3, OP4, SK2, OR1, KA1 en
KA2 eigen aspecten van kwaliteit benoemd. Deze eigen aspecten van
kwaliteit heeft de school beoordeeld met de waardering goed. Deze
eigen aspecten van kwaliteit zijn te vinden in de hierna volgende tabel.
De standaarden waarvan we het oordeel van het bestuur tijdens het
onderzoek op school enkel geverifieerd hebben, zijn:
• OP1 Aanbod
• OP5 Onderwijstijd
• OP6 Samenwerking
• OP7 Praktijkvorming /stage
• SK1 Veiligheid
• OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
• OR3 Vervolgsucces
• KA3 Verantwoording en dialoog
De standaarden die we op de school zelf onderzocht hebben, zijn:
• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
• OP3 Didactisch handelen
• OP4 Extra begeleiding
• OP8 Toetsing en afsluiting
• SK2 Pedagogisch klimaat
• OR1 Resultaten
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
Wanneer een school op onderdelen kwaliteit levert die uitstijgt boven
de wettelijk vereiste kwaliteit (de deugdelijkheidseisen), dan is er
sprake van eigen aspecten van kwaliteit en een schooleigen norm
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boven de basiskwaliteit. In de hierna volgende tabel staan de
standaarden en de bijbehorende eigen aspecten van kwaliteit
(volgens de school) die we onderzocht hebben op het Agnieten
College Nieuwleusen:

Eigen aspecten van kwaliteit
Standaard

Eigen aspecten van kwaliteit

OP2

- Leerlingen van de BBL en KBL zijn scherp in beeld. Over hen worden intensieve besprekingen gehouden
en maandelijks voortgangsgesprekken gevoerd.
- Beweringen over leerlingen worden via Citotoetsen geëvalueerd.

OP3

Opbrengstgericht werken - lesdoelen staan centraal; docenten benoemen in iedere les de lesdoelen en
reflecteren hierop aan het eind van de les.
- Modern en gepersonaliseerd leren
door slim inzetten van ICT kan optimaal worden afgestemd op onderwijsbehoeften van (individuele /
groepen) leerlingen.
- Projecten worden ingezet als verdieping of om basisleerdoelen te behalen.

OP4

- Tijdens keuzewerktijd kunnen leerlingen kiezen voor extra begeleiding van een docent
- Wekelijkse remedial teaching en coaching (schoolcoach) voor leerlingen met verdergaande problematiek

SK2

- Contact met de leerling is zeer intensief; ouders worden betrokken bij de pedagogische opdracht van de
school en door hen intensief te betrekken bij de begeleiding van leerlingen.
- systematische monitoring van welbevinden van leerlingen en klassen.

OR1

- Cijfermatige resultaten hebben een voorspellende waarde.
- intensieve samenwerking met aanleverende basisscholen.
- waarmaken van bieden van kansen voor leerlingen om op te stromen.
- bestendige hoge examencijfers en percentielscores op vakniveau.

KA1

- externe kwaliteitsmeting dankzij audit. Iedere drie jaar een audit gericht op onderwijskwaliteit en eigen
aspecten van kwaliteit.

KA2

- Er is een hoge bereidheid onder het personeel om samen te ontwikkelen.
- Er is een resultaatgerichte cultuur, er worden duidelijke doelen gesteld en informatie wordt geanalyseerd
welke kan leiden tot nieuwe doelen en aandachtsgebieden.
- Er worden veel ontwikkelingsactiviteiten georganiseerd waarbij onderwijs een primair onderwerp is om
de groei van leskwaliteit te continueren.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
• lesbezoeken
• documentenanalyse
• bestuderen leerlingdossiers
• gesprekken met de schoolleiding
• gesprekken met leerlingen, docenten, de
ondersteuningscoördinatoren en leerlingbegeleiders.
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Beoordeling Onderwijs

Conclusie
We waarderen de afdeling vmbo-gt van het Agnieten College
Nieuwleusen als goed. De school biedt op alle onderzochte gebieden
tenminste basiskwaliteit en maakt bovendien de eigen aspecten van
kwaliteit overtuigend waar, waardoor de waardering 'goed'
gerechtvaardigd is.
We bespreken in paragraaf 7.1 t/m 7.5 de bevindingen over de op
school onderzochte standaarden. Voor de oordelen die we overnemen
uit de zelfevaluatie verwijzen we naar dit document dat beschikbaar is
bij de school.

7.1. Onderwijsproces

Het onderwijsproces waarderen we als goed, omdat twee
standaarden in dit kwaliteitsgebied als goed zijn gewaardeerd. Zowel
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het Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) als het didactisch
handelen (OP3) waarderen we als goed. De oordelen over de
standaarden OP2, OP3, OP4 en OP8 beschrijven we hier. Deze
standaarden hebben we op de school onderzocht. Van de overige
standaarden in dit kwaliteitsgebied nemen we de oordelen over uit de
zelfevaluatie van de school.
OP2 Zicht op begeleiding van leerlingen
De manier waarop de school zicht houdt op de ontwikkeling van de
leerlingen en hen begeleidt, waarderen we als goed. De school brengt
de ontwikkeling van leerlingen systematisch in beeld. Als er twijfel is
over het niveau dat het meest geschikt is voor een leerling, dan
worden extern genormeerde toetsen ingezet om meer informatie te
verkrijgen. De kwaliteit van de analyse van deze informatie draagt bij
aan het gesprek tussen docenten over de betreffende leerling. Een
sterk punt hierbij is dat het beschikbare dossier vanuit het primair
onderwijs op regelmatige wijze wordt geraadpleegd.

Eigen aspecten van kwaliteit
Leerlingen worden betrokken bij de planmatigheid van de
ondersteuning. Hun mening en gedachten worden meegenomen om
de meest effectieve begeleiding te verkrijgen.
Binnen geprogrammeerde lestijd is keuze werktijd beschikbaar.
Leerlingen mogen zelfstandig keuzes maken voor de begeleiding van
specifieke vakken. Daar waar nodig en mogelijk is de mentor de coach
die de leerling hierin begeleidt. De leerlingen ervaren dat ze extra hulp
krijgen als er problemen zijn ontstaan bij hun ontwikkeling. Er is extra
aandacht voor de leerlingen in de BBL en KBL leerweg. Hun voortgang
wordt maandelijks besproken en perpectieven worden eventueel
bijgesteld.
OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen waarderen we als goed. De lessen voldoen
aan de deugdelijkheidseisen en de leraren maken de eigen aspecten
van kwaliteit overtuigend waar.
Het niveau van de lessen die wij observeerden past bij het beoogde
eindniveau van leerlingen en de lessen zijn logisch opgebouwd. De
leraren creëren een leerklimaat waarin leerlingen actief en betrokken
met de lesstof bezig zijn.
Een sterk punt van de lessen is de doelgerichtheid. Dit is ook een eigen
aspect van kwaliteit van de school. Leraren zijn consequent in het
benoemen van de lesdoelen en differentiëren in de manier waarop
leerlingen aan die doelen kunnen werken. Zo sluiten ze aan op
verschillen in onderwijsbehoeftes van leerlingen. We hebben
voorbeelden gezien van leraren die gebruik maken van verschillende
ict mogelijkheden om te differentiëren.

Eigen aspecten van kwaliteit
Een belangrijk onderdeel om de standaard Didactisch handelen als
goed te waarderen heeft te maken met het realiseren van de eigen
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aspecten. De school kenmerkt zich door in bijna alle lessen vormen
van differientiatie te laten zien. Docenten maken hierbij gebruik van
slimme ICT toepassingen om aan de verschillen tussen leerilngen
inhoudelijk invulling te geven. Hiermee stemmen docenten in hun
handelen af op de onderwijsbehoefte van groepen en individuele
leerlingen. De afstemming is zowel gericht op verdieping als op
versnelling. De school maakt hierdoor haar eigen doelstelling
om modern en gepersonaliseerd te leren waar.
OP4 Extra Ondersteuning
De extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben is van
voldoende kwaliteit. Wij wijken hiermee af van de waardering goed
zoals gegeven door de school in haar zelfevaluatie. De school voldoet
aan de wettelijke vereisten.
Zo wordt bijvoorbeeld systematisch in beeld gebracht of de
ondersteuning voor deze leerlingen nog adequaat is en wordt zo
nodig bijgesteld. Extra ondersteuning wordt zowel geboden in de klas
als daarbuiten. De school werkt met
vastgestelde ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP). In de OPP's is
informatie opgenomen over de begeleiding die de leerling wordt
geboden en in welke onderwijssoort in het voortgezet onderwijs de
leerling naar verwachting het examen zal halen. Daarnaast staan de
belemmerende en de bevorderende factoren die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling helder geofrmuleerd in het OPP.
Ouders worden betrokken bij de totstandkoming van het
handelingsdeel van het OPP. De uitwerking van deze OPP's vindt in
voldoende mate plaats tussen docenten, mentoren en het
ondersteuningsteam.

Eigen aspecten van kwaliteit
De door de school opgenomen eigen aspecten van kwaliteit vinden
wij behoren bij de wettelijke basiskwaliteit die de school moet
aanbieden. De aangeboden keuzewerktijd is onderdeel van de
standaard OP2. De intensieve begeleiding in de vorm van wekelijkse
remedial teaching en coaching is onderdeel van de wettelijke
basiskwaliteit. Dat de school hier op wekelijkse basis invulling en
aandacht aan besteedt is lovenswaardig maar onvoldoende voor de
waardering goed.
OP8 Toetsing en afsluiting
De manier waarop de toetsing en afsluiting plaatsvindt, is van
voldoende kwaliteit. Er zijn in de onderbouw en de bovenbouw
duidelijke afspraken over toetsing en normering, zowel binnen de
afdelingen als binnen de secties. Leerlingen zijn op de hoogte van
deze afspraken. De Programma's van Toetsing en Afsluiting (PTA's)
worden met de leerlingen en met de ouders besproken. De
examensecretaris heeft een belangrijke rol in het aanspreken van
docenten en secties als er sprake is van onduidelijkheden.
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In de PTA's is niet duidelijk welke onderdelen van het
examenprogramma, zoals vermeld in de examensyllabi, getoetst
worden. Dit moet wel volgens artikel 31, lid 2a van het
Eindexamenbesluit. We geven voor deze tekortkoming een
herstelopdracht.

7.2. Schoolklimaat

We waarderen het pedagogisch klimaat als goed. Er zijn geen
wettelijke vereisten voor deze standaard, dus we zijn nagegaan of de
school de eigen aspecten van kwaliteit realiseert.

Eigen aspecten van kwaliteit
De school kent duidelijke regels en afspraken die worden nageleefd
door zowel docenten als leerlingen. Er is sprake van een respectvolle
benadering en omgang tussen docenten en leerlingen. De mentor van
de leerling bespreekt tijdens mentoruren regelmatig omgangsvormen
en kenmerken die behoren bij een democratische rechtsstaat. Het
pedagogisch klimaat op de school is ondersteunend om leerlingen
meer eigenaar te laten worden van hun eigen onderwijsproces. Een
voorbeeld is dat leerlingen zelfstandig en op eigen initiatief hun
behoefte uiten aan extra ondersteuning binnen de keuzewerktijd.
Dankzij de beperkte grootte en de aanwezige cultuur op de school
kennen schoolleiding en docenten de ouders en leerlingen goed. De
vraag vanuit de school om ouders actief te betrekken bij het
onderwijsproces van hun kinderen en bij de school maakt onderdeel
uit van beleid. De school kent relatief weinig verzuim en
ordeproblematiek.

7.3. Onderwijsresultaten
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OR1 Resultaten
De onderwijsresultaten van de afdeling vmbo-gt waarderen we als
goed omdat de school voldoet aan de deugdelijkheidseisen en
daarnaast de eigen aspecten van kwaliteit overtuigend waarmaakt.
De WVO en de regeling leerresultaten VO stellen dat de
doorstroomresultaten en de gemiddelde eindexamenresultaten
gemeten over drie jaar aan bepaalde normen moeten voldoen. Het
Agnieten College Nieuwleusen voldoet voor alle vier de indicatoren al
vijf jaar of langer aan de normen.

Eigen aspecten van kwaliteit
De eigen kwaliteitsaspecten van de school zijn om veel leerlingen te
laten opstromen, om cijfers te geven die een hoge voorspellende
waarde hebben en om het onderwijs goed af te stemmen op de PO
adviezen. Deze eigen aspecten maakt de school waar. Zo zien we dat
er gemiddeld over drie jaar 17% meer leerlingen opstromen dan
afstromen in de onderbouw. Leerlingen vertellen dat ze niet alleen de
kans krijgen om op te stromen, maar ook gestimuleerd worden om
een zevende vak te kiezen om makkelijker te kunnen door te stromen
naar de havo. Zij erkennen ook dat leraren goed zicht hebben op hun
ontwikkeling, vanaf de start op school. Leraren vragen leerlingen
regelmatig wat zij nodig hebben om zo goed mogelijke resultaten te
halen en ondersteunen hen om die te realiseren.

7.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg (KA1)
De kwaliteitszorg waarderen we als goed. Het Agnieten College
Nieuwleusen voldoet met verve aan de wettelijke vereisten. Het
benoemde eigen aspect van kwaliteit in de zelfevalutie maakt
onderdeel uit van het zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs.
De school heeft een goed werkend stelsel van kwaliteitszorg ingericht
waarmee systematisch zowel kwantitatieve gegevens als kwalitatieve
gegevens worden opgehaald. Opbrengstgericht werken is
gemeengoed in alle secties en afdelingen. Jaarlijks analyseren secties
hun resultaten en doen indien nodig aanpassingen in het
onderwijsprogramma. De schoolleiding voert hierover gesprekken
met de secties.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

85/111

De schoolleiding brengt op verschillende manieren de kwaliteit van
het lesgeven in beeld. Lesbezoeken met behulp van een Digitale
Observatietool (DOT) en tevredenheidsenquêtes onder docenten en
leerlingen zijn manieren om zicht te houden op de kwaliteit.
Daarnaast participeert de school in de driejaarscylcus vanuit het
bestuur Landstede om de kwaliteit via externe audits te meten.
De systematische wijze waarop de school werkt aan kwaliteitszorg
is vastgelegd in het kwaliteitszorgplan. In dit plan is ook een jaarlijkse
kwaliteitskalender opgenomen. Deze kalender geeft sturing aan
doelen en actiepunten die hun oorsprong kennen vanuit het
schoolplan. De geformuleerde doelen worden mede vormgegeven
door uitkomsten uit analyse van doelen uit voorgaande jaren. De
samenhang tussen de verschillende onderwijsontwikkelingen is het
afgelopen jaar versterkt. De kwaliteitszorgmedewerker heeft daar een
belangrijke bijdrage aan geleverd.
Kwaliteitscultuur (KA2)
De kwaliteitscultuur waarderen we als goed. Het Agnieten College
voldoet aan de wettelijke vereisten. De organisatie functioneert op
een transparante en integere manier. De bevoegdheden van docenten
zijn in orde en docenten onderhouden hun bekwaamheid. Zij leren
daarbij van en met elkaar door bijvoorbeeld ervaringen uit cursussen
en studiedagen te delen. De schoolleiding en het team werken aan
een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. De docent
heeft de verantwoordelijkheid om heldere ontwikkeldoelen te
formuleren vanuit het jaarlijkse functioneringsgesprek.

Eigen aspecten van kwaliteit
Een eigen aspect van kwaliteit is de grote drijfveer bij alle
medewerkers om samen te werken aan goed onderwijs voor alle
leerlingen. Vanuit die gedeelde drijfveer en betrokkenheid bij
leerlingen wordt continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het
onderwijs.

7.5. Overige wettelijke vereisten
In de PTA's is niet duidelijk welke onderdelen van het
examenprogramma, zoals vermeld in de examensyllabi, getoetst
worden. Dit moet wel volgens artikel 31, lid 2a van het
eindexamenbesluit. We geven voor deze tekortkoming een
herstelopdacht.
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij de overige wettelijke vereisten.
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8 . Resultaten stelselonderzoek
Assistent horeca, voeding of
voedingsindustrie
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de opleiding Entree, Assistent horeca voeding of
voedingsindustrie, crebo 23110/25252 niveau 1, leerweg bol te Zwolle.
Ter verificatie onderzochten wij hoe professionalisering wordt ingezet
om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast worden in het kader
van het stelseltoezicht de resultaten gebruikt voor de Staat van het
Onderwijs. In het onderzoek hebben wij de standaarden Didactisch
handelen, Beroepspraktijkvorming, Kwaliteitsborging examinering en
diplomering, Exameninstrumentarium, Afname en beoordeling,
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur uit het waarderingskader
onderzocht. Ook hebben wij bij deze opleiding de schoolkosten en het
gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
onderzocht.

Conclusie
De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming van
het gebied Onderwijsproces, de standaard Kwaliteitszorg van het
gebied Kwaliteitszorg en ambitie en het gebied Examinering en
diplomering zijn voldoende. De standaard Kwaliteitscultuur is als goed
gewaardeerd. Aan de onderzochte wettelijke vereisten wordt voldaan.

8.1. Onderwijsproces

Didactisch handelen: de kracht van het herhalen
Het didactisch handelen van de docenten zorgt ervoor dat studenten
leren in de les. Dit komt op de eerste plaats omdat het handelen van
de docenten erop is gericht de studenten zoveel mogelijk op maat te
bedienen. Ook de groepsindeling is daarop gericht met NT2, reguliere
en ‘vertragers’ groepen. Binnen deze groepen volgt bijna iedere
student een traject op maat. Vooral de coach van iedere student is
sturend in dit traject en deze sluit veelvuldig kort met de andere
docenten.
Ten tweede hebben we in de lessen een duidelijke opbouw gezien. Per
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les maken de docenten gebruik van dezelfde vorm. Korte instructie,
zelfstandig aan het werk, eventueel korte tussentijdse instructie en
aan het eind terug- en vooruitblikken. Daarbij viel het vele herhalen
en checken of studenten het begrepen hebben bij alle lessen die we
zagen in positieve zin op. Ook zijn de docenten scherp op het tijdig
starten met het geven van informatie over die onderwerpen die
belangrijk zijn voor studenten. Deze informatie wordt gegeven op het
niveau van de student, zowel schriftelijk als mondeling. Een mooi
voorbeeld hiervan is het herschrijven van de studiegids naar het
niveau van de student.
Ten derde maken de docenten goed gebruik van de momenten dat
studenten zelfstandig werken. Door op die momenten een-op-een
gesprekjes te voeren, zowel gericht op de te maken opdrachten als
gericht op de begeleiding en ontwikkeling van de student.
Aandachtspunt hierbij is om tijdens de lesmomenten voldoende focus
te houden op het lesgeven en niet de zorg de boventoon te laten
voeren. Daarnaast hebben we gezien dat het kan voorkomen dat een
student twee lesuren achter elkaar niet actief betrokken is. De
docenten zijn zich bewust van het feit dat dit soms door
omstandigheden bij een student van hun doelgroep aan de hand kan
zijn. Zij kiezen er dan voor om de student bewust wat met rust laten.
Toch behoeft oog hebben voor het actief betrokken houden van alle
studenten bij de les blijvende aandacht.
Beroepspraktijkvorming is doeltreffend
Het team draagt voldoende zorg voor de beroepspraktijkvorming
(bpv) omdat de voorbereiding, uitvoering en begeleiding hiervan
doeltreffend is. Dit komt op de eerste plaats doordat het team in alle
fases van de beroepspraktijkvorming studentgericht inzet op
afstemming tussen student en stagebedrijf. Daarvoor is er een bpvcoördinator die nauw samenwerkt met de coaches van de studenten.
Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de stagebegeleiders voorbereid zijn
op studenten uit deze doelgroep. Zij informeren de begeleiders
specifiek over de student die bij hen komt stage lopen. Daar waar
nodig is er intensief contact tussen stagebegeleider en coach van de
student. Hier zijn de stageopleiders en -begeleiders erg tevreden over.
Daarnaast bereidt het gehele team iedere student voor op de, voor
hen vaak onbekende, stagewereld. Daarbij proberen de coördinator
en coach tot een zo goed mogelijke match tussen student en
stagebedrijf en –begeleider te komen. Ook gaat een van de docenten
altijd mee naar het eerste gesprek dat plaatsvindt op de stageplaats.
Hiermee creëert het team een veilige basis voor het doorlopen van de
stage die de studenten in staat stelt te leren.
Ten tweede verbindt het team de praktijk en de lessen op school goed
met elkaar. Dit begint met het door de student zelf laten opstellen van
doelen voor de stage. Deze doelen komen regelmatig aan bod tijdens
de lesdagen. Ook vormen de ervaringen van de studenten, opgedaan
tijdens hun stage input voor de lessen.
Wat beter kan, in de zin van intensiveren, is het betrekken van de
stagebegeleiders bij het onderwijs. Met onder andere betere
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aansluiting van stage op het onderwijsaanbod en vice versa als doel.
Dit is een wens van het team, maar ook van de stagebedrijven die wij
spraken. Dit staat hoog op de agenda van het team en het kijkt naar
de mogelijkheden hiervoor. De uitdaging zit in het tegemoet komen
aan deze wens, op een manier die aantrekkelijk is voor de
stagebedrijven om hier (extra) tijd voor vrij te maken.

8.2. Examinering en diplomering

Examencommissie borgt de examinering in voldoende mate
De examencommissie borgt een deugdelijke examinering en
diplomering. Dit komt doordat de commissie sinds de start volop
heeft ingezet op positionering en structurering met behulp van de
formats procesarchitectuur en kennisdeling met de teams. Hiermee is
de basis gelegd om op een verantwoorde manier de examinering en
diplomering te kunnen borgen. Van hieruit is het nu zaak om de
borging te verstevigen.
Een eerste voorbeeld van hoe de examencommissie de examinering
heeft geborgd is het uitvoeren van bijwoningen (visitaties) met in te
vullen visitatieformulier. Voor de komende periode ligt een
uitgebreider visitatieschema klaar. Een tweede voorbeeld is de
vaststelling van de exameninstrumenten, inclusief de nadere invulling
van examenopdrachten binnen het beroepsgerichte instrumentarium.
Een derde voorbeeld is de inzet op afstemming met de teams om
verwachtingen te managen en om na te gaan of betrokkenen
voldoende op de hoogte zijn van de procesgang rondom examinering.
Tot slot is er binnen de examencommissie ook ruimschoots kennis en
ervaring aanwezig van de examinering binnen entree-opleidingen.
Een aandachtspunt dat de examencommissie net als wij ook ziet, is
het komen tot meer zicht op en vooral borging van de deskundigheid
van de praktijkbeoordelaars. Wat onder andere aan de borging bij kan
dragen is dat de interne beoordelaars hun opgedane kennis bij
trainingen actief delen met de externe beoordelaars. Een ander
aandachtspunt, dat ook uit de audit bleek, is het op orde hebben van
de examendossiers. Dit is al opgepakt door de examencommissie,
maar met aanscherping van de procesgang om te komen tot de
dossiers, nog voordat deze bij de examencommissie voorliggen, kan
de juistheid van de dossiers verder toenemen.
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Exameninstrumentarium voldoet aan de eisen
Het exameninstrumentarium is voldoende omdat het aansluit op de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het team
koopt zowel het beroepsgerichte instrumentarium als de
exameninstrumenten voor de generieke vakken in bij leveranciers. Het
materiaal wordt ongewijzigd ingezet en is door ons als voldoende
beoordeeld.
Het beroepsgerichte examen bestaat uit een proeve van
bekwaamheid, waarbij de opdracht nader ingevuld moet worden door
de opleiding. In dit geval doet de student dit in samenspraak met de
coach. Daarna stelt de examencommissie de opdracht vast door na te
gaan of de werkprocessen voldoende uitgevoerd kunnen worden. Dit
gebeurt op gepaste wijze. Een aandachtspunt bij het ingekochte
beroepsgerichte exameninstrumentarium is dat het
beoordelingsmodel niet verfijnd genoeg is. De koppeling tussen de
resultaten van de beoordeelde werkprocessen en de twee kerntaken
moet in dit geval specifieker worden aangeduid. Zodat er sprake is van
een meer inzichtelijke en herleidbare beoordeling van de afzonderlijke
kerntaakonderdelen binnen de opdracht.
Afname en beoordeling zijn gelijkwaardig en betrouwbaar
De afname en beoordeling van de beroepsgerichte examens zijn
deugdelijk. Zo zijn de afnamecondities voor alle studenten zoveel
mogelijk gelijkwaardig. Dit bereikt de opleiding door de check op de
examenopdrachten door de examencommissie, maar ook door het
volgen van het beoordelingsmodel behorende bij het
exameninstrumentarium. De praktijkbeoordelaars krijgen voldoende
informatie en instructie van de schoolbeoordelaar. Daarbij wordt het
belang van rollenscheiding benadrukt. De schoolbeoordelaars zijn
geschoold door de examenleverancier en het is nu belangrijk dat de
praktijkbeoordelaars deze kennis ook verwerven. Ook een gesprek
over de toe te kennen scores, een zogenoemde kalibreersessie, zal
bijdragen aan een verdere gelijkwaardigheid.
De beoordeling is daarnaast voldoende betrouwbaar. Dit komt
doordat bij de praktijkexamens altijd een tweede beoordelaar
aanwezig is. Dit is niet de eigen docent of coach. Deze twee
beoordelaars komen samen tot een eindbeoordeling. Bij de
instellingsexamens Nederlands beoordeelt een beoordelaar van een
andere opleiding en zelfs andere locatie het schrijfexamen. De
examenonderdelen spreken en gesprekken voeren beoordeelt de
eigen docent en deze onderdelen worden opgenomen. De docent is
gespreksleider tijdens het examen en beoordelaar. De beoordeling
vindt vervolgens plaats door de opnames achteraf te beluisteren en te
beoordelen. Steekproefsgewijs beluistert de taalcoördinator ook de
opnames, in het kader van onderlinge afstemming. Ook bij twijfel over
een te geven beoordeling speelt de taalcoördinator een belangrijke
rol. Toch kan de aanwezigheid van een tweede beoordelaar bij het
examen spreken en gesprekken voeren de betrouwbaarheid van de
beoordeling vergroten. Mede doordat het zorgt voor een zuiverder
invulling van de rol van gespreksleider enerzijds en van beoordelaar
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anderzijds.
We hebben gezien dat de studenten zorgvuldig en stapsgewijs worden
voorbereid op de examens. Enerzijds door een bewuste opbouw in de
volgorde van examens en anderzijds door studenten voorafgaand aan
het examen op hun gemak te stellen en zo nodig ook na afloop van
het examen.

8.3. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg: voldoende structuur voor het beschouwen van
eigen onderwijskwaliteit
Het docententeam heeft samen met het opleidingsmanagement een
werkend stelsel van kwaliteitszorg. Op basis daarvan bewaken en
verbeteren zij de kwaliteit van het onderwijs. Allereerst richt de
kwaliteitszorg zich op de relevante onderwerpen binnen het
onderwijs. Daarbij neemt deskundigheidsbevordering een prominente
en vanzelfsprekende plaats in. Zowel de dagelijkse uitwisseling binnen
het team, als het gestructureerde wekelijkse, maandelijkse, periodieke
en jaarlijkse overleg dat gericht is op het volgen van de eigen
onderwijskwaliteit, levert input voor het professionaliseringsplan;
daarnaast is er ook oog voor de individuele scholingsbehoeften. Deze
werkwijze sluit aan op de instellingsbrede sturing, doordat het team
direct de link legt tussen de eigen onderwijskwaliteit en de benodigde
professionalisering om te verbeteren.
Het team evalueert regelmatig of gestelde doelen worden behaald.
Zij gebruiken daarbij diverse bronnen. Zo houdt het team regelmatig
enquêtes onder studenten en stroomlijnt de bpv-coördinator de input
van de stagebegeleiders en -opleiders. Ook vond in december 2018
een audit plaats, met in het auditteam een externe auditor van een
andere instelling. We zien dat het team de gegevens analyseert,
waardoor het teamplan ter zake doende (tussentijdse) doelstellingen
en acties bevat. Dit is tegelijkertijd het punt waarop het team zich nog
verder kan ontwikkelen. Daar waar het nu gericht is op de check of
een doel is behaald, is het nu zaak om een stap verder te gaan: heeft
een actie geleid tot het juiste effect en handelen we daar nu ook naar?
Om vervolgens tot nog scherpere doelstelling te komen, geredeneerd
vanuit het gewenste effect.
Tot slot is er een heldere verantwoordelijkheidsverdeling binnen het
team met resultaatverantwoordelijken voor een aantal onderwerpen.
Daarbij lag de resultaatverantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg
afgelopen jaar nog bij de teamleider, maar zal deze portefeuille op
korte termijn ook, zoals gewenst, belegd zijn bij een van de
teamleden. Het team heeft daarmee voor ogen dat kwaliteitszorg nog
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duidelijker en explicieter zijn beslag krijgt binnen het team. Dit zien wij
ook als een positieve ontwikkeling.
Kwaliteitscultuur: professioneel handelen met respect voor ieders
eigenheid
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed omdat het team beschikt
over een sterke professionele kwaliteitscultuur en transparant en
integer functioneert.
De kwaliteitscultuur binnen het onderwijsteam is gericht op het
voortdurend verbeteren van het onderwijs en de eigen
professionaliteit. Hierbij is de basishouding van dit team ‘het
ontmoeten en respecteren van ieders eigenheid’, zowel binnen het
team als bij de studenten, een vanzelfsprekendheid. De uitwerking
daarvan zien we ook terug bij de studenten. Door het werken vanuit
deze basishouding zorgt het team voor een zekere mate van
geborgenheid voor de studenten. Het gevolg is dat studenten elkaar
op vergelijkbare wijze benaderen, wat onder andere een positief effect
heeft op het leerklimaat. Ook de studentparticipatie speelt hier een
belangrijke rol in. Een voorbeeld hiervan is dat iedere groep studenten
samen met hun coach aan het begin van het jaar groepsregels opstelt.
Hierdoor voelen de studenten zich mede verantwoordelijk voor het
verloop van hun lessen en, het voorbeeld volgend van hun docenten,
spreken ze elkaar erop aan als iemand zich er niet aan houdt.
Het is daarnaast een sterk punt dat alle teamleden bewaken of hun
handelen niet doorslaat naar teveel zorgen in plaats van lesgeven. De
teamleden zijn zich terdege bewust van dit risico, gezien de doelgroep
waar zij dagelijks mee werken. Onder andere op dit punt spreken
teamleden elkaar aan en voeren over dergelijke risico’s het gesprek.
Zij gaan daarbij een discussie niet uit de weg. Het team geeft hiermee
blijk van reflectief vermogen en durf om in te grijpen op eigen
handelen.
Wat ook bijdraagt aan het goede functioneren van het team is de
wijze waarop een voormalig teamlid sinds anderhalf jaar invulling
geeft aan haar rol als teamleider. Wij hebben gezien dat zij als
meewerkend voorvrouw de regie samen met het team heeft, waarbij
zij duidelijk de operationeel en geaccepteerd leider is. Tegelijkertijd
pakt zij haar verantwoordelijkheid als het aankomt op het nemen van
beslissingen en is zij de verbindende factor met het bovenliggend
management. Dit getuigt van onderwijskundig leiderschap.
Tot slot hebben we geconstateerd dat deskundigheidsbevordering
aan de orde van de dag is. Wat daarbij opvalt is dat het team op een
volwassen manier nagaat hoe het, zowel als team als op individueel
niveau, in professioneel opzicht kan groeien. Een mooi voorbeeld
daarvan, waaruit ook blijkt dat professionalisering en
(team)planvorming op elkaar aansluiten, is de inzet
op studentparticipatie. Het team wil hiermee bereiken dat de
student regie krijgt over zijn eigen opleiding. Tegelijkertijd gaan de
teamleden door middel van intervisie en reflectie na hoe zij zich op dit
onderwerp gedurende het jaar ontwikkelen.
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8.4. Overige wettelijke vereisten
Overige wettelijke vereisten: geen oneigenlijke kosten
Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen
oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt.
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9 . Resultaten stelselonderzoek
Manager transport en logistiek
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de opleiding Manager transport en logistiek 91870/
25379, niveau 4, leerweg bol locatie Westeinde 33 te Harderwijk.
Ter verificatie onderzochten wij hoe professionalisering wordt ingezet
om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast worden in het kader
van het stelseltoezicht de resultaten gebruikt voor de Staat van het
Onderwijs. In het onderzoek hebben wij de standaarden Didactisch
handelen, Beroepspraktijkvorming, Kwaliteitsborging examinering en
diplomering, Exameninstrumentarium, Afname en beoordeling,
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur uit het waarderingskader
onderzocht. Ook hebben wij bij deze opleiding de schoolkosten
onderzocht. Het oordeel op het gebied Examinering en diplomering
heeft betrekking op crebo 91870 Manager transport en logistiek.

Conclusie
De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming en
het gebied Examinering en diplomering zijn voldoende. Wij zien
tekortkomingen op het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. Aan de
onderzochte wettelijke vereisten wordt voldaan.

9.1. Onderwijsproces

Didactisch handelen: gedifferentieerd maar beperkte variatie
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende omdat het
team ervoor zorgt dat studenten zelfstandig kunnen leren. De
didactiek is daarbij afgestemd op de behoefte van de groep en
individuele studenten; er wordt voldoende gedifferentieerd.
Positief is dat de docenten vakbekwaam en ervaren zijn en dat de
lessen vergezeld gaan van studiewijzers. Studenten kunnen daardoor,
op basis van een eigen planning, zelfstandig werken aan hun
leeropdrachten. Wat beter kan is het versterken van de actieve
betrokkenheid van de studenten tijdens de lessen. Docenten weten
niet altijd voldoende uitdaging te creëren, waardoor de studenten zich
niet altijd gemotiveerd voelen tijdens de lessen. Dit kan te maken
hebben met de gekozen lesopzet, waarbij veel nadruk ligt op
zelfstandig werken met gedigitaliseerde leermiddelen. Meer
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afwisseling en uitdaging in de lessen komt de motivatie en
betrokkenheid van de studenten ten goede.
Beroepspraktijkvorming: voldoende aandacht voor de
beroepspraktijkvorming
Het team draagt voldoende zorg voor de beroepspraktijkvorming
(bpv) omdat de voorbereiding, uitvoering en begeleiding doeltreffend
zijn. De student en de leerbedrijven zijn voldoende en tijdig
voorbereid op de bpv. De studenten hebben wekelijks een zogeheten
lintstage. Het gevolg is dat de afstemming tussen theorie en praktijk
adequaat tot zijn recht komt. Studenten zijn tevreden over de
begeleiding zowel vanuit het leerbedrijf als vanuit de opleiding. De
voortgangsbegeleiding in de bpv heeft voldoende aandacht van het
docententeam. Zo heeft het team zicht op de voortgang door de
stageplekken regelmatig te bezoeken. De verslagen van de bezoeken
worden vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.
Praktijkbegeleiders geven aan dat ze op de hoogte zijn van wat van
hen wordt verwacht tijdens de bpv. Ze zijn tevreden over het niveau
van de studenten en de opleiding.

9.2. Examinering en diplomering

Examinering en diplomering: examencommissie komt steeds meer
in positie
De kwaliteitsborging examinering en diplomering beoordelen we als
voldoende omdat de decentrale examencommissie (DEC) een
deugdelijke examinering en diplomering borgt. De DEC neemt haar
verantwoordelijkheid en onderneemt actie indien nodig. De DEC heeft
zicht op de kwaliteit van de examinering en diplomering. Dit verkrijgt
ze onder meer door het bewaken van de scheiding tussen begeleiden
en beoordelen, het inzetten van het vier-ogen principe bij de afname
en het uitvoeren van bijwoningen. Ook hebben we geconstateerd dat
de DEC zorgvuldig vaststelt of studenten voldoen aan de voorwaarden
voor het verkrijgen van een diploma. Dit doen zij onder andere door
het uitvoeren van een controle van examendossiers. We hebben
gezien dat de examendossiers zorgvuldig zijn samengesteld.
We zien bij de examencommissie dat het bewaken van de kwaliteit
van examinering en diplomering steeds meer verschuift van
instrumenteel handelen naar risicogericht handelen. Wat daarbij beter
kan is het meer risico-gericht plannen van de bijwoningen.
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Exameninstrumentarium voldoet aan de criteria
Het exameninstrumentarium is voldoende omdat het aansluit op de
uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het team
gebruikt beroepsgericht examenmateriaal van een examenleverancier
en zet dit ongewijzigd in. Dit examenmateriaal is door de inspectie al
voldoende beoordeeld. Voor Nederlands en Engels zet het team het
ingekochte materiaal van een examenleverancier ongewijzigd in. Ook
dit materiaal is eerder door de inspectie als voldoende beoordeeld.
Afname en beoordeling voldoet
De examenprocessen van afname en beoordeling verlopen deugdelijk
omdat de opleiding voldoende maatregelen heeft genomen
die zorgen voor een objectieve en onafhankelijke beoordeling. Bij de
beoordeling van de beroepsgerichte en generieke examens zien wij de
toepassing van het vier-ogen principe. Bij het uitvoeren van de proeve
van bekwaamheid is de praktijkbegeleider van de beroepspraktijk
betrokken, deze beoordeelt de presentatie samen met een
onafhankelijke beoordelaar van school die hiervoor de werkplek
bezoekt. Het verslag dat bij deze proeve hoort, wordt zowel door de
praktijkbegeleider als door de beoordelaar van school beoordeeld. De
beoordelaar controleert of de beoordeling correct is uitgevoerd en
geeft de beoordeling voor dit onderdeel.
Tijdens de examinering is sprake van een duidelijke manier van
afnemen en beoordelen. Het examenproces is zowel voor studenten
als beoordelaars volledig beschreven waarbij een duidelijk
onderscheid is gemaakt tussen begeleiding en examinering. De
examinering is authentiek en realistisch omdat het grootste deel van
het beroepsgerichte examen in de reële beroepspraktijk plaats vindt.
De beoordeling van de examens Engels en Nederlands zijn
betrouwbaar. Bij spreken en gesprekken voeren worden de
gesprekken weliswaar opgenomen, maar deze informatie wordt niet
structureel benut om de betrouwbaarheid van de examens te borgen.

9.3. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitsborging
De standaard kwaliteitszorg is onvoldoende omdat er nog geen
sprake is van een werkend stelsel van kwaliteitszorg. De uitkomsten
van beoordelingen leiden tot (verbeter)maatregelen, maar de cyclus is
nog onvoldoende cyclisch en systematisch. Hiermee wordt niet
voldaan aan artikel 1.3.6. eerste lid van de WEB.
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Het team is actie- en resultaatgericht, waarbij er veel acties
tegelijkertijd uitgevoerd worden. We zien betrokken en bevlogen
docenten die actiegericht werken aan verbeteringen. De opleiding
heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht om de kwaliteit van het
onderwijs te borgen, maar de cyclus van kwaliteitszorg wordt in het
schooljaar 2018-2019 opnieuw volledig ingevoerd. Er is veel in gang
gezet en ontwikkeld, maar de verankering is nog pril. Zo is er een
teamplan voor het lopende schooljaar maar dat moet dus grotendeels
nog worden uitgevoerd, geëvalueerd en zo nodig (tussentijds)
bijgesteld. Ook zijn uitkomsten van beoordeling van de
onderwijskwaliteit nog onvoldoende systematisch door de opleiding
gebruikt voor het verbeteren van het onderwijs. De opleiding
analyseert de informatie die beschikbaar is nog niet altijd voldoende
diepgaand. Het risico hiervan is dat acties niet voldoende aansluiten
bij de geconstateerde tekortkomingen. We willen dit illustreren aan de
hand van een voorbeeld. Een uitspraak van studenten als “we missen
een docent voor de klas”, werd door het team te letterlijk genomen en
niet op doorgevraagd. Letterlijk is er altijd een docent aanwezig bij
iedere les maar wat de studenten bedoelen is dat ze meer instructie,
uitleg en diepgang willen in de les en interactie met elkaar en de
docent.
Kwaliteitscultuur: op weg en samen optrekken
De kwaliteitscultuur is voldoende professioneel en transparant. Het
onderwijsteam heeft een kwaliteitscultuur gericht op het voortdurend
verbeteren van het onderwijs en de eigen professionaliteit.
Het team straalt ambitie uit om de eigen opleiding en het vak een
kwaliteitsimpuls te geven. Daarbij zijn docenten met elkaar in gesprek
over de onderwijsinhoud, processen en onderlinge
afstemming. Daarmee zet het team stappen op weg naar meer
resultaatverantwoordelijkheid. Zo heeft het team de afgelopen
periode thema’s opgepakt zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de
examinering en het gezamenlijk formuleren van een didactische
visie. De kwaliteitscultuur kan versterkt worden wanneer er meer
gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en benadering. We
constateren dat er binnen het team nog te individueel gehandeld
wordt en dat veranderingen vooral beperkt blijven tot het eigen
vakgebied en eigen functioneren. Zo zijn er eenduidige afspraken over
bijvoorbeeld de inrichting en uitvoering van de
studieloopbaanbegeleiding maar zien wij dat de gemaakte afspraken
niet eenduidig worden uitgevoerd.
Het team ziet professionalisering als een belangrijke onderlegger van
het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit zien we terug in
het scholingsplan en teamplan waarbij het team zelf richting geeft aan
de inrichting van de professionalisering.
De scholingswensen hebben enerzijds te maken met het verkrijgen
van de nieuwste vaktechnische kennis en vaardigheden, anderzijds
met het op niveau houden of brengen van aspecten die te maken
hebben met de docentrol.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

97/111

9.4. Overige wettelijke vereisten
Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen
oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt.
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10 . Resultaten stelselonderzoek
Verzorgende IG
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de opleiding Verzorgende IG, 95530/25491, niveau 3,
leerweg bbl te Raalte.
Ter verificatie onderzochten wij hoe professionalisering wordt ingezet
om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast worden in het kader
van het stelseltoezicht de resultaten gebruikt voor de Staat van het
Onderwijs. In het onderzoek hebben wij de standaarden Didactisch
handelen, Beroepspraktijkvorming, Kwaliteitsborging examinering en
diplomering, Exameninstrumentarium, Afname en beoordeling,
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur uit het waarderingskader
onderzocht. Ook hebben wij bij deze opleiding de schoolkosten
onderzocht.

Conclusie
De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming en
het gebied Examinering en diplomering zijn voldoende. We zien
tekortkomingen op het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. Aan de
onderzochte wettelijke vereisten wordt voldaan.

10.1. Onderwijsproces

Didactisch handelen wordt verzorgd door deskundige docenten en
instructeurs
Het didactisch handelen van het team beoordelen wij als voldoende
omdat de docenten en instructeurs zorgdragen voor effectieve
leersituaties en de studenten daadwerkelijk leren. Ook de verbinding
van leren in de beroepspraktijk en het leren op school wordt up-todate en evenwichtig vormgegeven en draagt bij aan een direct
leereffect.
De docenten en instructeurs werken volgens een duidelijke structuur
en sluiten voldoende aan bij het leerproces van de individuele student.
De docenten en instructeurs passen, waar nodig, gedifferentieerd
werken toe. Dit is belangrijk omdat de groepen vaak gemengd zijn. In
één groep zitten studenten met verschillende niveaus en
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instroommomenten gedurende het leerjaar. Daarbij vullen de
docenten en instructeurs elkaar goed aan en handelen vanuit een upto-date kennis van de theorie en de praktijk. Deze theorie en het leren
in de praktijk weten zij op een evenwichtige wijze met elkaar te
verbinden. Tijdens de onderwijsdagen brengen studenten én
docenten actuele praktijkvoorbeelden in, die met elkaar besproken
worden. Het docententeam organiseert daarnaast excursies en
gastlessen voor de studenten. Hierbij komen sprekers vanuit de
praktijk in school. Deze aanpak zorgt voor een direct, praktijkgericht,
leereffect.
Het leereffect is gericht op de ontwikkeling van
(beroeps)vaardigheden en competenties. De studenten zijn hier
tevreden over en wij hebben gezien dat zij actief en betrokken zijn.
Ook zijn de studenten tevreden over de feedback die zij van de
docenten en instructeurs krijgen. Wel geven zij aan dat dit soms te
veel tijd in beslag neemt als dit in de groep gebeurt.
Beroepspraktijkvorming met een stevige verbinding tussen school
en praktijk
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de
beroepspraktijkvorming zijn doeltreffend. Daarbij zien we een
evenwichtige verbinding tussen het leren in de praktijk en het leren in
school. De studenten geven aan dat ze op de werkplek voldoende
kunnen leren en dat wat zij leren passend is bij het beroep.
De voorbereiding op het leren in de praktijk volstaat. Zo is
de informatie over de inrichting van de beroepspraktijkvorming tijdig
beschikbaar voor de student en het leerbedrijf. Daarnaast is er een
actueel en overzichtelijk bpv-werkboek. Hierin staat duidelijk wat er
verwacht wordt van begeleiders. Ook is helder wat de student waar
moet leren en uiteindelijk moet beheersen.
De uitvoering van het leren in de praktijk en de bijbehorende
begeleiding volstaan. De studenten zijn hier tevreden over. Daarbij
volgt de opleiding op overzichtelijke wijze de voortgang van de
student en bespreekt deze vorderingen en eventuele haperingen met
de student én met de praktijkopleider van de instelling. Ook zorgt de
opleiding voor een alternatief als bepaalde activiteiten niet bij
een zorginstelling uitgevoerd kunnen worden.
De uitvoering van de beroepspraktijkvorming verloopt effectief
doordat de lijnen tussen opleidingsteam en het werkveld kort zijn. Zo
is er voor iedere instelling een vast aanspreekpunt vanuit het team.
Hierdoor kan het leerbedrijf snel en effectief onderwijs- en
begeleidingszaken afstemmen met het team.
Een punt van aandacht is de zorg die de leerbedrijven hebben over het
basisniveau van de zij-instromers Verzorgende IG. Zij ervaren namelijk
een niveauverschil tussen zij-instromers in niveau 3 en doorstromers
van niveau 2 naar niveau 3. Het is onduidelijk voor de leerbedrijven
wat zij kunnen verwachten van de basisvaardigheden van de zijinstromers. Het is positief dat de opleiding en het werkveld dit punt
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betrekken bij de intake en dit in samenwerking met het werkveld en
de gemeente oppakken.

10.2. Examinering en diplomering

Kwaliteitsborging examinering en diplomering voldoet
De kwaliteitsborging examinering en diplomering beoordelen we als
voldoende omdat de decentrale examencommissie (DEC) een
deugdelijke examinering en diplomering borgt. De DEC neemt haar
verantwoordelijkheid en onderneemt actie waar zij dat nodig acht.
Het resultaat is dat ze voldoende zicht heeft op de kwaliteit van de
examinering en diplomering. Dit verkrijgt ze onder meer door het
bewaken van de scheiding tussen begeleiden en beoordelen, het zo
veel mogelijk inzetten van het vier-ogen principe bij de afname van
examens op school en het daar uitvoeren van bijwoningen. Ook
hebben we geconstateerd dat de DEC zorgvuldig vaststelt of
studenten voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een
diploma. Dit doen zij onder andere door het uitvoeren van een
controle van examendossiers. We hebben gezien dat de
examendossiers zorgvuldig zijn samengesteld.
De DEC geeft vrijstellingen uitsluitend op basis van elders behaalde
diploma’s. Voorafgaand aan de start van de opleiding wordt
beoordeeld of een student in aanmerking komt voor een vrijstelling.
Deze vrijstelling wordt vervolgens vastgelegd in het elektronische
volgsysteem dat de opleiding hanteert. Wel merken we op dat de
gegeven vrijstellingen voor een onderdeel van deze opleiding meer
navolgbaar kunnen worden gemotiveerd.
Positief is dat het beroepenveld aantoonbaar bij de examinering is
betrokken. Het jaarplan waarmee de examencommissie werkt, laat
een jaarlijn en structuur zien die voor iedereen goed te volgen is.
Vanuit het jaarplan volgt uitvoering en het jaarverslag. Het verslag
vormt de basis voor het nieuwe jaarplan. Hierin herkennen wij een
cyclische manier van werken, die aan kracht zou winnen als deze nog
scherper wordt uitgewerkt.
Wat beter kan is het borgen van de kwaliteit van de praktijkassessoren
tijdens de afname en beoordeling. Op dit moment heeft de DEC
beperkt zicht op de deskundigheid van de praktijkassessoren. De DEC
gebruikt voor haar zicht op de deskundigheid van praktijkassessoren

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

101/111

informatie uit de deskundigheidsverklaringen. Deze
deskundigheidsverklaringen hebben betrekking op de werkervaring
en het niveau van de gevolgde scholingen van de praktijkassessoren
verbonden aan de zorginstelling. Deze verklaringen zijn echter niet
altijd aanwezig of niet volledig ingevuld. Ook is in de
beoordelingsformulieren niet altijd navolgbaar en eenduidig
vastgelegd op welke punten de student goed of minder goed heeft
gefunctioneerd. Hierdoor kan achteraf niet altijd worden nagegaan of
de beoordeling op de juiste gronden tot stand is gekomen.
Het exameninstrumentarium voldoet aan de gestelde eisen
Het ingekochte exameninstrumentarium is voldoende omdat het
aansluit op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische
eisen. Het team gebruikt voor de beroepsgerichte en de
instellingsexamens examenmateriaal van een examenleverancier
en zet dit ongewijzigd in. Dit examenmateriaal is door inspectie eerder
als voldoende beoordeeld.
De afname en beoordeling wordt op een zorgvuldige manier
vormgegeven
De examenprocessen van afname en beoordeling verlopen voldoende
deugdelijk. Het examen is afgestemd op het kwalificatiedossier en
wordt grotendeels in de beroepspraktijk afgenomen. Als (onderdelen
van) proeven niet in de praktijk kunnen worden afgenomen, wordt de
student op school geëxamineerd in een gesimuleerde
praktijkomgeving. De opleiding ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk
plaatsvindt. Verder stelt de opleiding eisen aan de deskundigheid van
de beoordelaars en er zijn afnamecondities vastgelegd. Zo is de
scheiding tussen begeleiden en beoordelen in principe gerealiseerd.
Door die eisen en afnamecondities kunnen examenplekken en
beoordelaars die niet voldoen, voorafgaand aan de examinering
worden uitgesloten. Een schoolassessor is aanwezig bij het eind- en
verantwoordingsgesprek. Samen met de praktijkbeoordelaar voert
deze het eindgesprek over alle eerder afgenomen examens waarbij
geen schoolassessor aanwezig was. Aan de hand van de afgenomen
examens, de beoordelingen en de mondelinge toelichting daarop
komen ze samen tot een eindbeoordeling.
Het opleidingsmanagement heeft een beeld van de risico’s en
anticipeert op toekomstige risico’s die voortvloeien uit de
veranderende beroepspraktijk bij bijvoorbeeld de thuiszorg.

10.3. Kwaliteitszorg en ambitie
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Kwaliteitszorg behoeft aandacht
De opleiding heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht in lijn met
de organisatie. Echter werkt dit stelsel in dit team nog in onvoldoende
mate. De opleiding voldoet daardoor niet aan artikel 1.3.6 eerste lid
WEB.
Binnen de opleiding functioneert het stelsel van kwaliteitszorg
onvoldoende. Dit komt doordat het team in onvoldoende mate de
visie op onderwijs en onderwijskwaliteit samenhangend en met elkaar
heeft uitgewerkt in een teamplan. Het team heeft niet in
gezamenlijkheid teameigen en meetbare kwaliteitsnormen benoemd,
mede daardoor zijn de gestelde doelen te weinig concreet. Het effect
van de ontbrekende eenduidigheid vanuit het team is herkenbaar in
het verschillend optreden richting de studenten. Wat vervolgens leidt
tot verschillende verwachtingen bij deze studenten. Volgens hen leidt
dit er inderdaad nog te vaak toe dat er verschil is in aanpak. Daarbij
zien we ook dat de analyse, dan wel evaluatie van de uitgevoerde
acties onvoldoende diepgaand is, waardoor het team geen helderheid
krijgt over het effect en het er niet in kan slagen om tot scherper
gestelde doelen en of verbeteracties te komen. Positief is dat het
team, met ondersteuning van een externe partij, werkt aan het
versterken van de kwaliteitszorg en -borging binnen de opleiding.
Het team heeft laten zien dat het op onderdelen kan werken vanuit
een kwaliteitszorgcyclus. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van
het ‘dubbelkwalificatietraject’. Na een audit op eigen verzoek, met
betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen is een brede analyse
opgesteld waarbij ook de inbreng van studenten is betrokken. Het
positieve effect hiervan was direct zichtbaar. Het traject is aangepast
van een tweejarig naar een driejarig traject en de informatie gericht op
het hele examenproces is op een heldere wijze vastgelegd in een
instructiedocument. De beschreven werkwijze is richtinggevend voor
alle betrokkenen.

De kwaliteitscultuur wordt steeds meer zichtbaar in het
teamhandelen
Het opleidingsteam kent een voldoende professionele
kwaliteitscultuur en functioneert voldoende transparant en
integer. Het stelsel van kwaliteitszorg en het onderwijskundig
leiderschap, zoals dit nu is uitgewerkt, zijn in hoofdlijnen verankerd en
herkenbaar in de organisatie.
Het team heeft de overgang van een familiecultuur, waarbij
veel informeel geregeld werd, naar een professionele cultuur voor een
groot deel gemaakt. Het team kijkt kritisch naar het eigen
functioneren en werkt voortdurend aan verbetering. De teamleden
spreken elkaar steeds meer aan op formeel gemaakte afspraken en
willen ook zelf hierop aanspreekbaar zijn. Daarbij werkt het team
gericht en met zichtbaar resultaat aan een aantal geformuleerde
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aandachtspunten. Voorbeelden hiervan zijn eenduidig communiceren,
goed zicht hebben op ieders taken en de omgang met gemaakte,
heldere afspraken.
Het is een resultaatgericht team, dat voor het beste wil gaan, maar
hierbij wel sturing en concrete doelstellingen nodig heeft. De
(onderwijskundige) sturing komt vooral vanuit de teamleider. De
teamleider heeft in hoofdlijnen een visie op onderwijs en kwaliteit die
zij met het team verder wil uitwerken. Hierbij wordt het team ook
extern ondersteund om verder te werken aan de ontwikkeling van de
teamvisie, de onderwijskwaliteit en structurele verbeteringen. Het
eerste effect hiervan zien we in het feit dat de professionele dialoog
steeds meer gevoerd wordt, zodat ook het kwaliteitsdenken wordt
bevorderd. Men durft elkaar bijvoorbeeld, vanuit een veilige sfeer
waarbij fouten maken mag, steeds vaker kritische vragen te stellen en
de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het team krijgt steeds meer
vorm. Zo zijn er per onderwerp eigenaren benoemd en is de
opleidingsverantwoordelijke de link tussen team en teamleider. We
hebben gezien dat het team vanuit deze structuur nog van en met
elkaar kan leren. Bijvoorbeeld door vormen van efficiënt werken actief
met elkaar te delen.
Het team en de teamleider werken gezamenlijk aan een voortdurende
verbetering van de eigen professionaliteit. De scholing past bij de
huidige verbeterdoelen die zijn geformuleerd, zowel voor wat betreft
de vakdeskundigheid, de externe gerichtheid als de versterking van de
professionele cultuur. Voorbeelden daarvan zijn de docentenstages,
de CGI-scholing en de externe bijeenkomsten gedurende het
schooljaar.

10.4. Overige wettelijke vereisten
Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen
oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt.
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11 . Resultaten herstelonderzoek
Musicalperformer
In dit hoofdstuk geven we de resultaten van het herstel- en
kwaliteitsonderzoek naar Kwaliteitsborging bij de opleiding Musical
Performer, 25496, niveau 4, leerweg bol te Zwolle.
Aanleiding voor dit onderzoek is de onvoldoende beoordeling van het
gebied Kwaliteitszorg en ambitie bij het kwaliteitsonderzoek in maart
2017. We hebben daarom de standaarden Kwaliteitszorg en ambitie
en Kwaliteitscultuur onderzocht. Ook zijn de
standaarden Kwaliteitsborging examinering en diplomering
en Afname en beoordeling van het gebied Examinering en
diplomering onderzocht.
Bij de voorloper van de opleiding Musical Performer, Artiest crebo
90033, is in maart 2017 voor de tweede achtereenvolgende keer de
examinering en diplomering als onvoldoende beoordeeld. Er was niet
voldaan aan de eisen voor afname en beoordeling en diplomering. De
licentie om examens te mogen verzorgen is vervolgens ingetrokken.
De opleiding Artiest, crebo 90033, is niet meer actief. Er is
daarom geen herstelonderzoek uitgevoerd bij deze opleiding maar bij
de verwante opleiding in de herziene kwalificatiestructuur.
Wij hebben het onderzoek uitgevoerd aan de hand van het
onderzoekskader 2017 mbo.

Conclusie
Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie is nu voldoende.
Alle onderzochte standaarden in dit gebied zijn als voldoende
beoordeeld. De standaarden Kwaliteitsborging examinering en
diplomering en Afname en beoordeling van het kwaliteitsgebied
Examinering en diplomering zijn als voldoende beoordeeld.

11.1. Examinering en diplomering

Examencommissie komt steeds meer in positie
De kwaliteitsborging examinering en diplomering beoordelen we als
voldoende omdat de decentrale examencommissie (DEC) een
deugdelijke examinering en diplomering borgt. De DEC neemt haar
verantwoordelijkheid en onderneemt actie indien nodig. De DEC

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

105/111

heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de examinering en
diplomering. Dit verkrijgt ze onder meer door het bewaken van de
scheiding tussen begeleiden en beoordelen, het scholen van docenten
tot assessor, het inzetten van het vier-ogen principe bij de afname en
het uitvoeren van bijwoningen. Ook hebben we geconstateerd dat de
DEC zorgvuldig vaststelt of studenten voldoen aan de voorwaarden
voor het verkrijgen van een diploma. Dit doen zij onder andere door
het uitvoeren van een controle van examendossiers. We hebben
gezien dat de examendossiers zorgvuldig zijn samengesteld.
De kwalitatieve beoordeling van de examenprocessen kan echter aan
kracht winnen. Het uitvoeren van bijwoningen en de controle van de
examendossiers zorgen ervoor dat de DEC over informatie aangaande
de uitvoering van het examenproces beschikt. Het bundelen en
analyseren van deze informatie en het vervolgens laten opstellen van
verbetermaatregelen door de opleiding geeft de DEC meer zicht en
grip op de examenkwaliteit. Uiteindelijk kan de DEC dan beter
vaststellen of de nagestreefde kwaliteit door de opleiding
daadwerkelijk is bereikt bij een volgende ronde van examinering en
diplomering.
Afname en beoordeling verlopen op een deugdelijke wijze
De examenprocessen van afname en beoordeling verlopen deugdelijk
omdat bij de examinering waarborgen zijn ingebouwd voor een
objectieve beoordeling. Allereerst zijn de afnamecondities, bij het
beroepsgerichte deel, voor alle studenten gelijkwaardig omdat de
opleiding bijvoorbeeld de theatervoorstelling afneemt op school in
een gesimuleerde, contextrijke omgeving. De omstandigheden zijn
hiermee voor studenten vergelijkbaar. Het team heeft daarmee een
borging van de betrouwbaarheid van afname en een onafhankelijke
beoordeling van het beroepsgerichte deel bewerkstelligd. Verder
maakt de opleiding gebruik van het vier-ogen-principe waardoor de
objectiviteit van de beoordeling toeneemt. Daarbij worden
geschoolde assessoren ingezet die bekend zijn met het
exameninstrumentarium. De assessoren zijn in voldoende mate
onafhankelijk en komen uit de instelling. Tot slot vindt de afname en
beoordeling op een gestructureerde manier plaats. Het examenproces
is zowel voor studenten als beoordelaars helder beschreven.
De beoordeling van de examens Engels en Nederlands zijn
betrouwbaar. Zo wordt het examenonderdeel schrijven bij Nederlands
niet beoordeeld door de eigen docent, maar door een andere docent
Nederlands. Bij spreken en gesprekken voeren worden de gesprekken
weliswaar opgenomen, maar deze informatie wordt niet structureel
benut om de betrouwbaarheid van de examens te borgen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

106/111

11.2. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg en ambitie functioneert in voldoende mate
We beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende omdat de opleiding
een stelsel heeft ingericht en op basis daarvan het onderwijs
verbetert. De opleiding heeft voldoende zicht op de risico’s, de
onderwijskwaliteit en de onderwijskundige ontwikkelingen. Het
afgelopen jaar heeft het management vooral gestuurd op het op orde
brengen van de organisatie en het versterken van de samenwerking
binnen het team. De effecten hiervan zijn zichtbaar. De docenten van
de Song & Dance Academie en docenten van de mbo-opleiding van
Landstede werken samen gericht aan het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Daarbij beschikt het team over een gedragen
teamplan met hierin specifieke en meetbare doelen en daaraan
gekoppelde acties voor het huidige schooljaar. Het plan geeft focus
zodat het team weet waar het naartoe werkt. Het kernteam van de
opleiding voert wekelijks overleg en bespreekt regelmatig de
voortgang van de doelen uit het teamplan. Wat beter kan is de
invulling van het teamplan als sturingsdocument binnen de
kwaliteitscyclus. In de uitwerking van het teamplan valt nog winst te
boeken door meer aandacht te besteden aan de analyse van
tekortkomingen. Uitkomsten uit evaluaties worden wel gebruikt om
aan verbeteringen te werken, maar de tekortkomingen in de
onderwijskwaliteit kunnen nog beter geanalyseerd worden op de
oorzaken hiervan.
Kwaliteitscultuur: gericht op samenwerken
De kwaliteitscultuur is voldoende omdat het team zich bij elkaar
betrokken voelt, vanuit een duidelijke rol- en taakverdeling gericht
werkt aan de verbetering van het onderwijs en aandacht heeft voor
professionalisering.
De teamontwikkeling staat voorop en rollen en taken zijn in
samenhang daarmee verdeeld. Teamleden en management zijn
eenstemmig over het belang van teamontwikkeling. Effecten hiervan
zijn merkbaar; de docenten van Landstede en docenten van de Song &
Dance Academie werken meer samen waardoor ze elkaar beter
hebben leren kennen en elkaar aanspreken. De meer proactieve
houding van de teamleden draagt, volgens het team, bij aan een
gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
onderwijs Daarbij straalt het team ambitie uit.
Het management faciliteert, ondersteunt en stimuleert het team in
deze ontwikkeling. Zo faciliteert het management het team op het
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gebied van scholing en professionalisering dat past bij de
geformuleerde doelen in het teamplan. Zo hebben meerdere
docenten een scholing tot assessor gevolgd, met als doel
professionaliseren van bijvoorbeeld de beoordeling van examens.
Het onderwijskundig leiderschap ligt op dit moment bij het
management van Landstede en het management van de Song &
Dance Academie, maar het team is volop in ontwikkeling naar een
resultaatverantwoordelijk team. Zo zijn enkele docenten
verantwoordelijk voor bepaalde gebieden zoals bijvoorbeeld
kwaliteitszorg.
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12 . Reactie van het bestuur
“Als bestuur van Landstede Groep, met VO en MBO scholen, willen we
aangeven hoe het concept rapport vierjaarlijks onderzoek in de
organisatie is ontvangen.
Allereerst willen we de inspectie complimenteren met de wijze
waarop zij dit grote onderzoek hebben aangevlogen en uitgevoerd. De
afgelopen periode kenmerkte zich door transparante onderzoeken,
effectieve communicatie, goede feedback over en weer en teams die
zich gekend en gehoord voelden; kortom we kijken terug op een
goede samenwerking tussen de organisatie en de inspectie!
Dit heeft geresulteerd in een rapport dat recht doet aan hoe
Landstede Groep er als organisatie voor staat. Het is goed om te lezen
dat de inspectie heeft geconstateerd dat we als bestuur zicht hebben
op de opleidingen en scholen en zorgen voor onderwijs van
voldoende kwaliteit.
Daarnaast is er geconstateerd dat ook de financiën in orde zijn. We
zijn in control.
De sturing gaat goed. Het bestuur is voldoende op de hoogte van wat
er speelt in de organisatie en stuurt de organisatie voldoende aan. Het
bestuur weet waar de risico’s en problemen liggen en zorgt, samen
met de directeuren en teams voor verbeteringen in het onderwijs als
dat nodig is. Het bestuur benut de capaciteiten van de directeuren, de
teamleiders , de teams en scholen steeds meer.
Het verheugt ons dat de inspectie tijdens haar onderzoek
constateerde dat de kwaliteitscultuur binnen Landstede Groep een
enorme verandering en verbetering heeft ondergaan en nu als open
en lerend wordt ervaren en beschreven. Deze verbeteringen zijn door
de inspecteurs geconstateerd tot op individueel medewerkers niveau,
waarbij onze investering in professionalisering zeker heeft mee
gespeeld.
Zijn we er nu als Landstede Groep? Nee, het proces van continue
verbeteren van onderwijs gaat altijd door. Als bestuur en scholen
blijven we sturen op het verkleinen van de kwaliteitsverschillen die er
bestaan tussen onze onderwijsteams. Met als doel om voor onze
studenten en leerlingen ons onderwijs elke dag weer een beetje beter
te maken”.
Voorzitter en lid college van bestuur Landstede Groep
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Bijlage 1: Overzicht opleidingen
oordelen onderwijsresultaten
Bc-id/opleidingen overzicht
In deze bijlage is per onderzochte opleiding aangegeven welke bccode of opleidingen betrokken zijn bij het bepalen van de
onderwijsresultaten.

Bc-id: bc319

Niveau: 3

Crebo:

Opleiding:

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

91250

Allround medewerker mode/maatkleding

Bc-id: bc333

Niveau: 4

Crebo:

Opleiding:

22147

Ondernemer detailhandel

25166

Ondernemer retail

90290

Ondernemer detailhandel
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

