Gelders
Opleidingsinstituut B.V.

Onderzoek bestuur en opleiding(en)
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 28 november 2018

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 Gelders Opleidingsinstituut. We hebben
onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit. Daarnaast onderzochten we de kwaliteit van het onderwijs
van één opleiding.
Wat gaat goed?
Het Gelders Opleidingsinstituut heeft zicht op de kwaliteit van het
onderwijs. Als er iets beter moet, zoals lesboeken of rooster, dan
onderneemt het Gelders Opleidingsinstituut snel actie. Zowel de
directeur als een aantal docenten zijn ook buiten de deur actief in het
vakgebied. Hierdoor halen zij nuttige informatie naar binnen. Dit
wordt gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs verder te
verbeteren.

Bestuur: Gelders
Opleidingsinstituut
Bestuursnummer: 40032
BRIN: 24CE
Opleiding(en) onder bestuur: 4
Onderzochte opleiding:
Allround schoonheidsspecialist,
25403, leerweg overig onderwijs
(ovo), niveau 4.
Onderzoeksnummer: 297000

Wat moet beter?
De examencommissie moet de vrijstellingen die zij geeft aan
studenten die van niveau 3 naar niveau 4 gaan beter vastleggen.
Wat kan beter?
Het Gelders Opleidingsinstituut kan de normen die zij bij de
verbeterdoelen heeft, concreter maken. Dan is het duidelijker
wanneer een doel bereikt is.
Vervolg
Alles wat we onderzocht hebben, is voldoende. Er zijn op dit moment
geen vervolgacties nodig.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 18 en 19 september 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij het Gelders Opleidingsinstituut. In het
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing
op kwaliteit op orde?
Het onderzoek wordt bij niet-bekostigde instellingen uitgevoerd aan
de hand van twee deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft
het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleiding(en)?
Het onderzoek richt zich daarnaast op de kwaliteit van de onderzochte
opleiding.
Conform het Onderzoekskader mbo 2017 hanteren wij in het rapport
de term bestuur. Bij niet-bekostigde instellingen wordt daar in de
meeste gevallen de directie van de instelling mee bedoeld.
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 twee
deelvragen op de standaarden binnen het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie.
Op opleidingsniveau hebben we onderzoek gedaan bij de opleiding
Allround schoonheidsspecialist, 25403, leerweg overig onderwijs
(ovo), niveau 4. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg 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 het
bestuur voldoende informatie heeft over de opleiding en of 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.
Daarnaast hebben wij bij deze opleiding onderzoek gedaan naar de
drie standaarden binnen het kwaliteitsgebied Examinering en
diplomering om een beeld te verkrijgen van de kwaliteit hiervan in de
sector mbo. Deze informatie betrekken we bij onze jaarlijkse
publicatie De Staat van het Onderwijs.
Tevens hebben we onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en
doorwerking van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
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Dit onderzoek valt onder het onderzoek naar Overige wettelijke
vereisten.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij het
bestuur is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie.

Standaard

Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
opleiding is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze
opleiding betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het
Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op deze
opleiding.

Standaard

Onderzocht?

Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

●

ED2 Exameninstrumentarium

●

ED3 Afname en beoordeling

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met studenten,
docenten, leden van de examencommissie en management.
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 het
volgende vereiste onderzocht: Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Leeswijzer

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

5/14

In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit het
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op
bestuursniveau. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het
onderzoek op opleidingsniveau.
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

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Examinering en diplomering
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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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 het gebied
Kwaliteitszorg en ambitie.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het oordeel is op de het onderzochte kwaliteitsgebied op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre ons oordeel
overeenkomt met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit bij de opleiding en in hoeverre het beleid van
het bestuur doorwerkt tot op opleidingsniveau.
Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op opleidingsniveau, laten we de
beoordeling hiervan achterwege op opleidingsniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde?
De centrale vraag van dit vierjaarlijks onderzoek is of de kwaliteit op
orde is. Dit is bij het Gelders Opleidingsinstituut het geval. Het beeld
dat het bestuur heeft van de kwaliteit van de opleiding komt
grotendeels overeen met onze bevindingen. We zien dat het ingezette
beleid direct doorwerkt op het niveau van de opleiding die we
onderzocht hebben.

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 twee deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleiding(en) (KA3)?

De kwaliteitscyclus leidt snel tot verbeteringen in het onderwijsproces
Het stelsel van kwaliteitszorg is passend bij de omvang van de
instelling en werkt snel en effectief. We zien dat het bestuur en de
docenten kwaliteitsgerichtheid vanzelfsprekend vinden. Het bestuur
wil namelijk kwalitatief goed onderwijs bieden en is regelmatig in
dialoog met het team en met studenten om mogelijke
tekortkomingen in beeld te krijgen. Ook zet zij bij studenten enquêtes
uit over bijvoorbeeld de lessen en de afname van examens. We zien
verder dat het bestuur onafhankelijke deskundigen inzet om de
kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Het bestuur analyseert de
verkregen informatie, past op basis van deze analyses waar nodig het
beleid aan en stuurt vervolgens gericht op verbetering van het
onderwijs. Daarnaast zien we dat het team regelmatig scholing krijgt
en dat scholing ook vooruitloopt op eventuele uitval van docenten bij
ziekte. Hiertoe scholen docenten zich breder dan passend is bij hun
eigen vakgebied.
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Het Gelders Opleidingsinstituut verkleint hiermee de
kwetsbaarheid die kleine instituten kunnen ervaren in dergelijke
situaties.
Wat beter kan is dat het Gelders Opleidingsinstituut de normen die zij
bij de doelen heeft, concreter beschrijft.

Verantwoording en dialoog is voldoende
Het Gelders Opleidingsinstituut legt intern en extern toegankelijk en
betrouwbaar verantwoording af en voert hierover voldoende dialoog.
Het management voert deze dialoog over de kwaliteit van de
opleiding met zowel studenten als docenten. Naast reguliere
overleggen is er ook een jaarvergadering om het team mee te nemen
in te behalen doelen en uitdagingen. Docenten zijn deels ook
betrokken bij het stellen van deze doelen. Verder zijn zowel docenten
als het management vertegenwoordigd in diverse externe
overlegorganen. Ten slotte verantwoordt het bestuur zich in het
jaarlijkse verslag van werkzaamheden op toegankelijke wijze over het
afgelopen jaar.

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht
Er is geen vervolgtoezicht.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de opleiding Allround schoonheidsspecialist,
25403, leerweg overig onderwijs (ovo), niveau 4.
Het onderzoek is ter verificatie van het beleid van de directie en
daarom als verificatieonderzoek uitgevoerd. Een verificatieonderzoek
geeft ons informatie voor het onderwijsverslag De Staat van het
Onderwijs.

3.1. Allround Schoonheidsspecialist
Conclusie
Zowel het gebied Examinering en diplomering als het gebied
Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen we met voldoende. Het Gelders
Opleidingsinstituut voldoet ook aan de onderzochte overige wettelijke
vereisten.

Examencommissie neemt haar verantwoordelijkheid
De kwaliteitsborging van de examinering en diplomering is
voldoende, omdat de examencommissie haar verantwoordelijkheid
neemt om de kwaliteit te borgen. Allereerst stelt de
examencommissie zich op de hoogte van wijzigingen in de wet- en
regelgeving. Zo is de samenstelling van de examencommissie passend
en is er voldoende sprake van deskundigheid en
onafhankelijkheid. Verder heeft de examencommissie direct zicht op
de kwaliteit van het ingekochte exameninstrumentarium. Dit gebeurt
door na elk examen de leverancier middels een evaluatieformulier van
feedback te voorzien, bijvoorbeeld over het antwoordmodel. Soms
leidt deze feedback ertoe dat de leverancier bij de beoordeling
vragen buiten beschouwing laat.

Examencommissie
heeft zicht en
grip

De kwaliteitsborging voldoet ook omdat de examencommissie
voldoende zicht heeft op de ingekochte afname en beoordeling van de
examens. Leden van de examencommissie zijn tevens assessor bij de
instantie die voor het Gelders Opleidingsinstituut de afname en
beoordeling verzorgt. Ten slotte komen diplomabesluiten gedegen tot
stand.
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De examencommissie gebruikt hiervoor een checklist om te bepalen
of een kandidaat aan de voorwaarden voor diplomering zoals
opgenomen in het kwalificatiedossier voldoet. Daarbij kijkt de
examencommissie ook zorgvuldig of alle bpv-onderdelen met een
voldoende oordeel zijn afgesloten.
Wat beter moet is het formaliseren van vrijstellingen door de
examencommissie. De examencommissie verleent namelijk
vrijstellingen voor onderdelen van het examen, in lijn met wat er in
het onderwijs- en examenreglement staat. Dit geldt voor studenten
die bij het Gelders Opleidingsinstituut de opleiding
schoonheidsspecialist op niveau 3 al met succes hebben doorlopen.
Echter de examencommissie legt deze vrijstellingsbesluiten per
student niet formeel vast.

Exameninstrumentarium voldoet
Het exameninstrumentarium is voldoende. Het Gelders
Opleidingsinstituut koopt het beroepsgerichte en generieke
instrumentarium in. Dit instrumentarium hebben we eerder als
voldoende beoordeeld.
Examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk
Het Gelders Opleidingsinstituut koopt naast het
exameninstrumentarium ook de afname en beoordeling van de
beroepsgerichte en generieke examens in. Deze afname en
beoordeling hebben we bij de betreffende exameninstelling eerder als
voldoende deugdelijk beoordeeld.

Gezien de omvang van de instelling beschouwen we de kwaliteitszorg
en ambitie van de opleiding als gelijk aan de kwaliteitszorg en ambitie
op bestuursniveau. Wij verwijzen voor onze bevindingen en oordelen
naar hoofdstuk 2.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

11/14

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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
meldcode binnen de instelling. Bij de opleiding Allround
schoonheidsspecialist hebben wij namelijk geconstateerd dat de
afspraken rondom de meldcode doorwerken tot op het niveau van de
opleidingen.
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4 . Reactie van het bestuur
Het Gelders Opleidingsinstituut heeft het vierjaarlijks onderzoek door
de inspectie als stimulerend ervaren.
Vanuit voorgaande onderzoeken door de inspectie van het onderwijs
en door een aantal andere audits (CRKBO en ProVoet) die dit jaar op
ons instituut zijn gehouden, waren wij overtuigd van de kwaliteit die
het Gelders Opleidingsinstituut levert.
Het onderzoek, welke twee dagen in beslag nam, is door het Gelders
Opleidingsinstituut als intensief ervaren. Gedurende deze dagen
hebben wij de inspectie een goed beeld kunnen geven over hoe ons
opleidingsinstituut functioneert.
De inspectie heeft ons een aantal verbeterpunten en aanbevelingen
meegegeven. Hiermee zijn wij inmiddels aan de slag gegaan.
Wij herkennen ons in het rapport zoals dit door de inspectie van het
onderwijs is opgesteld. Wij zullen ons blijven inzetten om de kwaliteit
waar we voor staan waar te maken.
Het Gelders Opleidingsinstituut.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

