Stg. ROC Kop van NoordHolland

Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 9 september 2020

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stg. ROC Kop van Noord-Holland
(hierna: ROC Kop van Noord-Holland). We hebben onderzocht of het
bestuur bij 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?
Het bestuur van ROC Kop van Noord-Holland heeft duidelijk voor
ogen welke doelen het wil halen. Om te weten welke doelen belangrijk
zijn, zorgt het bestuur ervoor dat het goed weet hoe het gaat met de
opleidingen. Daarvoor kijkt het bestuur niet alleen naar de
onderwijsresultaten, zoals het aantal diploma’s, maar ook naar wat
studenten vinden van het onderwijs. Ook voert het regelmatig zelf
onderzoeken uit bij opleidingen. En het kijkt goed naar de vraag op de
arbeidsmarkt in de omgeving.

Bestuur: Stg. ROC Kop van NoordHolland
Bestuursnummer: 40175
BRIN: 04EU
Aantal oploeidingen onder bestuur:
127
Totaal aantal studenten: 3333
(Peiljaar: 2019)
Lijst met onderzochte opleidingen:
Medewerker ICT, 25192, bol, niveau 2
Eerste monteur mechatronica, 25340,
bbl, niveau 3
Onderzoeksnummer: 300650

Het bestuur zorgt ervoor dat opleidingen werken aan verbetering van
het onderwijs als dat nodig is. De opleidingsteams denken zelf mee
over hoe ze dat willen doen en wat ze het belangrijkst vinden op dat
moment. De medewerkers krijgen ook de ruimte om cursussen te
volgen of opleidingen te doen.
Wat we heel positief vinden, is dat het bestuur en de directeuren veel
met studenten en medewerkers uit de hele school spreken. Niet alleen
om te weten wat er speelt, maar ook om van hen te horen hoe ze
denken dat dingen in de school beter kunnen. Ook luisteren ze goed
naar ideeën van bedrijven en gebruiken die om het onderwijs te
verbeteren.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.
Wat moet beter?
Het opleidingsteam van de opleiding Medewerker ICT moet ervoor
zorgen dat het studenten van deze opleiding meer stimuleert om het
beste uit zichzelf te halen. Dat gaat over zowel het leren van kennis en
vaardigheden die een student voor het beroep nodig heeft, maar ook
over hoe een student zich hoort te gedragen, bijvoorbeeld in de klas.
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Het team moet studenten meer aanspreken op hun gedrag en
duidelijke regels hanteren voor wat er wel en niet mag.
Het bestuursverslag van het bestuur moet volledig zijn. Enkele
onderdelen ontbreken nog, namelijk de toelichtingen in de
continuïteitsparagraaf op de meerjarenramingen van studenten en
personeel en op het verloop van de financiële posten in de
meerjarenbegroting.
Wat kan beter?
Het bestuur kan ervoor zorgen dat de examencommissies wat
onafhankelijker gaan werken. Nu is het zo dat degene die
verantwoordelijk is voor de resultaten van de opleiding, ook een
controlerende rol heeft bij de examinering en diplomering. Het zou
beter zijn als iemand anders die rol heeft.
Het bestuursverslag van het bestuur is niet helemaal duidelijk. Enkele
onderdelen kunnen worden verbeterd, te weten de verantwoording
over het toezicht op de doelmatigheid van de bestedingen en de
toelichting over de effecten van het (strategisch) beleid op het verloop
van de posten in de meerjarenbegroting.
Vervolg
We vragen het bestuur om over ongeveer een jaar zelf een onderzoek
te doen naar het onvoldoende onderdeel van de opleiding
Medewerker ICT, het leerklimaat. Het bestuur moet dan kijken of dit
onderdeel dan voldoende is. Wij beoordelen dit onderzoek en bepalen
aan de hand daarvan of het nodig is om de opleiding ook zelf nog te
onderzoeken.
Verder kijken we bij volgende jaarverslagen of de toelichtingen die nu
ontbreken in het jaarverslag dan wel aanwezig zijn.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft van 4 maart 2020 tot en met 10 juni 2020 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij ROC Kop van Noord-Holland. 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 bestuursniveau en
op 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.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de
opleidingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. We
onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op opleidingsniveau
verschillende typen onderzoek:
• 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.
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Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van
de opleiding.
Bij ROC Kop van Noord-Holland voerden we bij twee opleidingen een
verificatieonderzoek uit. Deze verificatieonderzoeken combineerden
we beide met een stelselonderzoek. Het beleidsthema van het bestuur
dat we tijdens onze verificatieonderzoeken hebben geverifieerd, is in
dit hoofdstuk onder verantwoording inrichting onderzoek nader
toegelicht.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij opleidingen en besturen
waar het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. Bij
ROC Kop van Noord-Holland hebben wij geen dergelijk onderzoek
uitgevoerd.
• 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. Bij ROC Kop van NoordHolland voerden we geen onderzoek op verzoek uit.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren met
het vierjaarlijks onderzoek. Bij ROC Kop van Noord-Holland was
tijdens dit vierjaarlijks onderzoek geen sprake van een
herstelonderzoek.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen
wij jaarlijks welke standaarden daarvoor in aanmerking komen. De
standaarden die we dit jaar hebben onderzocht in het kader van het
stelselonderzoek zijn:
- OP3 Didactisch handelen
- OP7 Beroepspraktijkvorming
- ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering
De informatie over de kwaliteit van de opleidingen waar we een
stelselonderzoek uitvoeren, betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie
De Staat van het Onderwijs. Bij ROC Kop van Noord-Holland hebben
we deze standaarden bij twee opleidingen onderzocht in het kader
van stelselonderzoek.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
opleidingen van ROC Kop van Noord-Holland is ingericht. Aangegeven
is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende opleidingen.
Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
Opleiding →

1

Stelsel
2

1

2

OP3 Didactisch handelen

●

●

OP7 Beroepspraktijkvorming

●

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Onderwijsprogramma
OP2 Ontwikkeling en begeleiding

Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering
ED2 Exameninstrumentarium
ED3 Afname en beoordeling
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

SK2 Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Studiesucces
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie

KA3 Verantwoording en dialoog

1. Medewerker ICT, 25192, bol, niveau 2
2. Eerste monteur mechatronica, 25340, bbl, niveau 3

Verantwoording inrichting onderzoek
Het onderzoek is aanvankelijk uitgevoerd conform het
onderzoeksplan dat na het startgesprek op 27 november 2019 in
overleg is opgesteld. Om een antwoord te geven op de centrale vraag
en de deelvragen waren in het onderzoeksplan onderzoeksactiviteiten
opgenomen die we op instellingsniveau zouden gaan uitvoeren, als
ook vier onderzoeken naar opleidingen. Naast de twee opleidingen in
bovenstaande figuur, betrof dat nog een gecombineerde verificatie/
stelselopleiding en een verificatieopleiding. Toen op 16 maart 2020 de
instelling sloot in verband met de coronacrisis, hadden wij inmiddels
de twee in de figuur genoemde opleidingen onderzocht. Op grond van
het inmiddels ontstane beeld van de instelling hebben wij de
onderzoeksopzet aangepast. We hebben het onderzoek naar de
opleidingen beperkt tot de twee reeds afgeronde onderzoeken en
hebben de rest van het onderzoek op instellingsniveau op afstand
uitgevoerd.
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Als verificatieonderwerp hebben we speciale aandacht geschonken
aan het thema 'leerklimaat'. We hebben in samenspraak met het
bestuur voor dit thema gekozen omdat het een centraal thema is in
het beleid van het bestuur. Wij hebben dit thema gekoppeld aan de
standaard 'leerklimaat' uit het onderzoekskader en in de
onderzoekspraktijk speciaal ingezoomd op een aantal indicatoren
waarin het thema tot uitdrukking dient te komen, volgens het bestuur.
Dat zijn professionalisering, de formulering van een pedagogischdidactische aanpak en de mate waarin de aanpak zichtbaar is in de
lessen. Dit verificatiethema kan dus gezien worden als een thema
waarin de doorwerking van het beleid van het bestuur zichtbaar moet
zijn.
Het onderzoek zoals dat uiteindelijk is uitgevoerd omvat een
diversiteit aan onderzoeksactiviteiten. We hebben een analyse
gemaakt van informatie die bij de inspectie aanwezig is, onder andere
onderwijsresultaten, de tevredenheid van studenten en eerder
gegeven inspectieoordelen. De informatie betrof ook documenten
van de instellingen, zoals het jaarverslag, het strategische beleidsplan,
het onderwijsplan, risicoanalyses, professionaliseringsplannen,
financiële gegevens, auditrapporten, zelfevaluaties, het jaarverslag
van de examencommissie en andere documenten over de interne
kwaliteitszorg.
Bij de twee onderzochte opleidingen hebben we lessen geobserveerd
en gesprekken gevoerd met studenten, docenten,
clusterexamencommissies, teamcoördinatoren, opleidingsmanagers
en vertegenwoordigers van leerbedrijven. Op centraal niveau hebben
we gesprekken gevoerd met de directeuren,
kwaliteitszorgmedewerkers, het hoofd van de HR-afdeling, de
centrale examencommissie, de studentenraad, de ondernemingsraad
en de raad van toezicht. Daarnaast hebben we in het kader van de
verificatie de twee opleidingsmanagers gesproken van de twee
opleidingen die we in de aangepast opzet niet hebben onderzocht, om
een voldoende betrouwbaar beeld van de kwaliteitszorg op
bestuursniveau te krijgen.
Overige wettelijke vereisten
De wettelijke vereisten die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
‘overige wettelijke vereisten’ (hoofdstuk 3.4 in het Onderzoekskader).
Wij hebben de volgende vereisten onderzocht:
- Registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
- Schoolkosten
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
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Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over ROC Kop van Noord-Holland en de
opleidingen bij ons binnengekomen die opvolging vereisen
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. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatie- en het stelselonderzoek bij de opleidingen. In
hoofdstuk 4 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. Daarnaast staat hierin in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
opleidingsniveau.

Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
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De sturing op kwaliteit door het bestuur van ROC Kop van NoordHolland is goed. Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het
onderwijs en heeft uitstekend zicht op de onderwijskwaliteit van de
opleidingen dankzij sterke analyses, een gedegen auditsystematiek en
een aantoonbare sterke betrokkenheid bij het onderwijs, de
medewerkers en de studenten. Daardoor is het goed in staat te sturen
op verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur combineert een
scherp zicht en sterke sturing op de kwaliteit met het geven van
ruimte en verantwoordelijkheid aan de teams door de hele
organisatie waar dat kan. Die verantwoordelijkheid bij de teams wordt
vervolgens ook daadwerkelijk genomen. Het bestuur heeft de interne
en externe dialoog daarnaast uitstekend georganiseerd. Het benut
deze aantoonbaar voor de evaluatie van uitgevoerd en de
ontwikkeling van nieuw beleid. Deze aspecten van kwaliteitszorg en
ambitie worden ondersteund door een voldoende kwaliteitscultuur,
die zich kenmerkt door een sterk verantwoordelijkheidsbesef en
eigenaarschap in alle lagen van de organisatie maar waar het elkaar
aanspreken op gemaakte afspraken soms nog sterker kan.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van de instelling binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Wij waarderen de kwaliteitszorg van ROC Kop van Noord-Holland als
Goed. Deze waardering is vooral ingegeven door het scherpe zicht dat
het bestuur heeft op de kwaliteit van de opleidingen en de
uitstekende wijze waarop analyses van de onderwijskwaliteit en van
de context waarin het onderwijs plaatsvindt ingezet worden om
verbeteringen van de onderwijskwaliteit te realiseren.
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Om te beginnen zien we een bestuur dat een heldere visie heeft, hoge
ambities stelt en concrete doelen afspreekt met alle organisatieeenheden van de instelling ter verbetering van het onderwijsproces,
de examinering en diplomering, de onderwijsresultaten en de
deskundigheid van de medewerkers. De doelen op instellingsniveau
komen tot uitdrukking in het strategisch beleidsplan, dat met input
van alle geledingen binnen de instelling en van externe stakeholders
tot stand is gekomen. Aan het strategisch beleidsplan zijn concrete
acties gekoppeld waarvan de voortgang op systematische wijze
periodiek wordt gemonitord. De beoogde effecten van deze acties zijn
geformuleerd in concrete indicatoren die het mogelijk maken de
effecten objectiveerbaar te maken.
Het strategisch beleidsplan, dat opgesteld wordt voor de duur van 5
jaar, geeft richting aan het onderwijsplan, dat in principe 2,5 jaar
beslaat en waarvoor de onderwijsdirectie verantwoordelijkheid
draagt. Het valt samen met de kwaliteitsagenda van de instelling. Het
onderwijsplan heeft een gedegen basis in scherpe analyses, onder
andere van de regionale arbeidsmarkt, de demografische
ontwikkelingen en van de onderwijsresultaten van alle opleidingen.
Op zeer systematische wijze worden op basis hiervan relevante
thema’s en bijbehorende activiteiten geïdentificeerd. In de
teamplannen komen elementen uit het onderwijsplan - en daarmee
uit het strategisch beleidsplan - terug. Daarnaast hebben teams de
ruimte om ‘eigen’ doelen te formuleren die aansluiten bij de context
van de opleiding en de ontwikkelingsfase van de teams zelf.
Ook de teamplannen en daaraan gekoppelde actieplannen kennen
een vast stramien waarin doelen geformuleerd worden op
basis van uitkomsten van analyses van de onderwijskwaliteit,
bijvoorbeeld aan de hand van een zelfbeoordeling.
Doordat de doelen samen worden afgesproken, waarbij iedereen
input heeft, ontstaat draagvlak dat bijdraagt aan daadwerkelijke
realisatie.
In de tweede plaats hebben het bestuur en de onderwijsdirectie
scherp zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dat zicht is zo scherp
doordat het bestuur zich op veel verschillende manieren laat
informeren over de kwaliteit. In de eerste plaats worden de harde
indicatoren van onderwijskwaliteit, zoals rendementen en mogelijke
risico’s, nauwlettend gemonitord en regelmatig geanalyseerd. Het
instellingsbrede risicobeeld is hiervoor een belangrijke basis. Meer
kwalitatieve informatie haalt het bestuur op doordat het niet alleen
een gesprekscyclus heeft met de direct onder zich ressorterende
onderwijsdirectie waarin deze zich verantwoordt over de kwaliteit,
maar ook met de opleidingsmanagers en coördinatoren van de
opleidingen. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het op informele
wijze en op regelmatige basis medewerkers en studenten spreekt over
de hele breedte van de instelling. Ten slotte verkrijgt het bestuur ook
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informatie over de kwaliteit dankzij de strakke auditsystematiek die
de instelling hanteert. Zowel op het gebied van examinering als
onderwijsproces vinden periodiek bij alle opleidingen interne audits
plaats. Het effect van deze rijke informatievergaring is dat het bestuur
scherp zicht heeft op de onderwijsteams, de kwaliteit die zij leveren en
de verschillen daartussen. Met als gevolg dat het zijn sturing daarop
kan afstemmen.
Dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs zien we
ook terug in het beeld dat het bestuur voorafgaand aan ons
onderzoek gaf over de kwaliteit van de opleidingen die wij
onderzochten. De inschatting over de kwaliteit in termen van
oordelen komt grotendeels overeen met onze bevindingen bij de
opleidingen.
In de derde plaats constateren we bij het bestuur een krachtige sturing
op de verbetering van het onderwijs. Dat is onder andere zichtbaar in
de opvolging van de interne audits. De audits, uitgevoerd door
medewerkers en externe deskundigen, leveren bruikbare informatie
op die de onderwijsdirectie en de opleidingsmanagers omzetten in
concrete verbetertrajecten. De trajecten worden nauwlettend
gemonitord door het bestuur waarna, na een redelijke termijn, een
nieuwe audit plaatsvindt om te onderzoeken of de geconstateerde
tekortkomingen zijn verholpen. Bij de verificatie hebben we
bijvoorbeeld gezien dat de audit naar de kwaliteit van de examinering
bij de opleiding Medewerker ICT geleid heeft tot een gedegen plan
van aanpak en daadwerkelijke verbetering van de examinering.
Ook bij opleidingen met naar de maatstaven van de instelling
onvoldoende onderwijsresultaten stuurt het bestuur actief op het
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Indien de directie dit nodig
acht, laat zij bij deze opleidingen een risico-onderzoek uitvoeren om
een goed beeld te krijgen van de oorzaken van tekortschietende
kwaliteit.
De sturing op verbetering zien we ook terug in de wijze waarop het
bestuur stuurt op het thema ‘leerklimaat’, dat we in dit onderzoek
speciale aandacht hebben gegeven als verificatiethema. We zien zowel
in de professionalisering als in de teamplannen terug dat dit thema
scherp in het vizier staat van de opleidingsmanagers en de teams.
Daarbij hebben we gemerkt dat het pedagogisch-didactisch handelen
niet alleen op papier, maar ook in de dagelijkse praktijk een belangrijk
thema is voor docenten, waarover het gesprek regelmatig gevoerd
wordt. Het bestuur heeft in beeld bij welke teams het leerklimaat
verder ontwikkeld moet worden en stuurt hier actief op. Een
voorbeeld hiervan is de opleiding Medewerker ICT. Daarbij neemt het
de context van de opleiding en de ontwikkelingsfase van het team in
acht.
Wat wij sterk vinden aan de instelling, is dat het sturen op verbetering
altijd gebeurt op basis van een grondige analyse van de situatie die
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gestoeld is op zowel kwalitatief als kwantitatief verkregen informatie.
Het is op basis van deze rijke informatie dat het bestuur zich een
compleet beeld vormt van het probleem, dat de basis is voor een
verbetertraject dat met oog voor de context en haalbaarheid wordt
ingezet. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de opleiding
Medewerker ICT als het gaat om het leerklimaat, waardoor het team
het verbetertraject gemotiveerd uitvoert.
Naast de analysekracht zien we de effectieve samenwerking tussen de
ondersteunende diensten en onderwijsdirecties als een belangrijk
element in de ontwikkeling en borging van de kwaliteitszorg. Positief
daarin is bijvoorbeeld de rol die ondersteunende diensten hebben in
de centrale examencommissie, de uitvoering van de auditcyclus en de
ondersteuning van teams bij de ontwikkeling van hen kwaliteitszorg.
Een aandachtspunt is ten slotte de samenstelling van de
examencommissie. De sterke sturing ter verbetering van de
examinering de laatste paar jaren heeft er onmiskenbaar toe geleid
dat de kwaliteit daarvan verhoogd is. De centrale examencommissie
heeft goed zicht gekregen op de kwaliteit van de examinering, heeft
duidelijke normen gesteld waaraan de examinering moet voldoen en
neemt verantwoordelijkheid voor haar borgende functie in het
voldoen aan die normen. De instelling heeft er bewust voor gekozen
het management (de opleidingsmanagers en tot vorig jaar ook één
van de onderwijsdirecteuren) sterk te vertegenwoordigen in de
centrale examencommissie en in de clusterexamencommissies. Dat
heeft slagkracht opgeleverd. Echter, de rolvermenging van
controlerende functionaris en eindverantwoordelijke voor de
opleiding is een potentieel risico voor de objectiviteit van de
examencommissie. De samenstelling van de examencommissie kan in
dat opzicht dus beter en verdient aandacht.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur van ROC Kop van NH krijgt het oordeel
Voldoende. Het bestuur heeft een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert transparant. Het bestuur handelt
integer en in overeenstemming met de branchecode goed bestuur.
Het bestuur toont onderwijskundig leiderschap en voert binnen de
instelling voortdurend het gesprek om gezamenlijk de
onderwijskwaliteit te verbeteren en te verhogen.
Ten eerste zien we dat de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ tot
uitdrukking komt in de dagelijkse praktijk van het bestuur. Het bestuur
toont zich open naar en betrokken bij alle medewerkers en alle
overlegorganen binnen de organisatie. Medewerkers ontmoeten het
bestuur in formele en juist ook in meer informele settingen
regelmatig. Het bestuur toont zich daarmee toegankelijk.
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De ondernemingsraad en studentenraad ervaren een positieve
belangstelling van het bestuur en krijgen van het bestuur de juiste
informatie op de juiste momenten.
Ten tweede zien we dat het onderwijskundig leiderschap sterk is
verankerd in de organisatie. In alle lagen van het management –
bestuur – onderwijsdirectie – opleidingsmanagers - zien we dat sterk
gestuurd wordt op kwalitatieve verbetering van het onderwijs en
optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs. We zien dat het
actieve gesprek over wat daarvoor nodig is op alle niveaus wordt
gevoerd en dat dat tot uitdrukking komt in actieve sturing op
onderwijskwaliteit.
Tegelijkertijd realiseert het bestuur zich dat eigenaarschap en ruimte
op alle niveaus een noodzakelijke voorwaarde is om die professionele
verbetercultuur te verkrijgen en te behouden. Het zoekt voortdurend
naar de meest effectieve balans tussen gemeenschappelijke kaders
bepalen en ruimte laten. Zo zien we bijvoorbeeld dat de
opleidingsmanagers en hun opleidingsteams ook de ruimte krijgen
om dat wat naar hun professionele oordeel nodig is om het onderwijs
te verbeteren tot uitdrukking te brengen in de teamplannen. Daarbij
zijn het bestuur en directie sterk in situationeel handelen en stemt het
de mate en de aard van sturing af op de ontwikkelingsfase waarin een
team zit wat betreft taakvolwassenheid en cultuur. Dat hebben we
bijvoorbeeld gezien in de wijze waarop het bestuur het team van
Eerste monteur mechatronica heeft gefaciliteerd in de ontwikkeling
naar een professionele cultuur.
De sturing op meer eigenaarschap zien we ook in de ontwikkeling van
het team van directie en opleidingsmanagers die gericht is op een
groeiende verantwoordelijkheid van de opleidingsmanagers voor het
instellingsbeleid en het functioneren als team daarin. Ook het
samenspel tussen ondersteunende diensten en dit team draagt bij aan
die ontwikkeling.
Het resultaat is dat men zich op alle lagen verantwoordelijk voelt voor
de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenen resultaatgericht
werken aan de in gezamenlijkheid opgestelde doelen en ambities.
Ten slotte constateren we dat er ruime aandacht is voor het
professionele leren van medewerkers in alle lagen. Het bestuur stuurt
actief op de deskundigheidsbevordering op gebieden die voor de
strategie van de hele organisatie van belang zijn. Dat zien we
bijvoorbeeld op het verificatiethema leerklimaat. Zo heeft het bestuur
als kader met alle teams afgesproken om jaarlijks minimaal één
pedagogisch-didactische module te volgen met het oog op de
doelstelling in het strategisch beleidsplan en het onderwijsplan.
Tegelijkertijd is er ook ruimte voor teams om zelf invulling te geven
aan professionalisering, aansluitend bij hun teamdoelen en de fase
waarin de teamontwikkeling zich bevindt. Zo is ook de

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

15/37

scholingsagenda van een team het product van een samenspel tussen
sturing van het bestuur en input van het team. Het bestuur faciliteert
de teams om van elkaar te leren door onder andere studiedagen
waarbij kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
Het bestuur erkent dat het situationele leiderschap en de sterke
samenhang in de organisatie het risico in zich draagt dat men elkaar
niet altijd aanspreekt op gemaakte afspraken. Het bestuur ziet ruimte
om de aanspreekcultuur in de organisatie zowel op management- als
opleidingsteamniveau verder te ontwikkelen. Daar heeft het bestuur
reeds acties op ingezet door onder andere onderwijsmanagers
verantwoordelijk te maken voor bepaalde aspecten van het beleid.
Hiermee faciliteert het bestuur het proces omtrent uitspreken,
aanspreken en afspreken waarbij veiligheid en ruimte om fouten te
maken als voorwaardelijk worden gezien.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
We waarderen de verantwoording en dialoog van het bestuur van de
instelling als Goed. Het bestuur legt zowel intern als extern
toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voert daarover actief de dialoog met interne en externe
betrokkenen.
Wij geven de waardering Goed vooral voor de uitstekende wijze
waarop het bestuur de interne tegenspraak organiseert en daar
uitvoering aan geeft. Daarin vallen in positieve zin op de actieve
betrokkenheid en zichtbaarheid van het bestuur, de permanente
bereidheid om kritisch te reflecteren op het eigen beleid en handelen
en het serieus nemen van de waarde van de interne dialoogpartners.
Dat laatste komt niet alleen in woord, maar ook in daad tot
uitdrukking in de opvolging van acties die voortkomen uit de interne
dialoog.
Het bestuur voert de interne dialoog in de eerste plaats met de
studentenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht.
Het instemmingsrecht van bijvoorbeeld de ondernemingsraad wordt
gehonoreerd, ook als dat indruist tegen de kortetermijnbelangen van
het bestuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de
ondernemingsraad, op diens verzoek, de ruimte is geboden om meer
tijd te nemen om zich te beraden op haar instemming met de keuze
van de nieuwe arbodienst. Ook de inbreng van de studentenraad
wordt serieus genomen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de door
de raad aangedragen problemen rond de roostering goed zijn
opgepakt.
Ook met de raad van toezicht voert het bestuur een effectieve dialoog
die bijdraagt aan de kwaliteitszorg. Hier is sprake van een effectief
samenspel dat zich kenmerkt door openheid en transparantie,
deskundigheid, rolzuiverheid en kritische zelfreflectie aan beide
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kanten. Het lerend vermogen dat wij in de verschillende lagen van de
organisatie aantreffen zien wij ook terug bij de raad van toezicht. Deze
neemt de eigen rol serieus, pakt de ruimte om zich onafhankelijk te
laten informeren, is kritisch naar het eigen functioneren en is bereid te
werken aan de eigen professionaliteit. Op deze wijze is de raad in staat
het bestuur de tegenspraak te bieden waar de raad dat nodig acht en
doet de raad dat ook.
Daarnaast heeft het bestuur regelmatig andere ontmoetingen met
medewerkers en studenten in de organisatie om zichzelf van input en
feedback te voorzien. Dat gebeurt bijvoorbeeld met studentenlunches
en medewerkerspanels, maar het bestuur is ook regelmatig aanwezig
op de verschillende onderwijslocaties waar het zich laat voeden door
informele gesprekken met zowel medewerkers uit de
onderwijsondersteunende diensten als het onderwijspersoneel en
studenten.
Extern voert het bestuur het gesprek met diverse stakeholders,
voornamelijk in de regio. We zien bij dit bestuur een hoog
maatschappelijk- en omgevingsbewustzijn. Het bestuur is goed op de
hoogte van de ontwikkelingen en vraagstukken in de regio en benut
deze voor de ontwikkeling van beleid dat ten goede komt aan
de regio, bijvoorbeeld aan de regionale arbeidsmarktbehoeften.
Zo zijn bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan met de
bedrijfsadviescommissie van elk van de 12 branches twee
bijeenkomsten gehouden om input op te halen voor het plan. Ook bij
de ontwikkeling van het onderwijsplan zijn regionale partners
betrokken die input geleverd hebben op voor de regio relevante
thema's. Het meedenken van deze partners komt daadwerkelijk tot
uitdrukking in de beleidsplannen. De vertegenwoordigers van de
leerbedrijven in de regio beoordelen verder tweejaarlijks de kwaliteit
van het onderwijs door middel van een door het bestuur uitgezette
tevredenheidsenquête.
Daarnaast participeert het bestuur actief in overleggen en
samenwerkingsverbanden met de regionale vo-scholen en andere
mbo-instellingen, met name het regionale AOC. Met de gemeente
onderhoudt de instelling nauw contact als het gaat om de aanpak van
jongeren in een kwetsbare positie in de regio.
Ten slotte verantwoordt het bestuur zich jaarlijks via het jaarverslag
over het gevoerde beleid. Dit jaarverslag is voor iedereen in te zien via
de website van de instelling.
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De instelling voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel
1.3.9 WEB. Het bestuur heeft een meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling vastgesteld waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of
kindermishandeling wordt omgegaan, en die er redelijkerwijs aan
bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
Verder bevordert het bestuur de kennis en het gebruik van de
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meldcode binnen de instelling. Vanuit het loopbaancentrum zijn aan
elk onderwijsteam adviseurs gekoppeld die jaarlijks de meldcode
onder de aandacht brengen bij het team.
Schoolkosten
Wij hebben geen tekortkomingen geconstateerd in de sturing op
schoolkosten door het bestuur. Het schoolkostenbeleid, zoals
vastgelegd in het studentenstatuut, is conform de wettelijke
vereisten. Het bestuur heeft bij de totstandkoming van het beleid de
studentenraad betrokken en de studentenraad heeft instemming
gegeven aan het beleid. Bij de twee onderzochte opleidingen zien we
de doorwerking van het beleid, hoewel we bij de opleiding ICT wel
aandacht willen vragen voor een heldere communicatie over de
verhouding tussen verplichte activiteiten en vrijwillige bijdragen.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.

Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.
Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2016

2017

Prognose
2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,50

2,2

2,5

2,0

2,2

2,5

3,0

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,69

0,71

0,65

0,66

0,70

0,74

Weerstandsvermogen

< 5%

52%

Huisvestingsratio

> 15%

Rentabiliteit

< 0%

3,8%

51%

53%

52%

55%

58%

6,0%

7,6%

nvt

nvt

nvt

0,8%

1,6%

2,0%

2,5%

2,5%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de Continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In artikel 4, lid 4, van de Rjo worden
namelijk toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. De
verantwoording in het bestuursverslag van het bestuur moet volledig
zijn, zodat de interne toezichthouders, de medezeggenschap en
andere belanghebbenden kunnen begrijpen welke keuzes het bestuur
maakt en welke ontwikkelingen het verwacht.
• In de continuïteitsparagraaf wordt niet duidelijk toegelicht welke
(kwantitatieve) effecten het strategisch beleid heeft op het
verloop van de financiële posten in de meerjarenbegroting. Die
informatie verwachten wij wel in volgende jaarverslagen.
• In de verantwoording over het interne toezicht wordt niet
duidelijk welke maatregelen zijn genomen en welke adviezen zijn
gegeven door het interne toezicht en welke resultaten daarmee
zijn bereikt. Wij verwachten die informatie wel aan te treffen in
de verslagen van het interne toezicht in volgende jaarverslagen.
• Duidelijke toelichtingen op de meerjarenraming van het aantal
studenten en docenten en op het verloop van de financiële
posten van de meerjarenbegroting troffen wij in de
continuïteitsparagraaf niet aan. Wij verwachten dat het bestuur
dit verbetert vanaf het eerstvolgende bestuursverslag, en geven
het bestuur hiervoor een herstelopdracht.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten
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goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag.
Bij ons onderzoek kwam het volgende aan de orde:
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen
hieraan meer aandacht te geven.
Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.
Wel merken wij op dat de verantwoording over de financiering van de
verbonden partijen en over de verdeling van hun activiteiten en
resultaten over publiek respectievelijk privaat niet transparant is. Wij
verwachten dat het bestuur hierover in volgende jaarverslagen meer
inzicht geeft, zodat de aard en de omvang van de publieke en private
activiteiten in de geconsolideerde jaarrekening duidelijk is en hun
respectieve resultaten worden berekend als saldo van baten en lasten.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur zorgt ervoor dat
duidelijke toelichtingen op de
meerjarenramingen voortaan in het
bestuursverslag zijn opgenomen

Wij stellen op basis van het
bestuursverslag van 2020 vast of
de tekortkoming hersteld is. U
ontvangt hierover bericht.

Het bestuur zorgt dat het leerklimaat
uiterlijk een jaar na vaststelling van
dit rapport voldoet aan de wettelijke
eisen.

De inspectie voert circa één jaar na
vaststelling van het rapport een
herstelonderzoek uit. Of de inspectie
daarin ook de opleiding zelf gaat
onderzoeken wordt bepaald op basis
van het interne onderzoek van het
bestuur.

Bestuur
Standaard FB1, art. 4 lid 4 RJO.
Duidelijke toelichtingen bij de
meerjarenramingen in de
continuïteitsparagraaf ontbreken
zowel voor de raming van het aantal
studenten en docenten als bij het
verloop van de financiële posten.
Opleidingen
Medewerker ICT (25192)
De standaard Leerklimaat (SK2) is
onvoldoende.
Er wordt niet voldaan aan art. 7.1.2,
tweede lid en art. 7.4.8, eerste en
vierde lid van de WEB.

Het bestuur voert zelf een intern
onderzoek uit naar het leerklimaat
en stuurt dat uiterlijk een jaar na
vaststelling van het rapport naar de
inspectie.
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3 . Resultaten stelsel- en
verificatieonderzoeken
In dit hoofdstuk geven wij de bevindingen weer van de twee
onderzoeken die wij uitvoerden bij de opleidingen. Beide opleidingen
zijn zowel als verificatie- als stelselonderzoek onderzocht.

3.1. Medewerker ICT
Onderwijsproces

Didactisch handelen in de basis voldoende
Het Didactisch handelen is Voldoende, want het didactisch handelen
van het docententeam stelt studenten voldoende in staat tot leren en
ontwikkelen. De docenten stemmen hun aanpak in voldoende mate af
op de behoeften van de studenten, vooral bij de beroepsgerichte
vakken. De aanpak zorgt er ook voor dat leerdoelen en leeractiviteiten
gericht zijn op de ontwikkeling van de competenties die studenten
nodig hebben in de beroepspraktijk.
In de eerste plaats stemmen de docenten de aanpak in voldoende
mate af op de behoeften van de studenten. Het team heeft lopende
het schooljaar 2019/2020 het onderwijsconcept en de didactische
aanpak voor de eerstejaars studenten grondig herzien. Het
grotendeels frontaal lesgeven is vervangen door projectmatig
onderwijs, nu nog alleen voor de beroepsgerichte vakken. Deze
aanpak sluit beter aan bij zowel het niveau van de opleiding als de
behoeften van deze studenten. Daardoor zijn de studenten meer
betrokken bij het leerproces. In de lessen hebben wij gezien dat
studenten voldoende actief werken aan hun opdrachten. De
studenten in het tweede leerjaar profiteren nog niet van deze aanpak,
maar met ingang van het nieuwe schooljaar zal ook daar dit concept
ingevoerd worden.
Voorts realiseert het team met de geschetste aanpak een
evenwichtige verbinding tussen het leren op de instelling en het leren
in de beroepspraktijk. Voor het projectonderwijs worden
praktijkgerichte opdrachten gebruikt, die aansluiten bij de
beroepspraktijk. Binnen deze praktijkgerichte contexten wordt
theoretische kennis direct in relatie tot de praktijktaak aangeboden.
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Daardoor snappen studenten waar ze de theoretische kennis voor
nodig hebben. Dat bevordert hun betrokkenheid en actieve houding.
Een aantal zaken in de lessen moet beter. Allereerst heeft dit
betrekking op het pedagogisch handelen. Dit leidt onvoldoende tot
een leerklimaat waarin de studenten gestimuleerd worden het beste
uit zichzelf te halen. Dit punt beschrijven we verder bij de standaard
Leerklimaat (SK2). Wat betreft het didactisch handelen is een
verbeterpunt de harmonisatie in het didactisch handelen als team. We
zien grote verschillen in de aanpak van docenten in de klas.
Bijvoorbeeld in de wijze waarop de docenten de studenten stimuleren
in het individuele leerproces en de wijze waarop ze differentiëren
tussen studenten. Hierop heeft het team nog onvoldoende een
gezamenlijke visie of afspraken. Dat leidt nu in onvoldoende mate tot
eenduidig en consistent handelen in de klas. Daardoor is het voor
studenten nu niet altijd duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
Tot slot moeten de generieke vakken ook meer verbinding krijgen met
de beroepspraktijk, al dan niet in combinatie met het
projectonderwijs. Tijdens een aantal lessen zagen we met name focus
op taalstructuur en theoretische noties die niet aansluiten bij het
niveau van het kwalificatiedossier en te weinig ten dienste staan van
de taalontwikkeling in de beroepscontext.
Beroepspraktijkvorming voldoende doeltreffend
De Beroepspraktijkvorming is Voldoende, want de voorbereiding,
uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming zijn
doeltreffend.
In de eerste plaats bereidt de opleiding de studenten doeltreffend
voor op de stage. Voorafgaand aan de stage bereidt de stageconsulent
de studenten in de lessen voor op hun stage. Ook wordt schrijfhulp
geboden voor het opstellen van een sollicitatiebrief tijdens de lessen
Nederlands. Alle studenten van de opleiding vinden tijdig een
stageplaats. In enkele gevallen legt de instelling zelf ook contact met
stagebedrijven om een goede match tussen student en bedrijf te
bewerkstelligen.
Daarnaast worden studenten op de afgesproken wijze en in
voldoende mate begeleid gedurende hun stage. De stageconsulent
bezoekt een aantal keren het leerbedrijf om te kijken hoe het met de
student gaat en de voortgang in de gaten te houden. Ook de coach
begeleidt de student in de vorm van regelmatige
begeleidingsgesprekken op de instelling. De coach ziet verder toe op
de voortgang van de stageopdrachten.
Ten slotte biedt het takenboek een effectieve basis voor de uitvoering
van gestructureerde en passende leeractiviteiten in het bedrijf. Deze
leeractiviteiten sluiten in het algemeen aan bij de praktijk van het
leerbedrijf en bij de te ontwikkelen competenties. Daarnaast geven ze
het leerbedrijf een handvat voor de begeleiding van de student.
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Wat opvalt is dat sommige studenten erg veel moeite moeten doen
om een geschikt leerbedrijf te vinden. Sommigen schrijven tientallen
brieven voordat ze een plek gevonden hebben. Dat heeft een
demotiverende uitwerking op deze studenten. Weliswaar biedt de
opleiding wel voorbereiding op de stage, maar een aandachtspunt is
om de effectiviteit van de inspanningen van studenten beter in de
gaten te houden en hier tijdiger in bij te sturen.

Examinering en diplomering

Kwaliteitsborging examinering en diplomering:
verantwoordelijkheden clusterexamencommissie en centrale
examencommissie helder belegd
De Kwaliteitsborging examinering en diplomering is Voldoende, want
de examencommissie borgt een deugdelijke examinering en
diplomering. Het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen,
de kwaliteit van de exameninstrumenten wordt voldoende in de gaten
gehouden, net als de deskundigheid van de personen die betrokken
zijn bij de examinering.
De examencommissie stelt op deskundige wijze vast of een student
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. Het
diplomabesluit, dat door de centrale examencommssie wordt
genomen, wordt deugdelijk voorbereid door de
clusterexamencommssie. Deze commissie controleert de
examendossiers op juistheid en volledigheid alvorens de kandidaat
voor te dragen voor diplomering door de centrale examencommissie.
Daarnaast voert de centrale examencommissie ook zelf steekproeven
uit op examendossiers, zodat zij zicht houdt op de kwaliteit van de
voorbereiding. De processen en verantwoordelijkheden die leiden tot
diplomering zijn helder gedefinieerd en bij alle betrokkenen bekend,
ook bij het opleidingsteam.
Daarnaast bewaakt de examencommissie voldoende de kwaliteit van
de exameninstrumenten. De centrale examencommissie checkt de
kwaliteit van het ingekochte instrumentarium. De actieve bewaking
van de kwaliteit van het instrumentarium blijkt ook uit het feit dat de
centrale examencommissie de keuze heeft gemaakt andere
taalexamens in te kopen omdat deze beter aansluiten bij de eisen die
de instelling stelt aan betrouwbare examinering.
Ten slotte bewaakt de examencommissie de deskundigheid van alle
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betrokkenen bij de examinering. Alle leden van de
clusterexamencommissie zijn getraind in hun rol. Dat geldt ook voor
alle schoolassessoren, zowel van de beroepsgerichte examens als de
taalexamens. De examencommissie houdt nauwkeurig bij of
opleidingsteams de deskundigheidsbevordering op dit punt op orde
hebben.
Een aandachtspunt is de rol van de opleidingsmanager in de
clusterexamencommissie. Het is de opleidingsmanager die vanuit zijn
rol in de commissie de examendossiers van zijn eigen opleidingen
controleert op correctheid en volledigheid. Het objectief handelen kan
daarmee in het geding komen. De examencommissie kan de
objectiviteit van haar handelen vergroten door ervoor te zorgen dat
opleidingsmanagers hun rol als examencommissielid onafhankelijk
van hun rol als opleidingsmanager kunnen uitvoeren.
Een tweede aandachtspunt is de betrokkenheid van het beroepenveld
bij de examinering. Er is op dit moment weinig tot geen
betrokkenheid van externe beroepsbeoefenaars bij de afname en
beoordeling van de praktijkexamens. De clusterexamencommissie
heeft overigens ook zelf al geconstateerd dat dat beter moet.

Schoolklimaat

Leerklimaat te weinig stimulerend
Het Leerklimaat is Onvoldoende, want de opleiding kent een
onvoldoende ondersteunend en stimulerend leerklimaat. Hiermee
voldoet de opleiding niet aan artikel 7.1.2, tweede lid, en artikel 7.4.8,
eerste en vierde lid, van de WEB. Het pedagogisch handelen van het
team leidt onvoldoende tot een leerklimaat waarin de cognitieve en
sociale ontwikkeling van de student ondersteund en gestimuleerd
wordt. Daarbij hanteert de opleiding in onvoldoende mate duidelijke
regels. Dit leidt ertoe dat studenten zich niet altijd gemotiveerd of
gezien voelen.
In de eerste plaats slaagt het team er onvoldoende in de studenten
vanuit een positief-kritische grondhouding te stimuleren om het beste
uit zichzelf te halen. Het team heeft nog geen duidelijke richting in het
pedagogisch handelen en vindt het lastig om op een positief-kritische
manier verbinding te leggen met de doelgroep. Een duidelijke
rolopvatting van de docent ten aanzien van de invulling van de
pedagogische opdracht van het onderwijs aan deze studenten
ontbreekt. Studenten worden onvoldoende aangesproken op hun
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gedrag en te weinig gestimuleerd om de lat hoger te leggen. Het team
is nog zoekende naar een balans tussen het tonen van persoonlijke
betrokkenheid en het bieden van ondersteuning aan de ene kant en
aan de andere kant het aanspreken van studenten op de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en daarin eisend en
verwachtingsvol zijn. Dat leidt ertoe dat studenten niet altijd weten
waar ze aan toe zijn, zich niet altijd gemotiveerd voelen, en zich ook
niet altijd gezien en erkend voelen.
In de tweede plaats hanteert de opleiding in onvoldoende mate
duidelijke regels. Studenten worden onvoldoende aangesproken op
afspraken over het gedrag in de klas, die vaak opgesteld zijn in overleg
met de studenten. Bovendien variëren de gedragsregels per docent.
Daardoor is weinig transparant voor de student waar hij zich aan moet
houden en waar hij op aangesproken kan worden.

Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg is functioneel
De Kwaliteitszorg is Voldoende, want de opleiding heeft een stelsel
van kwaliteitszorg ingericht, en verbetert op basis daarvan het
onderwijs. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het gewijzigde
onderwijsconcept.
De opleiding analyseert actief oorzaken van tekortschietende kwaliteit
en voert op basis daarvan verbeteringen door. Het duidelijkst is dat
gebleken uit de recente invoering van het projectmatig onderwijs. Het
team heeft op basis van een evaluatie van de kwaliteit van het eigen
onderwijs geconcludeerd dat een andere didactische aanpak nodig
was om beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van de
doelgroep. De invoering daarvan heeft het team met verve opgepakt
en in korte tijd gerealiseerd. Dit heeft het team met beleid gedaan. Zo
heeft het team eerst een pilot van een week uitgevoerd, om op basis
daarvan te besluiten tot invoering. Bovendien evalueert het
team sinds de invoering van het projectmatig onderwijs continu en
voert het, daar waar nodig, direct verbeteringen door.
Wat beter kan, is een concrete formulering van wat het team wil
bereiken met de verbeteringen in het onderwijs. Op die manier wordt
zichtbaarder wanneer verbeteracties ook daadwerkelijk bijdragen aan
verbetering. Bovendien is dan ook duidelijk wanneer de doelen
behaald zijn.
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Dat is niet alleen vanuit het oogpunt van de kwaliteitszorg wenselijk,
maar kan ook motiverend zijn voor het team zelf.
Kwaliteitscultuur: groeiend eigenaarschap
De Kwaliteitscultuur is Voldoende, want de opleiding kent een
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
In het team werkt iedereen vanuit zijn eigen rol aan de versterking van
de onderwijskwaliteit. Bovendien werkt het team actief aan de
bevordering van de eigen professionaliteit.
Het team kent een professionele cultuur waarin iedereen vanuit zijn
eigen rol werkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarin
heeft ieder zijn eigen rol. De manager, de coördinator, de
beroepsgerichte docenten, de instructeurs en de avo-docenten tonen
zich allen bewust van de noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs
onder de loep te nemen en de kwaliteit ervan te verhogen. Daarin
toont men zich bereid te reflecteren op het eigen handelen, zowel in
de klas als in het team. De manager heeft daarin een positieve
bijdrage door vertrouwen te geven aan het team en het de ruimte te
geven, ook om fouten te maken. Daardoor voelt het team zich
eigenaar van de kwaliteit van het onderwijs van de opleiding.
Daarnaast zorgt de opleiding ervoor dat de deskundigheid van het
personeel wordt bevorderd. Vooral in de verdere ontwikkeling van
pedagogisch-didactische competenties wordt geïnvesteerd, zowel
individueel als in teamverband. Daarnaast volgt het team ook
leergangen om de snelle ontwikkelingen in het vakgebied bij te
houden.
Ruimte voor verbetering voor het team zit in het leren van elkaar. Het
team kan nog verder groeien in het elkaar durven aanspreken en
geven van feedback.

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

Registratie en melding van verzuim voldoet
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. Door
de deugdelijke registratie kan de opleiding in de basis voldoen aan de
wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige reden.
Ook voldoet de opleiding aan de wettelijke verplichting om
ongeoorloofd verzuim van studenten jonger dan 18 jaar te melden.
Het gaat hier om studenten die nog geen startkwalificatie hebben en
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die binnen vier weken 16 uur zonder geldige reden afwezig zijn. De
opleiding doet deze meldingen tijdig en correct.
Wij kunnen niet 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 niet in het bezit
zijn van een startkwalificatie en die vier aaneengesloten lesweken
zonder geldige reden afwezig zijn. We zien dat de opleiding de aan- en
afwezigheid van studenten deugdelijk registreert. Dit geeft ons het
vertrouwen dat als de opleiding verzuim moet melden, zij dit juist en
op tijd doet.
De opleiding voldoet ten slotte aan de wettelijke verplichting om in de
onderwijsovereenkomst bepalingen over het verzuimbeleid op te
nemen.
In algemene zin merken we op dat de instelling het verzuimbeleid aan
het verstevigen is. Per locatie (of branche) richt de verzuimcoördinator
zich op frequent verzuimende studenten (en belt bijvoorbeeld absente
studenten na). Sinds het schooljaar 2019/2020 ondersteunt de
zogeheten 'aandachtspersoon verzuim' de coaches bij
verzuimregistratie en andere aan verzuim gerelateerde zaken. Zowel
het verzuim van studenten als het registratiegedrag van docenten is
op diverse plekken binnen de organisatie in beeld. Een sterk punt is
dat ROC Kop van Noord-Holland op dit moment een eenvoudig
oproepbare rapportage aan het bouwen is die het geoorloofd en
ongeoorloofd verzuim van studenten instellingsbreed in beeld brengt,
in het besef dat een sluitende registratie hiervoor essentieel is.
Daarnaast blijven op teamniveau de coaches en de
verzuimcoördinator verantwoordelijk voor het terugdringen van het
verzuim.

Schoolkosten op orde
De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten voor schoolkosten. Er
worden geen oneigenlijke kosten bij de student in rekening gebracht.
Een aandachtspunt is wel de wijze waarop in de communicatie over de
‘vrijwillige bijdrage’ en ‘verplichte activiteiten’ wordt gesproken. Het
moet duidelijk zijn voor de student dat hij nooit verplicht kan worden
aan activiteiten deel te nemen waarvoor hij moet betalen.
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3.2. Eerste monteur mechatronica
Onderwijsproces

Didactisch handelen stelt in staat tot leren en ontwikkelen
Het Didactisch handelen van het team is Voldoende, want het stelt de
studenten voldoende in staat tot leren en ontwikkelen. Dit blijkt uit de
betrokkenheid van de studenten, de effectieve leersituaties en de
verbinding tussen theorie en praktijk.
Ten eerste zetten docenten zich actief in om te voldoen aan de
leerbehoeften van zowel groepen als individuele studenten. Ze
stemmen hun instructie af op de leefwereld van de studenten, geven
ruimte voor het stellen van vragen en betrekken de hele klas bij het
beantwoorden daarvan. We zien dat studenten daardoor actief en
betrokken zijn bij de les. Een voorbeeld is dat studenten tijdens de
lessen, uit eigen beweging, suggesties deden voor het vormgeven van
de volgende les.
Ten tweede zorgen de docenten voor effectieve leersituaties. De
lessen hebben een duidelijke opbouw en structuur, waardoor
studenten weten wat er van hen verwacht wordt. Wat hier ook aan
bijdraagt is dat de docenten regelmatig terug- en vooruitblikken met
de studenten. Verder verifiëren ze of studenten de leerdoelen behalen
door hen tijdens de les regelmatig te bevragen over het geleerde.
Deze vragen zetten studenten aan tot denken en geven de docenten
een goed beeld van hoe de stof begrepen wordt. De docenten geven
de studenten feedback en passen hun verdere instructie aan op de
antwoorden van de studenten.
Ten derde realiseren de docenten een evenwichtige verbinding tussen
het leren op school en het leren op de werkplek. Docenten kennen de
praktijk en gebruiken deze kennis in de les. Studenten geven dan ook
aan dat de lesstof aansluit bij de praktijk. We zien dit ook terug in de
lessen; docenten geven voorbeelden uit de praktijk om theorie uit te
leggen. Bij het team staat dit ook hoog in het vaandel. Met de
onderwijsvernieuwing waar het momenteel aan werkt, wil het team
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de theorie en praktijk nog meer integreren en nog meer aansluiten bij
de praktijk.
Een aandachtspunt is de betrokkenheid van de studenten bij de
generieke vakken. De docenten kunnen deze bevorderen door de
generieke vakken meer aan te laten sluiten bij de beroepsgerichte
vakken.
Beroepspraktijkvorming is doeltreffend
De Beroepspraktijkvorming is Voldoende, want de voorbereiding,
uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv) zijn
doeltreffend.
In de eerste plaats voorziet de opleiding zowel de studenten als de
leerbedrijven tijdig van informatie over de inrichting van de bpv.
Studenten worden onder andere voorbereid tijdens slb-lessen. Verder
nemen student, leerbedrijf en bpv-begeleider, tijdens een gezamenlijk
startmoment, de bpv-opdrachten door en maken ze afspraken over
de begeleiding. Het effect is dat de studenten en leerbedrijven van
tevoren weten wat er van hen verwacht wordt tijdens de bpv.
Ten tweede zorgt het team voor gestructureerde en passende
leeractiviteiten op de bpv-plek door middel van het
opdrachtenboek. Studenten geven aan dat deze aansluiten bij de
praktijk van het leerbedrijf en een zinvolle verbinding leggen met wat
ze op school geleerd hebben. De leerbedrijven begeleiden studenten
waar dat nodig is en geven meer verantwoordelijkheid waar dat kan.
Dit draagt bij aan het leereffect en een gevoel van waardering onder
de studenten.
Ten derde volgt de bpv-begeleider nauwgezet de voortgang van de
student en stuurt zo nodig bij. Informatie over de voortgang haalt de
bpv-begeleider op tijdens slb-lessen en regelmatige
voortgangsgesprekken op het leerbedrijf met de student en de bpvbegeleider van het leerbedrijf. De frequentie van deze gesprekken
wordt afgestemd op de behoefte van de student en het leerbedrijf.
Het valt positief op dat wanneer er bijsturing nodig is, de bpvbegeleiders van de opleiding en de leerbedrijven dit in nauwe
samenwerking oppakken. Zij zien het opleiden van de studenten als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Positief is ook dat studenten
in principe gedurende hun volledige stage, over de verschillende
leerjaren heen, begeleid worden door dezelfde vaste bpv-begeleider.
Deze consistentie zorgt voor duidelijkheid richting student en
leerbedrijf.
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Examinering en diplomering

Kwaliteitsborging examinering en diplomering is op orde
De Kwaliteitsborging examinering en diplomering is Voldoende, want
de examencommissie borgt een deugdelijke examinering en
diplomering. Het besluit tot diplomering wordt deskundig genomen
en de kwaliteit van de exameninstrumenten, de afname en
beoordeling en de deskundigheid van betrokkenen worden voldoende
bewaakt.
De examencommissie stelt op deskundige wijze vast of een student
voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma. De
clusterexamencommissie voert een 100 procent controle uit op de
examendossiers. Daarmee controleert ze de examendossiers op
juistheid en volledigheid voordat ze de kandidaat voordraagt voor
diplomering door de centrale examencommissie. Deze centrale
commissie voert daarnaast ook steekproeven uit op examendossiers.
De processen en verantwoordelijkheden die leiden tot diplomering
zijn helder beschreven en bij alle betrokkenen bekend.
Daarnaast bewaakt de examencommissie voldoende de kwaliteit van
de exameninstrumenten. De examencommissie checkt de kwaliteit
van het ingekochte instrumentarium en stuurt actief op de realisatie
van verbeteringen bij de examenleverancier. De actieve monitoring
van de kwaliteit van het instrumentarium blijkt ook uit het feit dat de
centrale examencommissie de keuze heeft gemaakt andere
taalexamens in te kopen omdat deze beter aansluiten bij de eisen die
de instelling stelt aan betrouwbare examinering.
Verder bewaakt, monitort en analyseert de examencommissie de
kwaliteit van de afname en beoordeling en ziet zij in voorkomende
gevallen toe op de realisatie van verbetermaatregelen. Regelmatig
wonen leden van zowel de centrale als de clusterexamencommissie
examens bij. Verder zijn de uitkomsten van interne audits een vast
agendapunt binnen de clusterexamencommissie. Door middel van
monitorgesprekken met de teams bewaakt de commissie de
voortgang van de verbeteracties en de clusterexamencommissie
verantwoordt zich hierover richting de centrale examencommissie.
Ook is het beroepenveld betrokken bij de examinering en
vertegenwoordigd in de clusterexamencommissie.
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Ten slotte bewaakt de examencommissie de deskundigheid van alle
betrokkenen bij de examinering. De leden van de examencommissie
zijn allemaal geschoold in hun rol. Dat geldt ook voor alle
schoolassessoren, zowel van de beroepsgerichte examens als de
taalexamens. De examencommissie monitort of de
deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij de examinering
op orde is.
We zien wel een aandachtspunt als het gaat om de onafhankelijkheid.
De leden van de clusterexamencommissie voeren namelijk de
dossiercontrole uit op de dossiers van de studenten van de eigen
opleidingen. Het is positief dat de clusterexamencommissie eerder al
een aantal acties heeft ingezet rondom onafhankelijkheid. Zo vinden
bijwoningen van examens niet plaats binnen de eigen opleiding en
worden examenplannen niet vastgesteld door de manager van de
eigen opleiding.

Schoolklimaat

Leerklimaat ondersteunt en stimuleert
De opleiding kent een voldoende ondersteunend en stimulerend
leerklimaat. Dit wordt gecreëerd door persoonlijke aandacht,
aanspreken op gedrag en duidelijke regels.
In de eerste plaats slaagt het team er voldoende in de studenten
vanuit een positief-kritische grondhouding te stimuleren om het beste
uit zichzelf te halen. Docenten hebben persoonlijke aandacht voor de
studenten. Dit draagt bij aan een goede sfeer en verstandhouding
tussen docenten en studenten. Studenten voelen zich gehoord,
gekend en serieus genomen.
Ten tweede zien we dat studenten voldoende worden aangesproken
op hun gedrag en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Er
is een natuurlijke balans tussen enerzijds aanspreken op eigen
verantwoordelijkheid en anderzijds persoonlijke betrokkenheid en
ondersteuning. Docenten blijven nieuwgierig naar hun studenten, ook
in situaties waar studenten bepaalde taken niet hebben afgerond.
Vanuit een respectvolle en volwassen benadering vragen docenten
dan door naar de oorzaak en kijken zij samen met studenten naar
oplossingsrichtingen. Ook leggen docenten de bal bewust bij
studenten als het gaat om het vragen om meer uitdaging en/of
versnelling. Deze benadering zorgt ervoor dat studenten zich eigenaar
voelen van hun leerproces. Wat hierbij een belangrijke basis vormt, is
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dat de docenten elkaar weten te vinden om de ontwikkeling van
studenten onderling met elkaar te bespreken en hun aanpak af te
stemmen.
Ten derde heeft de opleiding duidelijke regels die de
docenten eenduidig hanteren in de lessen. Het gevolg is dat de regels
herkenbaar zijn voor de studenten en het klassenmanagement genoeg
ruimte geeft aan de studenten om te leren.

Kwaliteitszorg en ambitie

Helder teamplan als basis voor werkende Kwaliteitszorg
De Kwaliteitszorg is Voldoende, want de opleiding werkt op basis van
een stelsel van kwaliteitszorg aan de verbetering van het onderwijs.
In de eerste plaats heeft het team met het teamplan een basis
gecreëerd voor een functionerend stelsel van kwaliteitszorg. Dit
teamplan en daaraan gekoppeld het actieplan geven het team een
duidelijke focus. Het teamplan beschrijft op basis van grondige
analyses duidelijke en concrete doelen, acties, ambities en
verantwoordelijkheden met daarin een passende en werkzame
prioritering. Het is een goede weergave van wat er speelt binnen het
team en waar het aan werkt. Tegelijkertijd sluit het teamplan aan bij
het strategisch plan en onderwijsplan van ROC Kop van NoordHolland. Het team voelt zich eigenaar van het teamplan omdat het
betrokken is geweest bij het opstellen hiervan en de taken en
verantwoordelijkheden uit het teamplan zijn verdeeld binnen het
team.
Daarnaast pakt het team verbeterpunten actief op. Zo heeft het naar
aanleiding van een interne audit in 2018 meer structuur aangebracht
in overleggen en taken en verantwoordelijkheden duidelijker belegd.
Doordat de lijnen met studenten kort zijn, weet het team ook wat zij
vinden van het onderwijs. Het team weegt dit en gaat ermee aan de
slag wanneer het dit nodig acht. Een voorbeeld hiervan is dat het team
mogelijkheden verkent om de inhoud van de keuzedelen meer aan te
laten sluiten bij de opleiding.
Wat nog beter kan, is het meten van effecten van ingezette
maatregelen. Zo heeft het team diverse acties ingezet voor meer
inspraak van studenten, maar merken studenten nog niet veel van het
effect hiervan. Wanneer het team effecten actiever meet, kan het deze
in een vroeger stadium bijsturen en daarover gericht communiceren.
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Kwaliteitscultuur is in ontwikkeling
De Kwaliteitscultuur is Voldoende. De opleiding kent een
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Dit is zichtbaar in de manier waarop door het gehele team de
verbetering van de onderwijskwaliteit wordt aangepakt en
vormgegeven.
Ten eerste werkt ieder teamlid vanuit zijn eigen rol aan de versterking
van de onderwijskwaliteit. Onder de teamleden zijn verschillende
taken verdeeld met een verantwoordelijkheid voor belangrijke
aspecten van het onderwijs. Deze taken voert het team uit vanuit een
gemeenschappelijke focus en gedeeld eigenaarschap om het
onderwijs elke dag beter te maken voor de studenten. Betrokkenheid
en eigenaarschap zijn belangrijke drijfveren voor het team. Ondanks
het feit dat het team vele wisselingen, ontwikkelingen en daarmee
gepaard gaande onzekerheid en onrust heeft gekend, heeft het de
focus op de kwaliteit van het onderwijs vast weten te houden. Het
effect is dat het team de kwaliteit van het onderwijsproces en de
examinering en diplomering bewaakt en optimaliseert.
Ten tweede werkt het team aan een voortdurende verbetering van zijn
professionaliteit. Het leert graag en is zich bewust van zijn
ontwikkelpunten. Ook slaagt het team erin de ontwikkelpunten en
kwetsbaarheden te benoemen en probeert het team daar met elkaar
het gesprek over aan te gaan. Het team geeft aan dit meer op een
gestructureerde basis te willen doen en heeft als leerpunt om elkaar
aan te spreken op houding en gedrag. Het team heeft de situatie van
onrust aangegrepen om te werken aan teambuilding en
onderwijsvernieuwing. Daarbij heeft het team voldoende aandacht
voor scholing en krijgt het externe ondersteuning rondom de
pedagogisch-didactische aanpak en onderlinge samenwerking. Het
team wil hiermee meer elkaars talenten benutten en van elkaar leren.
Ten derde is het onderwijskundig leiderschap herkenbaar in de
opleiding, waarbij aandacht is voor de fase van ontwikkeling waarin
het team zich bevindt. Het management heeft aandacht voor de
veiligheid en onderlinge samenwerking binnen het team door het
gesprek hierover aan te gaan. Bovendien neemt het management de
eigen voorbeeldrol serieus door te reflecteren op eigen houding en
gedrag. Het management is bereid om te kijken naar de eigen rol
binnen de teamdynamiek en naar de wijze waarop het deze rol kan
aanwenden ter verbetering van de professionele cultuur. Hiervoor
krijgt het management ondersteuning van externe partijen, de
kwaliteitsmedewerker die aan het team is gekoppeld, de
verantwoordelijke onderwijsdirecteur en het bestuur. Deze
ondersteuning ervaart het management als waardevol en
noodzakelijk.
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Ruimte voor verbetering voor het team zien we in het elkaar
aanspreken en het leren van elkaar.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
Schoolkosten op orde
De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten voor schoolkosten
(artikel 8.1.4 WEB). Er worden geen oneigenlijke kosten bij de student
in rekening gebracht.
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4 . Reactie van het bestuur
In de periode van december 2019 tot en met juni 2020 heeft de
inspectie het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen
uitgevoerd bij ROC Kop van Noord-Holland. Tijdens het startgesprek
in december is open met elkaar besproken hoe we als ROC ervoor
staan en welk onderzoeksplan daarbij passend zou zijn. Daarbij sloot
de inspectie dicht aan op ons eigen systeem zodat de onderzoekslast
beperkt kon blijven. We stellen het zeer op prijs dat de wijze waarop
we zelf (risico)toezicht houden, voor de inspectie reden was om geen
risico-onderzoek op te nemen in het onderzoeksplan.
De invulling van het verificatiethema (leerklimaat) werd door goed
overleg aangescherpt tot een wijze van onderzoek die past bij onze
aanpak van het thema. Ook stellen we het op prijs dat er – op
voordracht van ons – de ruimte in het onderzoekplan kwam om het
verificatiethema ook bij de Entreeopleiding uit te voeren.
Het plannen van de daadwerkelijke onderzoeksactiviteiten ging
vervolgens in goede harmonie.
Nadat de meeste gesprekken op instellingsniveau gevoerd en twee
van de vier opleidingen onderzocht waren, werden vanaf 16 maart de
landelijke Corona-maatregelen ingevoerd. Dit betekende dat de
inspectie per direct geen onderzoeksactiviteiten meer op locatie
uitvoerde en het onderzoek tijdelijk werd opgeschort.
Uiteindelijk werd begin mei, na goed overleg, besloten om het
onderzoeksplan aan te passen. Daarmee verviel het toezicht bij de
twee opleidingen die nog ‘open stonden’ en werden de gesprekken op
instellingsniveau die nog gevoerd moesten worden ‘online’ gehouden.
Tijdens de uitvoering van de onderzoeksactiviteiten hebben we een
open en positieve houding bij de betrokken inspecteurs ervaren. De
terugkoppelingen aan het eind van elk onderzoek zijn door ons als
prettig en opbouwend ervaren.
Op 14 juli hebben wij de conceptrapportage ontvangen. We waren
aangenaam verrast dat de toon en inhoud van de terugkoppeling aan
het college van bestuur zo duidelijk herkenbaar was in het rapport. De
bevindingen van de inspectie delen we volop. De positieve woorden
die de inspectie wijdt aan de beschrijving van ons ROC doet ons goed
en zien we als een erkenning van de inspanning die wij verrichten om
ons ROC ‘elke dag een beetje beter te maken’. En we zijn trots op en
blij met het oordeel ‘goed’ dat we op instellingsniveau hebben
ontvangen voor de aspecten ‘kwaliteitszorg’ en ‘dialoog en
verantwoording’.
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Natuurlijk valt er ook nog het een en ander te doen.
• We zullen de ontwikkeling van het leerklimaat bij de opleiding
ICT-support 2 blijven stimuleren en ondersteunen.
• We zullen de aanspreekcultuur verder versterken, zodat we de
kwaliteitscultuur nog sterker maken en wie weet een volgende
keer met ‘goed’ beoordeeld krijgen.
• De genoemde aandachtspunten voor het geïntegreerde
jaardocument zullen we de eerst volgende keer al ‘wegwerken’.
Graag zien wij de inspectie over vier jaar terug voor het vierjaarlijks
onderzoek. En onze uitdaging zal zijn om het niveau dat we hebben
bereikt te behouden en zo mogelijk nog verder te verbeteren.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

