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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 ROC Friese Poort. We hebben 

onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende 

kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed 

onderwijs te blijven verzorgen. Verder hebben we conform onze 

ambitie die beschreven is in het onderO400STROzoekskader 2017 

verdere invulling gegeven aan de uitgangspunten van ons toezicht. 

Hierin was ruimte om het onderzoek nog beter te laten aansluiten en 

af te stemmen op de specifieke situatie van ROC Friese Poort. 

 

Wat gaat goed? 

Het bestuur van ROC Friese Poort neemt zijn verantwoordelijkheid 

serieus om goed onderwijs aan te bieden. We hebben gezien dat het 

bestuur de aansluiting met het bedrijfsleven in de regio zoekt om het 

onderwijs samen vorm te geven. Er wordt zo ingespeeld op het 

vakmanschap waar de bedrijven behoefte aan hebben. Studenten, 

ouders en bedrijfsleven kunnen erop rekenen dat studenten goed 

voorbereid zijn op een toekomstige plek in de samenleving als 

beroepskracht en als burger.  

Wat goed gaat is dat het bestuur ruimte biedt aan directeuren en 

teams om aansprekend onderwijs in de regio te organiseren. 

Tegelijkertijd zien we dat ROC Friese Poort goed bewaakt dat de 

student, student is en ruimte heeft om te leren en zich te 

ontwikkelen. Dit gebeurt met boeiende en uitdagende opdrachten 

uit het bedrijfsleven. Dit is een sterk punt van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

Wat ook goed gaat is dat het bestuur van ROC Friese Poort een 

ambitieuze visie heeft. Deze visie richt zich niet alleen op de 

technische- en beroepsvaardigheden, maar ook op de persoonlijke 

vorming van de student.  

Studenten worden echt uitgedaagd om zichzelf, hun omgeving en 

het toekomstige vakgebied te ontdekken en te leren kennen.  

We hebben hier verschillende voorbeelden van gezien 

tijdens de onderzoeken. Deze visie is terug te zien in  

de hele organisatie. Ook zien we dit ook terug in het 

handelen van docenten. 

 

Voorheen werd meer door het bestuur bepaald, maar hier is 

verandering in gekomen. Binnen ROC Friese Poort is ruimte voor 

Bestuur: Stichting Christelijk 

Beroepsonderwijs en 

Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland 
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initiatieven van medewerkers. Het professionele gesprek met elkaar 

wordt op een open en eerlijke manier gevoerd. Directeuren en 

opleidingsmanagers maken helder aan welk resultaat zij werken. De 

lat ligt hierbij hoog. Dat betekent dat er eisen gesteld mogen 

worden. Tegelijkertijd wordt er oog gehouden voor de mens en de 

samenwerking onderling. Positief is dat knelpunten en risico’s 

binnen ROC Friese Poort worden opgemerkt. Ze worden 

daadkrachtig opgepakt en snel omgebogen naar verbeteringen. 

 

Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel 

geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 

goed onderwijs. Het bestuur maakt bewuste keuzes in de 

besteding van de financiële middelen. Het belang van de studenten 

staat daarbij voorop. Ook stelt het bestuur budget beschikbaar 

voor innovaties van het onderwijs, dit wordt ondersteund met 

projectgelden.  

 

Vervolg   

Wij hebben het vierjaarlijks onderzoek afgesloten met een 

beoordeling ‘goed’ voor Kwaliteitszorg en ambitie. Daarnaast 

hebben wij vastgesteld dat het Financieel beheer op orde is. Ook 

op opleidingsniveau hebben wij geen tekortkomingen 

geconstateerd. Dit alles maakt dat er bij ROC Friese Poort over vier 

jaar volgens de normale toezichtcyclus een nieuw vierjaarlijks 

onderzoek is. Er is geen reden om eerder een kwaliteitsonderzoek 

te doen. 
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1. Opzet vierjaarlijks onderzoek  
 

Opzet vierjaarlijks onderzoek 

De inspectie heeft van 1 oktober tot en met 2 november 2018 een vierjaarlijks onderzoek 

uitgevoerd bij Stichting Christelijke Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/ 

Flevoland (hierna ROC Friese Poort). 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. 

 

 

 

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 of locatie waarvoor het verantwoordelijk is.  

 

 

 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitsorganisatie  

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer  

FB1 Continuïteit ● 

FB2 Doelmatigheid ● 

FB3 Rechtmatigheid ● 
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We onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek 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. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 

opleiding, locatie. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 

opleidingen/locaties is ingericht.  De informatie over de kwaliteit van 

deze opleidingen/locaties betrekken we bij onze jaarlijks publicatie  De 

Staat van het Onderwijs.  Aangegeven is welke standaarden zijn 

onderzocht op de verschillende opleidingen/locaties.  
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 Verificatie Goed Stelsel 

Opleidingen en  locaties 1 2 3 4 5 6 7 

Onderwijsproces        

OP1 Aanbod/ Onderwijsprogramma        

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding        

OP3 Didactisch handelen        

OP7 Beroepspraktijkvorming        

Examinering en Diplomering        

ED 1        

ED 2        

ED 3        

Schoolklimaat        

SK1 Veiligheid        

SK2 Pedagogisch klimaat/ Leerklimaat        

Onderwijsresultaten        

OR1 Resultaten/Studiesucces        

Kwaliteitszorg en ambitie        

KA1 Kwaliteitszorg        

KA2 Kwaliteitscultuur        

KA3 Verantwoording en dialoog        

 1. Locatie Emmeloord, Zorg- en Welzijnsopleidingen 

2. Praktijklocatie Burgum, Zorg- en Welzijnsopleidingen 

3. Locatie Sneek/Makkum, Yacht Builders Academy 

4. Entreeopleiding Assistent Dienstverlening en Zorg, crebo 25251, niveau 1, bol, Sneek 

5. Mediavormgever, crebo 90413/25201, niveau 4, bol,  Leeuwarden 

6. Operator A, crebo 90311/25337, niveau 2, bbl, Drachten 

7. Tandartsassistent, crebo 91410/25490, niveau 4, bol, Leeuwarden 

 

 

Verantwoording inhoud onderzoek 

Bij de keuze van de opleidingen hebben we mee laten wegen: 

 spreiding van de opleidingen over de verschillende locaties; 

 spreiding van de verschillende leerwegen; 

 spreiding over de verschillende niveaus; 

 spreiding over de locaties waar innovatief onderwijs met ‘Brede vorming’ en ‘Leren 
op locatie’ wordt vormgegeven. 
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Bij de locaties die zijn onderzocht in het kader van het verificatieonderzoek zijn de standaarden 

Onderwijsprogramma, Beroepspraktijkvorming, Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur en 

Verantwoording en dialoog onderzocht. We zijn tot die keuze gekomen omdat deze standaarden 

onderdeel zijn van het strategisch beleid. ROC Friese Poort verwoordt in “Wendbaar Onderwijs, 

Waardevolle Mensen” dat er in de maatschappij een groeiende behoefte heerst aan zin- en 

betekenisgeving. Studeren gaat verder dan het leren van een vak en verder dan het vergaren van 

kennis. Het bestuur heeft dit perspectief vertaald naar twee pijlers waarop de onderwijsvisie van  

ROC Friese Poort stoelt: vakmanschap en brede vorming. Daarnaast stelt het bestuur dat het 

aanbieden van toekomstbestendig onderwijs alleen vormgegeven kan worden in samenhang 

met het werkveld in de regio. Dit wordt door ROC Friese Poort ‘‘Leren op locatie’’ genoemd. We 

hebben bewust gekozen voor het bezoeken van locaties waar ‘Brede vorming’ en ‘‘Leren op 

locatie’’ wordt vormgegeven. De onderwerpen zijn onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus van 

ROC Friese Poort en relevant voor de hele instelling. 

 

Het bestuur van ROC Friese Poort heeft het verzoek gedaan om te onderzoeken of de 

Entreeopleiding van locatie Sneek, de waardering goed kan krijgen. Het bestuur heeft daartoe 

evaluatiedocumenten ingestuurd die als basis dienen voor het onderzoek. Bij dit onderzoek zijn 

alle standaarden uit het  Onderzoekskader 2017 en de overige wettelijke vereisten onderzocht. 
 

De standaarden Didactisch handelen en Kwaliteitsborging examinering en diplomering, 

Exameninstrumentarium en Afname en beoordeling zijn onderzocht en beoordeeld bij een 

steekproef van opleidingen in het kader van het stelselonderzoek. Tevens is onderzocht of is 

voldaan aan de wettelijke vereisten rondom schoolkosten/ vrijwillige bijdrage, registratie verzuim 

en vsv en meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Er is bij dit onderzoek geen opleiding onderzocht in het kader van risico’s omdat hier geen 

aanleiding voor was. Het bestuur heeft op basis van het startgesprek en aanvullende 

documenten aannemelijk gemaakt dat zij eventuele risico’s goed in beeld heeft. Ook uit de 

jaarlijkse prestatie analyse komen geen risico’s naar voren. 

 

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 en docenten, opleidingsmanagers, medewerkers van Onderwijs en Kwaliteitszorg, 

HRM, ICT, Financiën en Administratie, examencommissies, directie, studentenraad, 

ondernemingsraad, vertegenwoordigers uit het werkveld, raad van toezicht en bestuur. 

Daarnaast hebben we onderwijs bij instellingen en bedrijven bezocht, onder andere daar waar 

het leren in de praktijk is vormgegeven. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en 

ambitie en Financieel beheer op bestuursniveau. Locaties die in het kader van het 

verificatieonderzoek bezocht zijn, zijn weergegeven in portretten, deze zijn in hoofdstuk 3 te 

vinden. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek naar goed bij de Entreeopleiding. 

Hoofdstukken 5 gaat in op de resultaten van het stelselonderzoek bij Mediavormgever, Operator 

en Tandartsassistent. In hoofdstuk 6 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 

rapportage opgenomen. 
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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. Ook is 

weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft 

van de gerealiseerde kwaliteit op de opleidingen en locaties en in hoeverre het beleid van het 

bestuur doorwerkt tot op opleidings- en locatieniveau. 
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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 bestuur van ROC Friese Poort goed stuurt op de vernieuwing van het 

onderwijs en verbetering van de kwaliteit. Dat komt omdat het bestuur goed zicht heeft op de 

kwaliteit en de risico’s van de verschillende opleidingen.  

 

We zijn positief over de werking van het kwaliteitszorgstelsel,  dit zorgt namelijk voor 

betrouwbare gegevens over de onderwijskwaliteit. Binnen de instelling worden open 

gesprekken over risico’s en knelpunten gevoerd. Het bestuur geeft hierin het voorbeeld. 

Het beeld dat ROC Friese Poort heeft van de kwaliteit komt goed overeen met ons beeld. Het 

bestuur legt in het jaarverslag op transparante wijze verantwoording af over het gevoerde beleid 

en de bereikte resultaten. 

 

De financiële positie van het bestuur is ook goed op orde. We zien op de korte of middellange 

termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit bij ROC Friese Poort. Het bestuur voldoet aan 

de onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.  

 

De doelstellingen van het bestuur werken door op opleidingsniveau. We hebben gezien dat 

‘Brede vorming’ en ‘‘Leren op locatie’’ herkenbaar vorm worden gegeven. De manier waarop dit 

gebeurt, varieert over de locaties en opleidingen. Dit past bij de specifieke context van de 

opleiding en de besturingsfilosofie van het bestuur. De kwaliteit van de onderzochte opleidingen 

van ROC Friese Poort is in dit onderzoek voldoende of goed. 

Opleidingsteams binnen ROC Friese Poort krijgen de gelegenheid om een eigen visie te 

ontwikkelen op ‘Brede vorming’ en ‘‘Leren op locatie’’ binnen de centraal geformuleerde kaders. 

Er wordt onderling geleerd van wat er is ontwikkeld, hierdoor worden goede voorbeelden elders 

in de organisatie gebruikt. 

 

 

2.1 Kwaliteitszorg en ambities 
 

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. 
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft zij voldoende zicht op de 

onderwijskwaliteit en stuurt zij op verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 

ROC Friese Poort heeft een heldere kwaliteitszorgsystematiek waarmee de kwaliteit van het 

onderwijs wordt gemonitord. Het bestuur heeft hiermee zicht op zowel de kwaliteit van het 

onderwijs als de examinering. Het bestuur stimuleert innovaties die passen bij de eigen ambities 

en gaat een intensieve samenwerking aan met partners binnen de regio. Dit is bijvoorbeeld terug 

te vinden bij de Yacht Builders Academy waar het leren van studenten zich helemaal afspeelt in 

de beroepscontext. De ontwikkeling wordt gericht aangestuurd en bewaakt. Het bestuur is in 

control en heeft een effectieve cyclus van kwaliteitszorg en verbetering.  

 

We constateren dat de werking van het stelsel van kwaliteitszorg zich in de loop van de jaren fors 

heeft ontwikkeld, van een regel- naar een principe-gestuurde organisatie. Hierbij zijn kaders en 

normen geformuleerd voor het realiseren van de doelstellingen. Het bestuur heeft de nieuwe 

besturingsfilosofie ontwikkeld en zorgt ervoor dat ruimte wordt geboden aan 

verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Iedere locatie en elk opleidingsteam heeft zo de 

gelegenheid om de uitvoering van de eigen doelen zelf in te vullen.  

Zo zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd en ontstaat de ruimte voor eigen 

invulling van de gezamenlijk geformuleerde thema’s. Ondanks de ‘kleurverschillen’ per locatie is 

in de organisatie een helder fundament zichtbaar waar de vier beloftes en de koersuitspraken 

leidend zijn. 

 

Monitoring vindt plaats met de planning en control cyclus waarin het bestuur jaarlijks monitort of 

de directies op koers liggen. Het bestuur voert ten minste drie  keer per jaar 

voortgangsgesprekken hierover en krijgt zo een beeld van welke activiteiten ingezet zijn om de 

doelen te realiseren. Opvallend is het hoge ambitieniveau dat zichtbaar is in deze rapportages. 

De lat ligt hoog, er wordt geen genoegen genomen met een ‘zesje’. Naast de 

voortgangsrapportages heeft elke opleiding een kwaliteitskaart die ook visueel inzichtelijk maakt 

waar de opleiding staat in de voortgang van de realisatie. Deze kwaliteitskaarten geven een goed 

beeld van de opleidingen en het totaal van de opleidingen per vestiging en vormen input voor 

het voeren van het gesprek met opleidingsmanagers en directeuren. Hierdoor heeft het bestuur 

daadwerkelijk zicht op wat er in iedere opleiding gebeurt en wanneer deze bijvoorbeeld 

achterloopt op de ambities. De kwaliteitskaart geeft een beeld van zowel de basiskwaliteit als 

ook van de eigen aspecten van kwaliteit en de voortgang op de implementatie van de visie. 

 

Vestitingsdirecteuren beschikken over heldere informatie over het onderwijs op de locaties 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Door te sturen op prestatie-indicatoren met bijbehorende 

normen, heeft het bestuur zicht op de onderwijskwaliteit en de eigen prestaties van de hele 



 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 12/45 

 

instelling. Drie maal per jaar bespreekt het bestuur alle resultaten en de mogelijke risico’s met de 

directeuren. Daarnaast bezoekt het bestuur ieder jaar teams en tijdens deze bezoeken worden 

de prestaties en ambities van het team doorgenomen. Door ook naast de gebruikelijke harde 

indicatoren vijf onderwerpen op te nemen voor het meten van de kwaliteitscultuur, wordt de 

ambitie van de instelling als geheel gemonitord. Het bestuur gebruikt deze informatie om met 

elkaar in gesprek te gaan over het bereiken van de afgesproken koers. 

Directeuren ervaren ruimte van het bestuur voor de eigen invulling van beleidsthema’s binnen de 

gezamenlijk geformuleerde kaders. Dit leidt tot positieve resultaten. Zo is eigenaarschap en 

eigen verantwoordelijkheid tot op de werkvloer (opleidings- en docentenniveau) zichtbaar. Dit 

versterkt de kwaliteit van het onderwijs dat geboden wordt op de locaties. Daarnaast zorgt dit 

ervoor dat het onderwijs aansluit op de regio. Opleidingsteams geven de koersuitspraken vorm 

en doen dit in hun eigen tempo. Op een paar locaties zijn de beleidsthema’s ultiem 

vormgegeven. Op deze locaties zijn vaak de initiatieven van onderop ontstaan en worden 

vervolgens door de directie ondersteund. Het bestuur faciliteert deze initiatieven en heeft brede 

vorming en ‘Leren op locatie’ opgenomen in haar Visiedocument 2017-2021.  

 

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en 

integer (KA2)? 

ROC Friese Poort heeft een professionele en transparante kwaliteitscultuur. Het bestuur handelt 

integer en in overeenstemming met de branchecode goed bestuur. Het bestuur neemt leiding, 

vervult een duidelijke voorbeeldfunctie en toont lef wanneer dit in kritische situaties noodzakelijk 

is. Hierbij durft het bestuur een eigenstandig standpunt in te nemen en duidelijk stelling te 

nemen voor het onderwijs. Dit leidt intern tot waardering van medewerkers en het versterkt het 

gevoel van trots om bij deze organisatie te horen. 

Het bestuur geeft richting aan het verder ontwikkelen van de kwaliteitscultuur en heeft 

uitgangspunten benoemd die richting geven aan de dialoog om deze verder te versterken met 

behulp van vijf indicatoren, de zogenaamde big five.  

Het bestuur faciliteert en stimuleert medewerkers om zich te ontwikkelen, initiatieven van 

onderop aan te nemen, kritisch te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor het onderwijs. 

Door de hele organisatie is een grote betrokkenheid bij het onderwijs zichtbaar. Zo zijn 

teamontwikkeling, onderwijskundig leiderschap en professionalisering onderwerp van gesprek, 

onder andere in het leiderschapstraject waar het voltallige management aan deelneemt. Het 

bestuur vervult een voorbeeldfunctie en neemt het initiatief om in gesprek met elkaar te gaan 

over de geleverde kwaliteit. Dit heeft een positieve uitwerking op de aanspreekcultuur die nog in 

ontwikkeling is.  

Het bestuur toont belangstelling voor ontwikkelingen en innovaties, faciliteert deze met 

projectgelden en biedt gelegenheid aan de directeuren om eigen professionele ruimte vorm te 

geven. Dit werkt door van de directeuren naar de opleidingsmanagers, die op hun beurt 

gelegenheid krijgen verbetering en vernieuwing op te pakken die passend zijn bij de opleiding. Er 

is gekozen om beleid meer tot stand te brengen met inbreng van docenten en door, zo als 

hiervoor al is genoemd, van onderop initiatieven te waarderen en faciliteren. De professionele 

ruimte is toegenomen. Docenten wisselen meer uit, er wordt geleerd van elkaar, ook tussen de 

teams van verschillende vestigingen. Dit vergroot het eigenaarschap. Naast professionele ruimte 

is er ook monitoring op de afgesproken doelen. Teams worden ondersteund bij de realisatie van 

doelen volgens de afgesproken kaders. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door 

medewerkers van de decentrale stafdienst Onderwijs en Kwaliteit te koppelen aan de 

onderwijsteams.  
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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. 

 

Het bestuur onderhoudt op heldere en actieve wijze contact met de Raad van Toezicht, de 

ondernemersraad en de studentenraad. Naast de reguliere afgesproken momenten waarop het 

bestuur deze gesprekspartners treft wordt er ook tussentijds gebruik gemaakt van 

gelegenheden om actuele ontwikkelingen en vraagstukken tegen het licht te houden. Het 

bestuur beschouwt de inbreng van deze raden als zeer waardevol en weet dit te vertalen naar 

beleid. Dit draagt daarmee bij aan draagvlak voor de uitgezette koers en het verder 

optimaliseren van planvorming. Zowel de Raad van Toezicht als het bestuur onderhouden 

contact met de locatiedirecteuren en opleidingsteams op alle locaties. 

 

In de externe contacten treedt het bestuur samen op met de vestigingsdirecteuren, gericht op 

een intensieve samenwerking tussen opleidingen, bedrijfsleven en instellingen. Er is de 

afgelopen jaren veel geïnvesteerd om hier een inhaalslag te maken. Dit heeft zijn vruchten 

afgeworpen, waarbij de instelling nu meer extern gericht is dan vroeger. ROC Friese Poort wil het 

onderwijsaanbod meer afstemmen op vragen van het lokale bedrijfsleven en slaagt hier onder 

andere in met ‘‘Leren op locatie’’. In de samenwerking die tot stand gebracht is zien we dat ROC 

Friese Poort optreedt als een betrouwbare, solide partner met een eigen visie op het leren van 

studenten in de beroepspraktijk. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de zorgopleidingen waar in 

Burgum studenten opgeleid worden in samenwerking met het beroepenveld. 

In de samenwerking met andere onderwijsinstellingen wordt nadrukkelijk per branche gekeken 

hoe in de beroepskolom gezamenlijk opgeleid kan worden. Zo is er niet alleen oog voor een 

samenwerking met andere roc’s in de regio, maar ook aandacht voor het opzetten van de 

doorlopende leerlijnen met vmbo en het hbo. In specifieke branches wordt gewerkt aan het 

opzetten van een kenniscentrum waarbij ROC Friese Poort er in slaagt om alle betrokken partijen 

bijeen te krijgen.  

Ter bevordering van kritische, frisse tegenspraak is er sinds dit jaar een groep ‘Masterminds’ 

opgezet. Dit is een groep docenten met een masteropleiding die eigen waarnemingen van 

ontwikkelingen en wat er speelt in de organisatie op vrije wijze mag delen met het bestuur. Deze 

groep wordt periodiek vervangen door nieuwe docenten. Ter bevordering van innovaties op ICT 

gebied is een groep actief waar ook docenten in deelnemen. Deze groep gaat in gesprek met 

opleidingen over nieuwe trends en technologische ontwikkelingen. Daarnaast voorzien zij het 

bestuur van gevraagd en ongevraagd advies om het onderwijs en de bedrijfsvoering met ICT-

toepassingen te verbeteren. 
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2.2 Financieel beheer  
 

 

 

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer op de beoordeling van de 

onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel 

geen oordeel over financiële doelmatigheid.  

 

De standaarden Financiële continuïteit en Rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als voldoende. 

De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of middellange termijn geen 

risico’s voor de financiële continuïteit bij het ROC Friese Poort. Het bestuur voldoet aan de 

onderzochte standaarden op het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 

 

Volgens het  oorspronkelijk onderzoeksplan zouden we bij het vierjaarlijks onderzoek bij het ROC 

Friese Poort ook een onderzoek doen naar doelmatigheid van de bekostiging van de opleidingen  

die worden verzorgd op praktijklocaties (‘leren op locatie’). Bij nader inzien hebben we,  in 

overleg met het bestuur,  besloten om dat doelmatigheidsonderzoek afzonderlijk uit te voeren 

op een ander moment. 

 

Financiële continuïteit  

In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur van het ROC Friese uit de 

jaarverslaggeving over de afgelopen (tot en met 2017) en de toekomstige drie jaren afgezet 

tegen de signaleringswaarden (‘Indicatie’) die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.  

 

Financieel doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel informeren wij besturen naar 
aspecten van doelmatigheid en gaan daarover zo nodig het gesprek aan. 

 

 

 

Financiële continuïteit 

 Indicatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current 

ratio) 
< 0,50 

1,72 1,65 1,49 1,06 1,5 1,14 1,22 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,80 0,76 0,77 0,75 0,76 0,76 0,76 

Huisvestingsratio > 15% 8,0% 9,1% 8,3% 7,7%    

Rentabiliteit < 0% 1,9% 3,3%      
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Uit de tabel blijken geen  waarden die 

wijzen op een mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de korte of 

middellange termijn.  

 

De financiële kengetallen hebben met uitzondering van de rentabiliteit de afgelopen jaren de 

signaleringsgrens niet onderschreden. De rentabiliteit over 2016 en 2017 is negatief en naar 

verwachting geldt dat ook voor de  periode tot en met 2020. Dit is een bewuste keuze van het 

bestuur van ROC Friese Poort. Naast de voorfinanciering van de groei vanaf 2015 wil het bestuur 

meer investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Gezien de verwachte ontwikkeling van de 

solvabiliteit en de liquiditeit zal de verwachte negatieve rentabiliteit ook in de komende jaren 

geen risico vormen voor de (financiële) continuïteit van het ROC Friese Poort. 

 

Het aantal studenten van het  ROC Friese Poort is gestaag toegenomen in de afgelopen jaren. 

Volgens de continuïteitsparagraaf zou deze gestage groei ook het geval zijn in 2018. Op basis van 

de voorlopige cijfers verwacht het bestuur echter een grotere toename in 2018. Gezien de 

huidige financiële positie van het ROC Friese Poort zal de voorfinanciering van die extra groei niet 

leiden tot financiële problemen. Volgens de continuïteitsparagraaf 2017 zal het aantal studenten 

niet meer toenemen vanaf 2019. 

 

Continuïteitsparagraaf 

De in de continuïteitsparagraaf ROC Friese Poort 2017 opgenomen meerjarenbegroting en  

meerjarenbalans wijken op een aantal punten af van de in de Regeling Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO) gevraagde specificaties. Zo ontbreekt in de meerjarenraming van baten en 

lasten een onderverdeling naar afschrijvingslasten, huisvestingslasten en overige lasten. In de 

meerjarenbalans wordt geen onderscheid gemaakt tussen immateriële en materiële vaste activa. 

Verder heeft het ROC Friese Poort de gegevens voor slechts de komende 3 jaren opgenomen in 

de meerjarenbegroting en meerjarenbalans. Gezien de omvang van het ROC Friese Poort zijn we 

van mening dat de continuïteitsparagraaf de gegevens voor de komende 5 jaren moet bevatten. 

Het bestuur heeft aangegeven deze aanbeveling over te nemen. 

 

Onderdelen interne beheersing en risicoanalyse in de continuïteitsparagraaf beter uitwerken  

Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat hierin beschrijvingen 

worden opgenomen over de interne (risico-)beheersing binnen het ROC Friese Poort. Het gaat 

dan om de risico’s die het bestuur ziet in haar bedrijfsvoering en hoe het bestuur verwacht  deze 

risico’s te beheersen. 

In de risicoparagraaf beschrijft het bestuur wel het planning & control proces binnen het ROC 

Friese Poort. Er wordt echter niet beschreven welke resultaten hiermee zijn behaald en welke 

aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. Het bestuur heeft 

aangegeven hier in volgende jaarverslagen meer aandacht aan te besteden. 

 
Financiële rechtmatigheid 

Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel informeren wij bij besturen naar 

aspecten van doelmatigheid en gaan daarover zo nodig het gesprek aan. Bij het ROC Friese Poort 

kwamen het volgende onderwerp aan de orde.   
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Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen 

Volgens artikel 9.1.4 derde lid van de WEB is het de wettelijke taak van het bevoegd gezag om 

onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die het bestuur 

moet beleggen bij de raad van toezicht zijn dan onder meer, dat deze moet (kunnen) toezien op 

de financiële doelmatigheid. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitoefening 

van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording hebben wij op dit punt nog 

niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2017. Vooruitlopend op de formulering van 

sectorbrede toezichtskaders adviseren wij de raad van toezicht aandacht te besteden aan de 

doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de 

bestuursverslagen vanaf 2018.  

 

Financiële rechtmatigheid 

We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor het ROC Friese Poort als ‘voldoende’ 

beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de 

instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds 

speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied 

van financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In 

het onderzoek bij  het ROC Friese Poort hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een 

positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan. Wel kwamen de 

volgende onderwerpen aan de orde bij het ROC Friese Poort.   

 

Niet naleven van aanbestedingsrichtlijnen 

Bij de controleverklaringen 2015,  2016 en 2017 heeft de accountant van Friese Poort 

gerapporteerd aan OCW over het niet naleven van de aanbestedingsrichtlijn bij een aantal 

contracten. Wegens het niet naleven van de aanbestedingsregels heeft de accountant ook een 

controleverklaring met beperking afgegeven bij de jaarrekening 2017. Tijdens het vierjaarlijks 

onderzoek hebben we de overtreding ten aanzien van het niet naleven van de 

aanbestedingsrichtlijn besproken met het bestuur. Het bestuur heeft tegenover ons bevestigd  

dat zij al in 2017 een aantal maatregelen heeft ingevoerd en er sinds medio 2017  geen sprake 

meer is van de overtreding van de aanbestedingsrichtlijn. Daarom verwacht het bestuur in de 

toekomstige jaarrekeningen geen rapportage over het niet naleven van de 

aanbestedingsrichtlijnen van de accountant. 

 

Verantwoording in kader van Helderheidsnotitie  

Volgens de notie Helderheid BVE 2004 moet iedere mbo-instelling in haar jaarverslag 

verantwoording afleggen over onder meer  het thema “maatwerktrajecten”. In het jaarverslag 

dient door de instelling te worden opgenomen voor welke bedrijven of organisaties 

maatwerktrajecten zijn georganiseerd. In het jaarverslag 2017 van Friese Poort is aangegeven dat 

de instelling voor een groot aantal organisaties maatwerktrajecten heeft uitgevoerd in 2017. ROC 

Friese Poort Bedrijfsopleidingen zou daartoe de overeenkomsten hebben afgesloten met 

bedrijven of andere organisaties en het onderwijsprogramma hebben afgestemd met de 

uitvoerende vestigingen van het ROC Friese Poort. Bij deze verantwoording van het ROC Friese 

Poort ontbreekt op dit moment nog een lijst met de bedrijven en organisatie waarvoor de 

maatwerktrajecten worden verzorgd en eventueel het aantal deelnemers per maatwerktraject. 

Het bestuur neemt deze gegevens over de maatwerktrajecten op in de volgende jaarverslagen 

vanaf 2018. 
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3. Resultaten van de 
verificatieonderzoeken  

Hierna volgen drie portretten van locaties waar we 

verificatie onderzoek hebben uitgevoerd. Deze 

portretten dienen als voorbeeld en geven een beeld van 

de wijze waarop door ROC Friese Poort gewerkt wordt 

aan de beleidsthema’s  ‘‘Leren op locatie’’ en ‘Brede 

vorming ‘. De in het onderzoek betrokken opleidingen 

staan vermeld in het onderzoeksplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  ‘Leren op praktijklocatie’  Burgum 
 

Dit portret beschrijft ‘Leren op locatie’ in Burgum waar ROC Friese Poort sinds drie jaar 

onderwijs verzorgt waarbij studenten op een meer eigentijdse manier leren. De kern van 

deze onderwijsvorm is dat studenten in de werkelijke beroepspraktijk, met ‘just-in-time’ 

begeleiding van betrokken docenten en praktijkbegeleiders uit het werkveld, leren op basis 

van de ervaringen die studenten elke dag opdoen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat 

studenten gemotiveerd zijn om de regie voor het eigen ontwikkelingsproces ter hand te 

willen nemen. Deze vorm van leren wordt door ROC Friese Poort ‘Leren op locatie’ genoemd. 

Studenten kunnen kiezen uit een reguliere leerroute of het ‘leren op locatie’. 

Wij hebben tijdens het instellingsonderzoek één van de tien ‘Leren op locatie’-routes 

bezocht. Hoewel de context waarin geleerd wordt anders is dan bij reguliere opleidingen, het 

leren vindt immers geheel in de beroepspraktijk plaats, herkenden wij de instellingsvisie op 

leren die uitgaat van ‘Brede vorming’. De studenten worden bij ROC Friese Poort uitgedaagd 

om zich zowel beroepsmatig als persoonlijk te ontwikkelen. 

 

We hebben gezien, en van de studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg gehoord, 

dat zij positief zijn over de mogelijkheid om de opleiding te volgen in de route ‘‘Leren op 

locatie’’. De verantwoordelijkheid die zij zelf moeten nemen voor hun leerproces vinden 

sommige studenten in eerste instantie best groot en overweldigend, maar het effect in 

tweede instantie is bij vrijwel alle studenten dat zij juist groeien van deze  
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verantwoordelijkheid, zich meer als volwassene  aangesproken voelen en zich meer als 

toekomstige werknemer manifesteren dan als student.  

 

De docenten bewaken overigens goed dat de student ook echt student is, en geen 

werknemer, die mag leren en zich mag ontwikkelen.  De rol en plaats van de student op het 

stagebedrijf is duidelijk voor iedereen. De student draait ‘gewoon’ mee met de 

werkzaamheden, maar is boventallig als er behoefte is om bijvoorbeeld meer te willen leren 

over een bepaald ziektebeeld of als er een opdracht van school moet worden uitgewerkt. We 

zijn positief over de heldere afspraken en verwachtingen die zijn gemaakt tussen de opleiding 

en de stagebedrijven. Dit geeft duidelijkheid aan de student, praktijkbegeleider en docent 

over ieders rol en verantwoordelijkheid. Met betrekking tot het creëren van effectieve 

leersituaties tijdens de lessen en workshops is het van belang dat docenten de juiste 

didactische keuzes maken en over deze keuze met elkaar in gesprek zijn. Dit om studenten 

zoveel mogelijk aan te zetten tot leren en verwerven van nieuwe kennis en inzichten. 

ROC Friese Poort heeft in het voorjaar van 2018 een evaluatie uitgevoerd naar de voortgang 

en resultaten van de routes ‘Leren op locatie’. De evaluatie heeft de constatering opgeleverd 

dat de doorontwikkeling en vormgeving van de routes ‘Leren op locatie’ gebaat zou zijn bij 

het delen van ervaringen en het geleerde op de verschillende locaties. Het bestuur heeft naar 

aanleiding van deze evaluatie een Programmamanager aangesteld. 
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3.2  Jachtbouwopleidingen,  de Yacht Builders Academy 

 

Dit portret beschrijft de jachtbouwopleidingen als voorbeeld waar ROC Friese Poort 

opleidingen aanbiedt vanuit een eigen opleidingswerf in Sneek en via bedrijfsgerichte 

trajecten bij scheepsbouwers in de regio Zuidwesthoek van Friesland. Binnen de regio is de 

Yacht Builders Academy (YBA) opgezet. Dit is een samenwerkingsplatform van 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden met als hoofddoelstellingen dat 

uitdagende en innovatieve praktijkopleidingen worden opgezet die aansluiten op de 

jachtbouwsector en voorzien in de toenemende vraag aan vakspecialisten binnen de 

jachtbouw.  

De YBA is daarmee een voorbeeld van integratie van betekenisvolle activiteiten in het 

onderwijs van ROC Friese Poort in samenwerking met partners in het regionale bedrijfsleven.  

 

Tijdens ons bezoek aan de opleidingen jachtbouw van ROC Friese Poort zagen we dat er 

sprake is van authentiek leren. Studenten leren in natuurgetrouwe situaties die passen 

binnen de jachtbouw. Zo liggen de opleidingslocaties aan het water en werken studenten aan 

het bouwen en renoveren van boten. Het onderwijs is daarmee uitdagend en contextrijk voor 

de studenten waarmee ROC Friese Poort succesvol aanspraak doet op de kennis, kunde en 

attitude van de student.  

Uit gesprekken met management en docenten blijkt dat de jachtbouwopleidingen een goede 

invulling hebben gegeven aan één van de vier beloften van ROC Friese Poort, namelijk “we 

verbinden ons aan de regio”. Het innovatieproces loopt binnen de opleidingen jachtbouw al 

enkele jaren succesvol. We concluderen daarom dat  instellingsbreed ingezette beleidslijnen 

ook van onderop hun weerslag krijgen binnen ROC Friese Poort. 

 

Samen met het bedrijfsleven investeert de opleiding in het ontwikkelen van eigen 

lesmateriaal waarbij ook aandacht wordt besteed aan het up-to-date houden van het 

programma. Daarnaast ontwikkelt de opleiding specifieke keuzedelen voor de jachtbouw 

waarmee studenten zich verder kunnen specialiseren in het beroep. Hiermee sluit de 

opleiding aan bij de eisen die het bedrijfsleven stelt aan het gewenste kennisniveau van de 

studenten. 

 

We hebben een klein en betrokken team gezien dat bestaat uit ervaren en nieuwe 

teamleden. Hier zien we diversiteit in expertise, ervaring en competenties. Het team draagt 

samen met de opleidingsmanager resultaatverantwoordelijkheid en werkt doorlopend aan 

innovatie van de onderwijsinhoud. Zo wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen met het 

vmbo en hbo. Ook wordt het lesmateriaal continu geactualiseerd. Het team kan nog winst 

halen wanneer de gezamenlijke visie op opleiden meer focus krijgt, dit zal de 

kwaliteitscultuur verder versterken. 
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3.3 ‘Brede vorming’  Emmeloord 
 

Dit portret geeft een voorbeeld hoe ROC Friese Poort het beleidsthema ‘ Brede vorming’ in 

de praktijk brengt op de locatie in Emmeloord.  ROC Friese Poort vindt het als 

beroepsopleider belangrijk dat studenten zich niet alleen ontwikkelen tot vakmensen, maar 

zich ook thuis voelen in de samenleving en ervaren dat hun bijdrage aan de maatschappij er 

toe doet. In een veranderende samenleving en arbeidsmarkt is de roep om betrokkenheid, 

identiteit en 21ste-eeuwse vaardigheden steeds sterker. Daarbij zoeken studenten naast 

vaardigheden die zij hebben en zouden moeten hebben, naar waarden waarop zij hun keuzes 

baseren. ROC Friese Poort gelooft daarom in het belang van brede vorming. Met de start van 

het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor brede vorming’ zet ROC Friese Poort in op de 

ontwikkeling op het gebied van persoonsvorming van haar studenten. Dit met als doel de 

student te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling tot een professioneel, kritisch en 

behulpzaam beroepsbeoefenaar burger, midden in de ‘Mienskip’. 

 

We hebben gezien hoe de verschillende locaties en opleidingen vormgeven aan het begrip 

‘Brede vorming’. Op de locatie Emmeloord heeft men in dit kader de studenten een uniek 

project aangeboden: Yago. Een project waarbij de student uitgedaagd werd verder te kijken 

dan het bekende. Dit traject was een groot succes, maar niet voor iedereen passend. In de 

evaluatie heeft de leiding van locatie Emmeloord conclusies getrokken die breder toepasbaar 

bleken te zijn op diverse plekken in de organisatie. Het is dan ook aan te bevelen om middels 

een variatie aan werkvormen met dit thema aan de slag te gaan.  

 

Het ligt in de verwachting dat de ervaringen die de locatie Emmeloord heeft opgedaan als 

een olievlek doorwerken in de rest van de organisatie van ROC Friese Poort. De eerste 

resultaten daarvan zijn al merkbaar. Zo wordt de training van de, in eigen beheer 

ontwikkelde, methode ‘routeplanner’ al op andere locaties van ROC Friese Poort gegeven. 

Een ander voorbeeld is de Christmastour waarbij een studentenkoor optredens verzorgde bij 

verschillende zorginstellingen, deelname aan NL Doet en de aandacht voor ‘Coming out Day’ 

op meerdere locaties van ROC Friese Poort. 

 

Naast dit alles is ROC Friese Poort samen met de ECBO kartrekker in de ontwikkeling van het 

‘KOMPAS 21’. Middels dit reflectie-instrument  krijgen studenten meer inzicht in hun eigen 

vaardigheden en kunnen zij hun eigen keuzes maken, onafhankelijk van hun 

sociaaleconomische achtergrond. 

Wij zien een meerwaarde in een gevarieerd aanbod aan werkvormen gericht op brede 

vorming, dit in combinatie met de verschillende leerroutes van ‘‘Leren op locatie’’ en een 

gestructureerde begeleiding. De werkgevers die wij spraken gaven aan dat zij deze brede 

vorming waarderen. 
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4. Resultaten onderzoek goede 
opleiding: Entreeopleiding 
Sneek 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het onderzoek bij de Entreeopleiding 

Assistent Dienstverlening en zorg, crebo  25251, bol, niveau 1 te Sneek, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

De entreeopleiding 25251 Assistent Dienstverlening en zorg, zoals aangeboden op de locatie 

Sneek, waarderen wij als goed. Dit is in lijn met het beeld dat het bestuur heeft van deze 

opleiding. Dat was voor het bestuur dan ook de aanleiding om ons te verzoeken deze opleiding 

te onderzoeken.  

Van de dertien onderzochte standaarden waarderen we vijf standaarden met goed, waaronder 

de standaarden die volgens de normering kunnen leiden tot een waardering goed voor de 

opleiding. De overige standaarden beoordelen we als voldoende. De onderzochte overige 

wettelijke vereisten, in dit geval met betrekking tot de schoolkosten, worden nageleefd.       
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4.1 Onderwijsproces:  samenhangend onderwijsprogramma 
 

 
 

Het onderwijsprogramma bereidt de studenten voldoende voor op de beroepspraktijk, het 

vervolgonderwijs en de samenleving. Door de uitgangspunten voor de groepssamenstelling en 

de programmering bedient het team de studenten gericht en kennen meer studenten elkaar dan 

alleen binnen hun groep. Zo is bijvoorbeeld een aantal groepen ingedeeld naar uitgangspositie 

van de studenten zoals een groep februari-instroom, een bbl-groep, twee groepen NT-2 

studenten en een groep met studenten die langer over de opleiding doet. Daarnaast zijn voor het 

merendeel van de schooldagen de groepen ingedeeld volgens deze indeling en er is een 

beroepsgerichte dag waarop de studenten zijn ingedeeld per uitstroom. 

Om de studenten die uitstromen naar werk beter te bedienen, wil de opleiding de voorbereiding 

hierop nog beter vormgeven in het programma, wat een waardevolle aanvulling is op het huidige 

programma.  

Het programma is toegespitst op de doelgroep door onder andere de ruimte die er is voor 

maatwerk voor studenten die meer kunnen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat studenten een 

programma volgen dat gericht is op instroom in niveau 3. Daarnaast is versnelling van de 

opleiding mogelijk, hoewel het vaak lastig is om tussentijds in te stromen (niveau 2 of hoger). De 

studenten kunnen wel alvast meelopen op een hoger niveau, maar er is meestal uiteindelijk geen 

sprake van een versnellingstraject. Toch zijn studenten zo al beter voorbereid op de 

vervolgopleiding. 

Gericht op de brede vorming geeft de opleiding in het programma expliciet inhoud aan het 

speerpunt ‘betekenisgeving op het niveau van de student, de ander en de wereld’ van ROC Friese 

Poort. Dit hebben wij breed en mooi geïntegreerd teruggezien in de lessen, waardoor de 

studenten dit samenhangend en aansprekend gepresenteerd krijgen. Verder werkt de opleiding 

aan de vormgeving van het speerpunt ‘‘Leren op locatie’’ in het programma. ‘Leren op locatie’ 

vindt nu plaats bij een van de leerbedrijven en bevalt zowel de gesproken studenten, de 

docenten, als het leerbedrijf goed, omdat de theorie direct aanschouwelijk aan de praktijk kan 

worden gekoppeld. 

 

Goede ontwikkeling en begeleiding van A tot Z 

De opleiding volgt op een goede manier de ontwikkeling van de studenten met als doel het 

onderwijs zo veel mogelijk te laten aansluiten bij dat wat de studenten willen of moeten leren. 

We zijn positief over de manier waarop het docententeam de ontwikkeling en begeleiding 

vormgeeft, omdat we zien dat steeds gezocht wordt naar kansen, succeservaringen en het 

verminderen en/of oplossen van belemmeringen.   
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Vanaf het eerste contact met de student tot na afronding van de opleiding zien wij dat het 

docententeam weet wat de studenten nodig hebben om goed te kunnen starten, de opleiding te 

kunnen doorlopen en hun weg te vervolgen na de opleiding.  

Zo hebben we geconstateerd dat de intakeprocedure veel verschillende variaties kent, van 

reguliere open dagen, tot meeloopdagen, gewenningsdagen, een proefplaatsing of een gesprek 

met een decaan. Dit om aan de voorkant al zoveel mogelijk in te spelen op wat de studenten 

nodig hebben om zich een beeld van de opleiding te vormen. Belangrijke rode draad hierbij is de 

betrokkenheid van ouders/voogden. Het docententeam is zich zeer bewust van het belang van 

deze betrokkenheid en we zien dan ook dat zij er moeite voor doen om de thuissituatie 

aangesloten te houden bij wat er rondom de student op school en op stage gebeurt. Hierbij richt 

de opleiding zich ook expliciet op het netwerk om de student heen, om zo nodig belemmeringen 

op te heffen of om dit te gebruiken om meer kansen voor de student te creëren. Om deze 

aanpak zo goed mogelijk uit te voeren schoolt het team zich daar verder in. 

 

Naast de betrokkenheid van de thuissituatie investeert het docententeam ruimschoots in een 

warme overdracht van de aanleverende school. Deze informatie zet het team goed in om, met de 

informatie uit de intake, voor iedere student een begeleidingsplan op te stellen. Ook weer in 

nauw contact met de ouders/voogd. Het doel van het begeleidingsplan is om enerzijds zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelingsdoelen van de studenten en anderzijds om de 

opleiding binnen de geprogrammeerde tijd te kunnen behalen. Zoals we ook hoorden van de 

studenten en de bpv-begeleiders slaagt het team erin dit doel te behalen. Zo volgt het team de 

ontwikkeling van de voortgang van de studenten nauwgezet, wordt extra ondersteuning 

geregeld als dit nodig is en wordt meteen gereageerd bij verzuim. Eveneens blijkt dit uit het 

digitale studentvolgsysteem. Niet alleen tijdens, maar ook na het verlaten van de opleiding 

houden jobcoaches of loopbaancoaches vanuit de opleiding contact met de studenten en met 

een contactpersoon. De evaluatie van individuele begeleidingsplannen vindt geregeld plaats, 

maar kan nog worden versterkt door deze verder te structureren. 

 

Didactisch handelen gericht op het creëren van kansen om te leren 

Het didactisch handelen van het docententeam stelt studenten in staat tot leren en ontwikkelen, 

omdat het docententeam zorgt voor effectieve leersituaties, waarin theorie en praktijk bij elkaar 

komen en studenten actief betrokken zijn. We hebben gezien dat het docententeam zorgt voor 

effectieve leersituaties in de lessen en in de praktijk. Daar zijn een aantal redenen voor aan te 

wijzen. Ten eerste zijn de leerdoelen helder en de leeractiviteiten gestructureerd en gericht op 

het aanleren van vaardigheden. Ten tweede wordt er in de lessen steeds een verband gelegd 

tussen dat wat de studenten op school leren en dat wat ze in de praktijk tegenkomen. We zien 

dat docenten het geleerde uit de verschillende lessen steeds bij elkaar brengen, ook de theorie 

uit de algemeen vormende vakken. Ten derde creëren de docenten heel bewust kansen om te 

leren. Zo stimuleren ze studenten van verschillende achtergronden met elkaar samen te werken. 

Ook als dat niet als vanzelfsprekend wordt ervaren en tot verschil van mening leidt. Op dat 

moment maken docenten dit bespreekbaar en geven hier ook vervolg aan.  

 

In de manier waarop het team de studenten aanspreekt en stimuleert tot nadenken, herkennen 

wij de uitgangspunten van de beleidsrichting ‘Brede vorming’. Het gehele palet van didactisch 

aanbod, het bij elkaar brengen van theorie en praktijk, het zo snel mogelijk na het starten van de 

opleiding beginnen van de stage zorgen ervoor dat de studenten actief betrokken zijn.  
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Beroepspraktijkvorming goed ingebed in opleiding 

De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming is goed en 

doeltreffend. Dit komt omdat de bpv zorgvuldig en gedegen is en de voortgang nauwgezet 

wordt gevolgd.  Dit blijkt om te beginnen uit de zorgvuldigheid waarmee binnen de muren van de 

school het onderwijs en de begeleiding aan de studenten wordt verzorgd, die naadloos 

doorloopt in de beroepspraktijk. Zowel de studenten als de ontvangende stageplek zijn goed op 

de hoogte van de leerdoelen van de student, de begeleidingsbehoefte en de verwachtingen ten 

aanzien van het niveau van functioneren in de stage biedende organisatie. De opleiding biedt 

bewust een beroepsgerichte stage-carrousel aan die gerelateerd is aan de andere crebo’s van de 

entreeopleiding, om de blik van studenten te verbreden. Tijdens het uitvoeren van de 

beroepspraktijkvorming zien wij dezelfde gedegenheid terug als het gaat om de integratie van 

(theorie-)lessen, het leren in de praktijk en de aandacht voor de brede vorming. Het leerproces 

van de studenten krijgt een extra zetje doordat mensen uit de praktijk gastlessen op school 

geven.  

 

Dat de studenten ook tijdens de beroepspraktijkvorming niet ‘losgelaten’ worden blijkt uit het 

feit dat de SLB-er en de praktijkbegeleider samen de voortgang en de aanwezigheid nauwgezet 

volgen. Ook geven de studenten aan dat de SLB-er goed bereikbaar is voor hen.  

Om de beroepspraktijk een steeds stevigere plek te geven in de opleiding onderhoudt het 

docententeam contact met een Onderwijsadviesraad (OAR); een overlegorgaan waarbinnen de 

opleiding afstemt met het betrokken bedrijfsleven. Ook werkt de opleiding nauw samen met het 

SBB. Zo lichten medewerkers van SBB de studenten in gastlessen op school voor over de stage. 

De studenten gaven aan dat zeer nuttig te vinden. Al met al investeert de opleiding in de relatie 

met het bedrijfsleven, zodanig dat ook het beleidsspeerpunt ‘‘Leren op locatie’’ bij één van de 

stagebedrijven al een eerste vorm heeft gekregen. Studenten van de opleiding verzorgen in dat 

kader bijvoorbeeld samen met horecastudenten een high tea voor bewoners van een 

zorginstelling. Het concept ‘‘Leren op locatie’’ staat echter nog in de kinderschoenen en wordt 

nog verder ontwikkeld. 

 

 

4.2 Examinering en diplomering: kwaliteitsborging examinering en 
diplomering deugdelijk geregeld 
 

 

 

De examencommissie borgt een voldoende deugdelijke examinering en diplomering. Daarbij 

functioneert zij voldoende deskundig en onafhankelijk. De verantwoordelijkheid voor dit 

deugdelijke proces van examinering en diplomering neemt de examencommissie door de 

volgende maatregelen. Zij stelt op een objectieve manier vast of aan de voorwaarden voor 
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diplomering of certificering wordt voldaan en bewaakt de kwaliteit van het 

exameninstrumentarium door evaluatie en verbetermaatregelen. Zij laat het praktijkexamen 

evalueren door de praktijkassessor, de student en de schoolassessor. Ook overlegt zij met de 

examenleverancier om waar nodig verbeteringen in het ingekochte exameninstrumentarium aan 

te brengen. Verder worden steekproefsgewijs beroepsgerichte en algemene examens 

bijgewoond en vindt steekproefsgewijze controle van examendossiers plaats. 

De borging van de deskundigheid van de schoolassessoren gebeurt door middel van gerichte 

scholing. Ook worden jaarlijks de resultaten van de diverse evaluaties besproken met de 

Onderwijsadviesraad. 

 

Het zicht op de borging van de deskundigheid van de praktijkassessoren kan worden verbeterd, 

door dit gestructureerd in beeld te brengen en op basis daarvan waar nodig gerichte 

maatregelen te nemen. Dit is al gesignaleerd door de examencommissie. Er zijn al wel 

verbeteringen aangebracht. Zo is er onlangs een instructievideo gemaakt, die bij de komende 

examens zal worden ingezet.  

Er wordt jaarlijks een evaluatieverslag opgesteld van de examenkwaliteit en van de 

werkzaamheden van de commissie. Verder komen de jaarlijkse evaluatie en de conclusies daaruit 

aan de orde in de Onderwijsadviesraad en het bpv-diner. Daarnaast heeft het bevoegd gezag de 

leden van de examencommissie benoemd en is er structureel overleg tussen het college van 

bestuur en de examencommissie. Er zit (nog) geen lid vanuit het beroepenveld in de 

examencommissie. 

 

Exameninstrumentarium ingezet zoals bedoeld 

Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische 

eisen. Het beroepsgerichte exameninstrumentarium wordt ingekocht en voldoet. Het materiaal 

wordt ingezet zoals door de leverancier is bedoeld. Het exameninstrumentarium voor 

Nederlands schrijven wordt ingekocht en ongewijzigd ingezet en voldoet aan de eisen. De 

exameninstrumenten voor spreken en gesprekken voeren zijn zelf ontwikkeld en voldoen aan de 

eisen. Ook de examens voor de keuzedelen zijn zelf ontwikkeld. 

 

Voldoende maatregelen voor deugdelijke afname en beoordeling 

De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en beoordeling zijn voldoende 

deugdelijk. Wij constateerden dat het proces van afname en beoordeling deugdelijk is. We 

stelden vast dat de afnamecondities en de beoordelingscriteria voor alle deelnemers 

gelijkwaardig zijn. Verder wordt het vier-ogenprincipe bij zowel de beroepsgerichte examens als 

bij de algemene examens toegepast. Als dit niet mogelijk is, wordt het examen opgenomen en zo 

nodig beoordeeld door een onafhankelijk docent.  

Verder zagen we de scheiding terug bij de begeleiding en beoordeling, waarbij de 

praktijkbegeleider en SLB-er in principe niet de praktijkassessor en de schoolassessor zijn. 

Een aandachtspunt is de onderbouwing van de oordelen; deze kunnen soms inhoudelijk beter 

beargumenteerd worden.  
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4.3 Schoolklimaat en veiligheid: veiligheid door rust en respect 
 

 

 

 

De opleiding zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving voor studenten. De studenten 

geven aan zich fysiek en sociaal veilig te voelen op school en op hun stage. In de lessen en 

daarbuiten zagen wij dat de docenten en andere medewerkers op een rustige en respectvolle 

manier met de studenten omgaan. De studenten melden dat er scherp gelet wordt op zaken die 

de sociale of fysieke veiligheid bedreigen, zoals pesten of discriminatie. De docenten of andere 

medewerkers grijpen dan snel en effectief in. De docenten geven hierbij voor zover wij hoorden 

en zagen het goede voorbeeld en verwachten van studenten in en buiten de klas hetzelfde. 

 

Leerklimaat: optimale verbinding met en afstemming op doelgroep  

De opleiding kent een leerklimaat dat de studenten goed ondersteunt en stimuleert. Alle 

medewerkers, docenten en leden van het management geven aan te handelen vanuit de 

basisprincipes: rust, duidelijkheid en regelmaat. Wij zagen in alles deze uitgangspunten als 

stevige basis voor het leren terug. Dit uitte zich in een klimaat van rust en structuur, zowel in als 

buiten de klas en in studenten die betrokken zijn bij de lessen en hun leren. 

De opleiding stuurt hierop door er onder meer voor te zorgen dat de studenten zoveel mogelijk 

dezelfde docenten hebben, de slb-er ook het aanspreekpunt voor de praktijkbegeleiders is en 

door zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. De studenten waarderen het dat de opleiding op 

deze manier structuur creëert en zeggen zich daar goed bij te voelen. Waar het bijdraagt aan het 

beter gezamenlijk leren,  worden de studenten gezamenlijk gegroepeerd. Waar nodig en 

mogelijk wordt maatwerk aan de studenten geboden, soms door een eigen leerroute. 

Er zijn duidelijke regels opgesteld, die voor zover wij hoorden en zagen zowel door docenten als 

studenten worden nageleefd en bijdragen aan een vanzelfsprekend lijkende rust, respect en 

concentratie in de klas. 

 

Het valt positief op dat de opleiding veel aandacht besteedt aan een goede verbinding tussen 

docenten en individuele studenten, tussen docenten en de groep en tussen de studenten 

onderling. Dat gebeurt onder meer door gericht docenten en slb-ers met bepaalde competenties 

aan groepen die deze competenties nodig hebben toe te delen. De doelgroep verandert steeds 

en de opleiding richt ook de eigen scholing zo in dat de docenten hierop zo goed mogelijk 

kunnen inspelen. 
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4.4 Onderwijsresultaten 
 

Studiesucces 

De onderwijsresultaten van entreeopleidingen worden door ons nog niet beoordeeld. Het 

driejaarsgemiddelde ligt in 2017 voor studiesucces iets hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Het percentage vsv ligt voor deze opleiding ruim onder het landelijk gemiddelde en de norm. 

Overigens verschilt dit per opleidingsuitstroom van de entree. 

De onderwijsresultaten laten verder zien dat de opleiding studenten voldoende in staat stelt een 

diploma op het gewenste niveau te behalen en om de studie binnen de vastgestelde studieduur  

te doorlopen. De resultaten laten verder zien dat er een omvangrijke doorstroom is naar niveau 2. 

Een student wordt door de opleiding niet eerder ‘losgelaten’ dan wanneer deze student ergens 

anders is ingeschreven of door een andere organisatie is ‘opgepakt’. Hierbij speelt de slb-plusser 

een belangrijke rol. Daarna is er overigens (nog) geen gestructureerd zicht op hoe het de 

studenten verder vergaat, behalve als dat binnen ROC Friese Poort zelf is.  

  

 

4.5 Kwaliteitszorg en ambitie: kwaliteitszorg werkt 
 

 

 

Kwaliteitszorg werkt 

De opleiding heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het 

onderwijs. De opleiding heeft een functionerend stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarbinnen 

de plannen op domeinniveau mede de basis vormen voor het teamplan. Beide plannen leggen 

expliciet de verbinding met de doelen op instellingsniveau en het teamplan hangt logisch samen 

met de doelen geformuleerd op domeinniveau. De opleiding maakt hierbij gebruik van 

verschillende tevredenheidsmetingen, zoals van docenten, studenten en bedrijven. Ook biedt de 

prestatiekaart de opleidingsmanager en het bovenliggend management inzicht in de op 

instellingsniveau vastgestelde (kwantitatieve) prestatie-indicatoren over onderwijsproces, 

examinering en diplomering, onderwijsresultaten en de scholing van het personeel. De 

beoordeling van de onderwijskwaliteit vindt risicogericht en op basis van spreiding plaats. Hierbij 

worden geregeld onafhankelijke deskundigen betrokken, zoals het geval was bij een audit bij dit 

team in 2017. Zo bestond het auditteam uit medewerkers die niet direct betrokken zijn bij deze 

opleiding en een medewerker van het Alfa College.  

 

De opleiding stelt in het teamplan wel doelen, maar de uitwerking hiervan kan concreter, waarbij 

ook kan worden aangegeven wanneer eerder gerealiseerde doelen toch nog staan opgevoerd. 

Daarnaast kan een verdergaande meerjarige visie voor het team een toevoeging zijn, omdat deze 

ook voor de lange termijn een bruikbaar kader kan bieden. 
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Het team evalueert of de doelen zijn behaald en analyseert waar nodig waarom dit niet het geval 

is. Zo nodig vinden op basis hiervan verbeteringen plaats. Het nog meer (meerjarig) structureren 

van de analyse kan deze verder versterken. Er is een heldere taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling binnen het team aangegeven. 

 

Duidelijke visie op kwaliteitscultuur, gerichte professionalisering 

De opleiding kent een goede professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en 

integer. Wij stelden vast dat het team werkt vanuit duidelijke en door alle teamleden gedeelde 

uitgangspunten en dat ieder vanuit zijn rol goed en navolgbaar bijdraagt aan de beoogde 

resultaten. De scholing die daarvoor nodig is, wordt hierop zowel voor het team als geheel als 

individueel goed afgestemd. 

 

Vanuit de ‘simpele’ impliciete, maar zichtbaar gedeelde visie ‘rust, duidelijkheid en regelmaat’ 

werken het hele team én de opleidingsmanager voortdurend aan de vervlechting van les, praktijk 

en persoonlijke vorming. Op deze manier is een samenhangende en gestructureerde basis 

gecreëerd van waaruit het team steeds op zoek is naar verbeteringen die de studenten verder 

helpen. Een voorbeeld hiervan is het direct inlassen van een lesonderdeel, gericht op jezelf 

presenteren bij een stagebedrijf, als praktijkbegeleiders aangeven dat dit beter kan. Elk teamlid 

draagt vanuit zijn eigen rol zichtbaar bij aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Dat het 

traject-adviesbureau en de entreeopleidingen in één team zitten, levert onder meer korte lijnen 

en mede daardoor ook volgens de teamleden meer effect op. 

 

Op basis van de visie, de ontwikkelingen in de doelgroep en de individuele scholingsbehoeften 

wordt voortdurend gewerkt aan de professionaliteit van het personeel. Hierbij probeert het 

team steeds een stap verder te zetten om meer resultaten te bereiken, bijvoorbeeld door het 

inzetten van scholing voor het verder ontwikkelen van de eerdergenoemde aanpak om gericht 

het netwerk om de student te betrekken. Voor het management is er instellingsbreed een 

tweejarig MD-traject om passend bij de visie leiding te geven. 

 

De opleidingsmanager heeft een coachende, stimulerende stijl, weet wat er in het team speelt en 

kent de studenten. Waar nodig stuurt ze bij. Het team werkt resultaatgericht en is bereid van 

elkaar te leren en om elkaar aan te spreken. 

Het stelsel van kwaliteitszorg is herkenbaar verankerd in de organisatie. In het team is een 

docent met de portefeuille kwaliteitszorg. Het onderwijskundig leiderschap krijgt vorm binnen 

het team, maar de opleidingsmanager stelt de kaders. Er wordt hierbij zichtbaar verbinding 

gelegd met de onderwijsvisie op instellingsniveau.  

 

Verantwoording en dialoog: sterke verbinding tussen alle betrokkenen  

De opleiding legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar goed verantwoording af over 

doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog. De opleiding betrekt door middel van 

onder meer enquêtes, feedback over de lessen en klassenraadbijeenkomsten de studenten bij 

het vaststellen van de kwaliteit van de opleiding. Ook het bedrijfsleven wordt onder meer via de 

onderwijsadviesraad, het bpv-diner, thematische bijeenkomsten en deelname aan de 

klassenraden bij de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding betrokken. De opleiding geeft 

zichtbaar een vervolg aan de voorstellen en opmerkingen van studenten en bedrijfsleven. Dit 

wordt ook aan hen teruggekoppeld. Ook doet de opleiding verslag van de behaalde resultaten 

en deze worden besproken in eerdergenoemde overleggen. Een tip van de studenten is om de 
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voorbereiding van klassenraden in de slb-les te laten plaatsvinden en later daarin ook de 

resultaten terug te koppelen.  

 

De vanzelfsprekende gerichtheid op kansen tot verbetering en het van daaruit acht slaan op 

opmerkingen van studenten, bedrijfsleven en andere organisaties, zoals de gemeente en 

zorgbieders, valt positief op. Bijzonder is dat de opleiding haar partners hierop actief en 

gestructureerd bevraagt en vervolgens met de resultaten intensief aan de slag gaat. Zodoende is 

er een groot en duurzaam netwerk, zowel in het beroepenveld als in de zorg, waar de opleiding 

maximaal gebruik van maakt ten behoeve van de studenten. 

 

 

4.6 Overige wettelijke vereisten 
 

Schoolkosten 

Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen oneigenlijke kosten bij de 

studenten in rekening brengt. 
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5. Resultaten 
stelselonderzoeken  
 

5.1 Mediavormgever  
 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het onderzoek bij Mediavormgever 

(Grafische vormgeving)/Mediavormgeving (Mediavormgever), 90413/25201, bol, niveau 4. 

 

Daarbij hebben wij de standaarden Didactisch handelen, Beroepspraktijkvorming en het 

kwaliteitsgebied Examinering en diplomering onderzocht. Ook hebben wij onderzocht of de 

schoolkosten en de registratie en melding van ongeoorloofd verzuim aan de wettelijke vereisten 

voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming en het kwaliteitsgebied 

Examinering en diplomering zijn voldoende. 
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Didactisch handelen:  heldere visie zet aan tot leren 
 

 

 

Het didactisch handelen van de docenten zorgt voor effectieve leersituaties. De docenten 

stemmen hun aanpak af op de behoeften van de groep en de individuele student. Het team heeft 

daartoe een heldere didactische visie. Kenmerkend zijn de aandacht voor het leren kijken, 

nadenken en onderzoeken. Dat uit zich in een evenwichtige verhouding tussen het werken 

achter beeldschermen en het bezig zijn met de handen. Daarbij is er veel persoonlijke 

ondersteuning, ook voor studenten met een beperking. Kennis opdoen, eigen kunstzinnige 

ervaringen delen en het oefenen van beroepsvaardigheden passen in dat beeld. Ook de lessen 

kunstgeschiedenis horen bij deze visie, net als sportlessen. Steeds zelfstandiger optreden in de 

loop van de opleiding is eveneens uitgangspunt. De docenten leren van elkaar en kijken gericht 

bij elkaar in de lessen, wat een breed gedragen visie bevordert. 

Er is in de lessen een sterke verbinding met de praktijk, doordat de docenten daar zelf nauw mee 

verbonden zijn. De balans tussen het breed opleiden van studenten en het bijbrengen van 

specifieke technische praktijkervaring is overigens een punt van aandacht binnen het team. In 

het merendeel van de lessen die we bezochten werd op een effectieve manier geleerd. Ook de 

studenten waren tevreden over de meeste lessen en de begeleiding door de docenten. Wel heeft 

het team vorig jaar wisselingen gekend die knelpunten bij bepaalde vakken opleverden, zoals 

ook de studenten aangaven. Het opleidingsmanagement heeft hier oog voor en er zijn inmiddels 

passende maatregelen genomen, zoals bijspijkerlessen.  

De door de instelling beoogde brede vorming komt tot uiting in lessen en projecten, maar wordt 

vooral in het kader van loopbaan en burgerschap ingevuld. Zo zijn er projecten rondom 

bijvoorbeeld de ‘Regenboogdag’ en een themaweek rondom ontwikkelingen in Amerika. Maar 

ook een bezoek aan het Rijksmuseum en een door studenten georganiseerde kerstworkshop, 

waarbij de ouders waren uitgenodigd, geven de studenten een bredere blik. 

 

 

Beroepspraktijkvorming: studenten leren het vak in de praktijk 
De beroepspraktijkvorming (bpv) is een doeltreffend onderdeel van het onderwijsproces. De 

belangrijkste reden daarvoor is dat de bpv de studenten in staat stelt om hun beroepshouding te 

ontwikkelen en hun kennis aan te vullen en toe te passen. Zowel de voorbereiding als de 

begeleiding leiden er toe dat de studenten voldoende leren tijdens de stages in het tweede en 

derde leerjaar. De school geeft veel informatie en heldere instructies. De studenten en de 

praktijkbiedende organisaties zijn daardoor voldoende op de hoogte wat er tijdens de bpv van 

hen gevraagd en verwacht wordt. Wat op school wordt geleerd is toe te passen in de praktijk. De 

school heeft daartoe dit schooljaar de bpv verplaatst naar het tweede gedeelte van het jaar, om 

een betere verbinding te realiseren van het geleerde op school en de toepassing in de stage. Wel 
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geven sommige bedrijven aan dat een betere beheersing van de voorkomende 

softwarepakketten al bij de start van de stage bij zal dragen aan een hoger rendement van de 

bpv. De studenten werken op basis van een duidelijk stagewerkboek. De resultaten worden 

tussentijds en aan het eind beoordeeld. Tijdens gesprekken op de terugkomdagen op school, de 

contacten met de stageplaats en de besprekingen bij het bedrijf krijgen de docenten een 

duidelijk beeld van de vorderingen van de student. Waar nodig stuurt de school bij, samen met 

de praktijkorganisatie. 

 

 

Examinering en diplomering: kwaliteitsborging examinering en 
diplomering overzichtelijk en geborgd 
 

 

 

Kwaliteitsborging examinering: gedreven examencommissie 

De decentrale examencommissie Techniek en IMG Leeuwarden (DEC) borgt een deugdelijke 

examinering en diplomering. We zien dat de DEC in positie is en serieus en deskundig invulling 

geeft aan de kwaliteit van de examinering. Daarbij opereert ze voldoende onafhankelijk en 

deskundig. Ook een externe deskundige maakt daartoe deel uit van de commissie, een 

vertegenwoordiger uit de beroepspraktijk ontbreekt echter nog. Wel wordt met het werkveld 

gesproken over de ontwikkelingen rondom de examinering. 

De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de examinering en diplomering door het 

uitvoeren van een aantal activiteiten.  

Allereerst borgt de examencommissie door regelmatige scholing en training de deskundigheid 

van de commissieleden, leden van de vaststellingscommissie en assessoren waaronder de 

taalassessoren. Daarnaast voert zij steekproefsgewijs bijwoningen uit bij de praktijkproeven en 

taalexamens die in de commissievergaderingen nadere aandacht krijgen.  

Verder worden steekproeven op examendossiers uitgevoerd en geanalyseerd, waarna zo nodig 

actie wordt ondernomen. Ook bespreekt de commissie de verslagen van de 

verificatievergaderingen van het opleidingsteam en beoordeelt zij of de voorgedragen 

kandidaten gediplomeerd kunnen worden. Bovendien is de rolverdeling en verbinding tussen de 

vaststellingsadviescommissie en de DEC verbeterd en expliciet vastgelegd. Hierdoor is de 

verantwoordelijkheid van de DEC voor de examenproducten nu helder. 

Het informatieve jaarverslag van de DEC valt op door de focus op de verbetermogelijkheden die 

de commissie voor ogen heeft. Zoals het aanscherpen van de steekproeven, het gerichter sturen 

op evaluaties met analyses en een verdere toespitsing op opleidingsniveau in komende 

jaarverslagen. Ook overlegt de DEC regelmatig met het opleidings- en vestigingsmanagement 

over de gang van zaken en mogelijke verbeteringen rondom de examinering.  
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Tot slot heeft de opleiding in de Onderwijs en Examenregeling expliciet en uitgebreid 

opgenomen op welke wijze studenten met beperkingen examens af kunnen leggen. De hier 

beschreven werkwijze wordt ook daadwerkelijk door de opleiding zo uitgevoerd. Zo zijn er op dit 

moment verschillende studenten met handicaps die succesvol deze opleiding volgen. Zij worden 

goed begeleid bij zowel hun bpv als het afleggen van de examens. Dit is een compliment waard. 

 

Exameninstrumentarium: beroepsgerichte en generieke delen voldoende  

Het exameninstrumentarium beoordelen wij als voldoende. Het zelfontwikkelde beroepsgerichte 

instrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. 

Opvallend in het examenmateriaal is het duidelijke herkansingsoverzicht, waarin de 

uitgangspunten zijn vermeld voor de herkansingsonderdelen per werkproces. Voor de studenten 

is het helder waar zij bij een herkansing rekening mee moeten houden. Ook het 

exameninstrumentarium van de instellingsexamens voor Nederlands en Engels wordt ingekocht, 

ongewijzigd ingezet en voldoet aan de eisen. 

 

Afname en beoordeling: zorgvuldig en betrouwbaar 

De afname en beoordeling van de beroepsgerichte examens is deugdelijk.  

Dat bereikt het team door vooraf, tijdens en na de examinering activiteiten uit te voeren om de 

beoordeling van de examens deskundig en onafhankelijk te laten verlopen. Vooraf informeert de 

opleiding studenten en beoordelaars tijdig over de inrichting van het examen, de planning van de 

examens en de beoordelingswijze. Ook zijn er duidelijke richtlijnen beschikbaar voor de 

beoordelaars. Alle examens vinden tot dusver op school plaats. Het team heeft deze keuze 

gemaakt om de gelijkwaardigheid in beoordelen en afnamecondities te kunnen waarborgen. In 

een dagelijkse praktijk binnen de wereld van mediavormgeving is dat minder goed mogelijk, de 

bedrijven zijn te uiteenlopend. De hierbij opgedane ervaring is in Leeuwarden benut. De 

beoordeling gebeurt door twee assessoren die eerst elk afzonderlijk beoordelen en daarna, soms 

met inschakeling van een derde docent, tot overeenstemming komen. Omdat de examens 

gedurende een aantal dagen plaatsvinden is de bewaking van de authenticiteit van het gemaakte 

werk een belangrijk punt. Het team heeft hiervoor een zorgvuldige werkwijze ontwikkeld. 

 

Bij de afname van de instellingsexamens Nederlands en Engels is de beoordelende docent veelal 

ook de docent die de lessen heeft verzorgd. Er vinden bij de mondelinge examens opnames 

plaats en een collega-docent bekijkt daarna ook enkele examens. Ook de schrijfexamens worden 

door één docent beoordeeld, waarbij in twijfelgevallen een andere docent wordt geraadpleegd. 

Een meer structurele aanpak zal hier bijdragen aan de borging van de betrouwbaarheid. De 

taalassessoren hebben verder maandelijks vakgroep overleg waarbij ook afstemming plaatsvindt 

over beoordelingskwesties. 

 

 

Overige wettelijke vereisten; bij schoolkosten en verzuim geen 
tekortkomingen 
 

 Schoolkosten 

Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen oneigenlijke kosten bij de 

student in rekening brengt. 
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Registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 

Verzuimregistratie 

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.  

Wel hebben wij tijdens het onderzoek vastgesteld dat binnen de werkwijze het risico bestaat dat 

er te laat wordt gemeld. Er is namelijk voor gekozen om de verzuimmeldingen te versturen nadat 

bij de studieloopbaanbegeleider informatie is opgevraagd over de student. Als de 

studieloopbaanbegeleider niet binnen vijf werkdagen reageert, kan de melding niet tijdig worden 

gedaan. Om dit te voorkomen suggereerde de leerplichtambtenaar die als toehoorder bij het 

onderzoek aanwezig was om verzuimmeldingen direct te doen en inhoudelijke informatie later 

toe te voegen via een aanvullende melding. Het is voor de leerplichtambtenaar immers wel van 

belang om over de juiste inhoudelijke informatie te beschikken wanneer een verzuimmelding 

wordt gedaan. 

 

Meldingsplicht 

De opleiding voldoet 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 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. 

 

Communicatie van verzuimbeleid 

De opleiding voldoet aan de wettelijke verplichting om in de onderwijsovereenkomst bepalingen 

over het verzuimbeleid op te nemen. 
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5.2 Operator A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het onderzoek bij Operator 

(Operator A)/Industriële processen (Procesoperator ), 90311/25337, bbl, niveau 2. 

 

Daarbij hebben wij de standaarden Didactisch handelen, Beroepspraktijkvorming en het 

kwaliteitsgebied Examinering en diplomering onderzocht. Ook hebben wij onderzocht of de 

schoolkosten en de registratie en melding van ongeoorloofd verzuim aan de wettelijke vereisten 

voldoen. 

 

Conclusie 

De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming en het kwaliteitsgebied 

Examinering en diplomering zijn voldoende. 

 

 

Didactisch handelen:  verbinding met de praktijk 
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Het didactisch handelen zorgt voor effectieve leersituaties. Er is sprake van een sterke 

samenhang met de praktijk. De opleiding vindt plaats op de werkplek, met op de dagelijkse 

praktijk afgestemde lessen. 

Het onderwijs bestaat voornamelijk uit het onder begeleiding van een docent zelfstandig werken 

in een open leercentrum. Dat vindt doorgaans plaats bij het bedrijf waar de studenten in dienst 

zijn. Alle studenten, volwassenen met veelal een ruime ervaring, hebben een eigen leerroute 

passend bij hun startsituatie. Daarbij worden zij op maat begeleid, zowel bij de beroepsgerichte 

vakken als bij Nederlands en rekenen. Ook de studenten waren tevreden over de begeleiding 

door de docenten, zowel binnen als buiten de lessen.  

Er is in de lessituatie een hechte verbinding met de praktijk. Dat wordt bereikt door een grote 

betrokkenheid van de docenten met de praktijk en door het geven van opdrachten uit de 

beroepspraktijk rond casussen en thema’s. De opleiding is nauw verbonden met de processen in 

het bedrijf waar de studenten werken. Door de lessen ontstaat meer inzicht in 

productieprocessen en begrip voor de bedrijfsmatige aspecten, zowel binnen het eigen bedrijf 

als daarbuiten. Door de studenten wordt dit herkend en gewaardeerd. 

Loopbaan en burgerschap zijn sterk geïntegreerd in de opleiding. Zo bezoeken studenten 

bijvoorbeeld het Centrum Duurzaam binnen ROC Friese Poort en ook zijn er gesprekken tussen 

studenten en vluchtelingen. Dit draagt bij aan een bredere vorming van de studenten. Ook 

beroepsgerichte aspecten als aandacht voor veiligheid en milieu ondersteunen die vorming. Wel 

verdient de politiek/juridische dimensie nog nadrukkelijker aandacht. 

 

 

Beroepspraktijkvorming : intensief contact met het leerbedrijf 
De voorbereiding, de uitvoering en de begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv) is 

doeltreffend. Dit komt door de manier waarop de bpv is ingericht. 

De inrichting van de bpv is voor zowel de studenten als de begeleider vanuit het bedrijf duidelijk. 

De opdrachten in de lessen zijn sterk verbonden met de dagelijkse beroepspraktijk. De 

praktijkbegeleider heeft goed zicht op de toepassing van het geleerde door de studenten. Ook 

houden zowel het bedrijf als de docenten de vorderingen van de studenten goed in het oog en 

wordt bij achterstand snel actie ondernomen. De school is zo nodig goed bereikbaar en 

onderneemt meteen actie bij eventuele problemen, zo geven zowel studenten als bedrijven aan. 

Doordat de docenten ter plaatse lesgeven kan er ook snel verbinding worden gelegd.  

De opleiding houdt regelmatig contact met het bedrijfsleven om de beroepspraktijk in de 

opleiding te verankeren en op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Ook werkt de opleiding 

samen met SBB om er onder meer voor te zorgen dat praktijkplaatsen geschikt zijn en blijven. 
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Examinering en diplomering: kwaliteitsborging examinering en 
diplomering examencommissie functioneert naar behoren 
 

 

 
 

Examencommissie: borgt de examinering in voldoende mate 

De domeinexamencommissie bouw/infra en techniek (DEC) borgt een deugdelijke examinering 

en diplomering. We zien een DEC die in positie is, haar taken serieus oppakt en haar 

verantwoordelijkheid neemt. Daarbij opereert ze voldoende onafhankelijk en deskundig. Een 

externe deskundige maakte tot voor kort deel uit van de commissie. Het ligt in de bedoeling om 

een vertegenwoordiger uit de beroepspraktijk aan de examencommissie toe te voegen. Het 

beroepenveld is betrokken bij de examinering via de bedrijfsassessoren. Ook wordt met het bij 

de onderzochte opleiding betrokken bedrijfsleven gesproken over de ontwikkelingen rondom de 

examinering. 

De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de examinering en diplomering door het 

uitvoeren van een aantal activiteiten.  

Ten eerste borgt de examencommissie door regelmatige scholing en training de deskundigheid 

van de commissieleden en de assessoren. Bij de schoolassessoren heeft de examencommissie 

hier voldoende zicht op, dit is in mindere mate het geval bij de gevolgde scholing en certificering 

van de bedrijfsassessoren. Het gestructureerde zicht hierop kan worden verbeterd. 

Daarnaast voert zij steekproefsgewijs bijwoningen uit bij de praktijkproeven en taalexamens. De 

uitkomsten worden besproken in de DEC. De DEC streeft ernaar om het aantal steekproeven 

(risico)gericht te verbreden. 

Verder worden de examendossiers steekproefsgewijs onderzocht. Dit heeft duidelijk een aantal 

van de beoogde verbeteringen opgeleverd, zoals uit door ons ingeziene dossiers bleek. Wat 

beter kan is dat de controle vollediger plaats vindt, bijvoorbeeld ten aanzien van de 

onderbouwing van de oordelen.  

De rolverdeling en verbinding tussen de vaststellingsadviescommissie en de DEC is verbeterd en 

expliciet vastgelegd. Hierdoor is de verantwoordelijkheid van de DEC voor de examenproducten 

nu helder vormgegeven. 

Het informatieve jaarverslag van de DEC en het Jaar- en verbeterplan vallen op door de focus op 

de verbetermogelijkheden die de commissie voor ogen heeft. Zoals rondom het planmatig 

werken vanuit de kwaliteitscyclus en het aanscherpen van de steekproeven. Ook adviseert de 

DEC het opleidings- en vestigingsmanagement over door te voeren verbeteringen. De analyse en 

de check of deze verbeteringen ook worden doorgevoerd kan evenwel diepgaander. 

 

Exameninstrumentarium: exameninstrument voldoet 

Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet omdat het aansluit op de uitstroomeisen 

en voldoet aan de toetstechnische eisen. De examens worden ingekocht en voldoen. Het 

materiaal wordt ingezet zoals door de leverancier is bedoeld. 
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Ook het exameninstrumentarium voor Nederlands wordt ingekocht, ongewijzigd ingezet en 

voldoet aan de eisen.  

 

Afname en beoordeling: gelijkwaardig en betrouwbaar 

De afname en beoordeling van de beroepsgerichte examens is deugdelijk.  

Dat bereikt het team door vooraf, tijdens en na de examinering activiteiten uit te voeren om de 

beoordeling van de examens deskundig en onafhankelijk te laten verlopen. Vooraf informeert de 

opleiding studenten en beoordelaars tijdig over de inrichting van het examen, de planning van de 

examens en de beoordelingswijze. Ook zijn er duidelijke richtlijnen beschikbaar voor de 

beoordelaars. De examinering vindt plaats op basis van een vooraf opgestelde werkplekanalyse, 

via proeves die elk bestaan uit een observatie, transfertoets en praktijkproef. De beoordeling van 

de eerste drie praktijkproeven gebeurt steeds door twee bedrijfsassessoren. Bij de vierde, meer 

overkoepelende praktijkproef is één van de assessoren een externe assessor. Ook de docent 

voor de beroepsgerichte vakken woont een deel van de examens bij. Als verbeterpunt geldt hier 

dat deze bijwoning ook formeel wordt vastgelegd. Verder kan het invullen en analyseren van de 

evaluatieformulieren van bedrijf en studenten structureler worden opgepakt, zoals de commissie 

in het jaarverslag zelf ook constateert. 

 

Wat ook beter kan is de afname en beoordeling van de instellingsexamens Nederlands. Niet in 

alle gevallen is expliciet geborgd dat de afname en beoordeling voldoende betrouwbaar en 

onafhankelijk plaatsvindt. Voor Nederlands is de beoordelende docent bijvoorbeeld in veel 

gevallen ook de docent die de lessen heeft verzorgd. Wel is, ook volgens de studenten, bij de 

mondelinge examens regelmatig een andere docent aanwezig. Dit is echter niet formeel 

vastgelegd. Door deze constructie kan een onafhankelijke beoordeling in het geding zijn. Positief 

is dat de examencommissie de risico’s die hiermee gepaard gaan ook zelf heeft geconstateerd. 

Daarom heeft zij inmiddels ingezet op een betere afname en beoordeling. 

 

 

Overige wettelijke vereisten; schoolkosten  
 

Schoolkosten 

Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen 

oneigenlijke kosten bij de student in rekening brengt. 

 

 
  



 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 39/45 

 

5.3 Tandartsassistent  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het onderzoek bij  

Tandartsassistent, 91410/25490, bol, niveau 4. 

 

Daarbij hebben wij de standaarden Didactisch handelen, Beroepspraktijkvorming en het 

kwaliteitsgebied Examinering en diplomering onderzocht. Ook hebben wij onderzocht of de 

schoolkosten en de registratie en melding van ongeoorloofd verzuim aan de wettelijke vereisten 

voldoen. 

 

Conclusie 

De standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming en het kwaliteitsgebied 

Examinering en diplomering zijn voldoende. 

 

 
Didactisch handelen: streven naar uitdagend onderwijs 
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Het didactisch handelen van docenten stelt de studenten in staat tot leren en ontwikkelen. De 

docenten stemmen hun aanpak af op de behoeften van de groep en de individuele student en 

houden daarbij rekening met hun groeiproces. Zo biedt het opleidingsteam in het eerste jaar veel 

structuur en hoorcolleges. In de daarop volgende jaren is de werkwijze meer projectgewijs en komt 

de beroepsmatige praktijk steeds meer aan bod. Wat men op school leert is toe te passen in de 

praktijk, zo geven de studenten aan. Ook in de lessen zagen we dat structuur tijdens en rondom de 

lessen bijdraagt aan een goede sfeer, waarbij daadwerkelijk geleerd wordt. Het streven van de 

docenten naar uitdagend onderwijs met veel verschillende opdrachten, gepland en ongepland, 

brengt echter met zich mee dat de studenten de studielast als aanzienlijk ervaren. De aanpak van de 

lessen is veelal klassikaal. Individuele leervragen kwamen in de lessen die we bezochten in mindere 

mate aan bod. Zo zagen we bij de generieke vakken studenten die tot een hoger niveau in staat 

waren en die meer uitdaging nodig hebben dan geboden werd. Differentiatie en maatwerk zijn dan 

ook punten die sterker tot uiting kunnen komen. Ook de veranderende doelgroep, een grotere 

instroom van studenten niveau 2 in combinatie met studenten met een havo-achtergrond, 

onderstreept dit. De wens tot meer versnellen leeft niet alleen bij studenten, maar ook bij het team. 

Bij het team is het nog een wens voor de toekomst, men richt zich eerst op stabiliteit na het vertrek 

van twee collega’s. 

Het team geeft bewust aandacht aan een bredere vorming van de studenten. Deels gebeurt dat in 

het kader van loopbaan en burgerschap, met toezichtsactiviteiten tijdens de pauzes of met thema’s 

als een ‘coming-out-day’. Verder past de deelname aan skills-heroes in de beoogde vorming, evenals 

het geven van poetslessen op basisscholen en het begeleiden van de snuffelstages voor eerstejaars 

studenten door de derdejaars studenten. Maar ook is er de mogelijkheid om stage te lopen in het 

buitenland, waar naast de beroepsgerichte ervaring ook de zelfredzaamheid wordt bevorderd. 

 

 
Beroepspraktijkvorming :  zorgvuldig vormgegeven 
De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv) beoordelen 

we als voldoende. Zowel de voorbereiding als de begeleiding leiden er toe dat de studenten 

doeltreffend leren. De school geeft veel informatie en heldere instructies. De studenten en de 

praktijkbiedende organisaties zijn daardoor afdoende op de hoogte wat er tijdens de bpv van 

hen gevraagd en verwacht wordt. 

Wat op school wordt geleerd is toe te passen in de praktijk. Als het werkveld aangeeft iets te 

missen wordt hier snel op ingespeeld. De studenten brengen verder de laatste ontwikkelingen 

mee terug de school in. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens bespreking van de praktijkervaringen in 

de lessen studieloopbaanbegeleiding en het aanleren van intervisievaardigheid. Het bijhouden 

van de nieuwste technische ontwikkelingen in de praktijk door de school is een blijvende 

uitdaging waaraan niet steeds wordt voldaan, zo geven de studenten aan. 

De studenten werken op basis van een duidelijk bpv-werkboek met opdrachten. Er is mede op 

verzoek van het werkveld sprake van lintstages. Het leerproces kent daardoor geen 

onderbrekingen en de verbinding tussen school en praktijk is gemakkelijker te realiseren. Tijdens 

de gesprekken op school, de contacten met de stageplaats en bij de bespreking van de bpv-

opdrachten krijgen de docenten een duidelijk beeld van de vorderingen van de student. Waar 

nodig stuurt de school bij, samen met de praktijkorganisatie. 

Het valt ons op dat het team creatief is in het zoeken van contacten met het werkveld en het 

onderhouden daarvan. Waar weinig animo is gebleken voor werkveldbijeenkomsten zorgen 

bijvoorbeeld de lunchbezoeken van de opleidingsmanager aan de praktijkadressen voor zicht op 
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mogelijke verbeteringen bij de bpv. Ook bieden de gesprekken goede mogelijkheden om 

ontwikkelingen te delen en op te halen. Daarnaast geeft de opleidingsnieuwsbrief voor de 

praktijkorganisaties een goede aanzet voor het delen van actuele ontwikkelingen 

 

 

Examinering en diplomering: kwaliteitsborging examinering en 
diplomering overzichtelijk en geborgd 
 

 

 
 

Kwaliteitsborging examinering: examencommissie in positie 

De decentrale examencommissie Zorg, Welzijn en AG Leeuwarden/Dokkum borgt een 

deugdelijke examinering en diplomering. We zien dat de examencommissie in positie is en 

serieus en deskundig invulling geeft aan de kwaliteit van de examinering. Daarbij opereert ze 

voldoende onafhankelijk en deskundig. Ook een externe deskundige maakte tot voor kort 

daartoe deel uit van de commissie; een vertegenwoordiger uit de beroepspraktijk ontbreekt 

echter nog. Wel wordt met het werkveld gesproken over de ontwikkelingen rondom de 

examinering. 

De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de examinering en diplomering door het 

uitvoeren van een aantal activiteiten.  

Allereerst borgt de examencommissie door regelmatige scholing en training de deskundigheid 

van de commissieleden, leden van de vaststellingscommissie en assessoren.  

Daarnaast voert zij steekproefsgewijs bijwoningen uit bij de praktijkproeven en taalexamens die 

in de commissievergaderingen nadere aandacht krijgen.  

Verder worden steekproeven op examendossiers uitgevoerd en geanalyseerd, waarna zo nodig 

actie wordt ondernomen. Ook bespreekt de commissie de verslagen van de 

verificatievergaderingen van het opleidingsteam en beoordeelt zij of de voorgedragen 

kandidaten gediplomeerd kunnen worden. 

De rolverdeling en verbinding tussen de vaststellingsadviescommissie en de examencommissie is 

verbeterd en expliciet vastgelegd. Hierdoor is de eindverantwoordelijkheid van de decentrale 

examencommissie voor de examenproducten nu helder. 

Het informatieve jaarverslag van de examencommissie valt op door de focus op de 

verbetermogelijkheden die de commissie voor ogen heeft. Zoals het aanscherpen van de 

steekproeven en het gerichter sturen op evaluaties en analyses. Ook overlegt zij regelmatig met 

het opleidings- en vestigingsmanagement over de gang van zaken en mogelijke verbeteringen 

rondom de examinering. 

 

Exameninstrumentarium: beroepsgerichte en generieke delen voldoende  

Het exameninstrumentarium beoordelen wij als voldoende. Het zelfontwikkelde beroepsgerichte 

instrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. 
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Het exameninstrumentarium voor de instellingsexamens Nederlands is zelf ontwikkeld en 

voldoet aan de gestelde eisen. Het materiaal is vervaardigd met het oog op beoordeling in een 

beroepsmatige situatie.  

 

De ingekochte examens voor Engels, zoals ingezet in het schooljaar 2017/2018 voldoen niet aan 

de eisen. Ook de betrokken taaldocent, tevens assessor, gaf aan tekortkomingen in het materiaal 

te zien. De examencommissie heeft inmiddels voor een andere leverancier gekozen die een 

exameninstrumentarium biedt met voldoende kwaliteit. Dit materiaal wordt bij andere 

opleidingen reeds ingezet. Het oordeel voor het instrumentarium voor Engels is daarom toch 

voldoende. 

 

Afname en beoordeling: past in de context van het beroep 

De afname en beoordeling van de beroepsgerichte examens is deugdelijk.  

Dat bereikt het team door vooraf, tijdens en na de examinering activiteiten uit te voeren om de 

beoordeling van de examens deskundig en onafhankelijk te laten verlopen. Vooraf informeert de 

opleiding studenten en beoordelaars tijdig over de inrichting van het examen, de planning van de 

examens en de beoordelingswijze. Ook zijn er duidelijke richtlijnen beschikbaar voor de 

beoordelaars. Alle examens vinden op school plaats. Het team heeft deze keuze gemaakt om de 

gelijkwaardigheid in beoordelen en afnamecondities te kunnen waarborgen. In een dagelijkse 

tandartspraktijk is dat minder goed mogelijk. De beoordeling gebeurt door twee assessoren die 

beide beoordelen. In voorkomende situaties speelt een van de assessoren ook patiënt en kan zo 

ook ervaren en beoordelen hoe de student de patiënt benaderd en behandeld. Er worden 

beeldopnames gemaakt van de praktijkexamens, die ook benut worden bij training.  

 

De opleiding borgt de betrouwbaarheid en objectiviteit bij de instellingsexamens Nederlands 

doordat er bij alle examens twee beoordelaars zijn betrokken. Niet in alle gevallen kan worden 

geborgd dat de afname en beoordeling voldoende betrouwbaar en onafhankelijk plaatsvindt. De 

beoordelende docent is in veel gevallen ook de docent die de lessen heeft verzorgd. Door deze 

constructie kan een onafhankelijke beoordeling in het geding zijn. Van de mondelinge examens 

worden wel video-opnames gemaakt. Het gebruiken van deze opnames bij een 

steekproefsgewijze tweede beoordeling zal bij kunnen dragen aan een betere borging van de 

beoordeling.  

 

 

Overige wettelijke vereisten; schoolkosten 
 

Schoolkosten 

Uit ons onderzoek naar de schoolkosten blijkt dat de opleiding geen oneigenlijke kosten bij de 

student in rekening brengt. 
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6. Reactie van het bestuur 
 

Een prachtige uitkomst 

De inspectie beoordeelt ons zeer positief. Ze geeft ons op instellingsniveau een ‘goed’, de hoogst 

mogelijke beoordeling.  Slechts vier andere Mbo-scholen in Nederland hebben deze kwalificatie 

ontvangen. De onderwijsinspectie is van mening dat wij als docenten, management en bestuur 

goed sturen op de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij heeft zij vastgesteld dat onze 

onderwijsteams volop de ruimte krijgen om onderwijs te organiseren dat aansluit bij de behoefte 

van het werkveld. Onze onderwijsteams dagen de studenten uit om het beste uit zichzelf te 

halen en hun omgeving en het werkveld goed te leren kennen. De lat leggen we daarbij hoog; 

vindt ook de onderwijsinspectie. 

De inspectie is lovend over de wijze waarop wij binnen onze organisatie het gesprek voeren over 

de kwaliteit van ons onderwijs. Alle onderzochte opleidingen worden door de onderwijsinspectie 

op alle onderzochte kwaliteitsstandaarden beoordeeld met een voldoende of een goed. Het 

positieve leerklimaat, de goede begeleiding en de verbinding met het werkveld worden hierbij 

genoemd. De inspectie stelt vast dat de examencommissies goed in positie zijn. Dit is een 

waardevolle constatering aangezien wij binnen ROC Friese Poort hoge eisen stellen aan de 

kwaliteit van onze examinering.  

Kortom, een prachtige uitkomst waar we met elkaar trots op zijn en die recht doet aan de 

ontwikkelingen die we de afgelopen jaren als ROC Friese Poort hebben doorgemaakt.  

 

Een bijzonder onderzoek 

In de aanloop van het vierjarig onderzoek heeft de inspectie ons gevraagd of we wilden 

meewerken aan een pilot waarin ruimte was voor een andere manier van onderzoek. De 

onderwijsinspectie gaf aan te willen bezien hoe ze in hun onderzoeken nog beter kunnen 

aansluiten bij de snelle ontwikkelingen waar het middelbaar beroepsonderwijs zich voor gesteld 

ziet. Zij gaf bij deze pilot de voorkeur aan ROC Friese Poort, omdat wij als instelling hebben laten 

zien langjarig goede onderwijsresultaten te realiseren, weinig risico’s te kennen en prachtige 

voorbeelden laten zien van innovatieve projecten met ons werkveld. Wij vinden het een voor het 

(middelbaar beroeps-) onderwijs waardevolle ontwikkeling dat de onderwijsinspectie haar 

toezichtskader continue afstemt op de noodzakelijke ontwikkelingen in het onderwijs en hebben 

onze medewerkers derhalve met overtuiging toegezegd. Het vigerend toezichtskader bleef het 

uitgangspunt, maar de opzet van het onderzoek speelde sterker in op onze specifieke situatie. 

Tijdens het startgesprek hebben wij aangegeven hoe wij sturen op de kwaliteit van het 

onderwijs. Daarbij is uitgebreid gesproken over onze ambities, de intensieve samenwerking met 

het werkveld en het belang dat wij hechten aan de bredere vorming van onze studenten naast 

hun beroepscompetenties en vakmanschap. We hebben eveneens gesproken over de risico’s en 

de zaken die nog niet goed gaan bij ROC Friese Poort en hoe wij werken aan de verbetering 

hiervan. Tot slot zijn wij ingegaan op onze innovaties met het werkveld, de mooie opbrengsten 

en soms ook dilemma’s die we tegenkomen. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de inspectie 

het onderzoeksprogramma opgesteld. De onderwijsinspectie zag geen aanleiding onderzoek te 

doen naar de risico-opleidingen aangezien hun waarnemingen en de onze op elkaar aansluiten en 

wij hebben aangetoond de verbeteringen voortvarend op te pakken. Het verificatieonderzoek is 
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toegespitst op de verbinding met de regio, de samenwerking met het bedrijfsleven en de wijze 

waarop wij invulling geven aan brede vorming. 

 

Een krachtig vervolg 

De uitkomst van het vierjarig onderzoek is voor ons een enorme stimulans om door te gaan op 

de weg die we zijn ingeslagen. Ambitieus en volle kracht vooruit. Iedere dag samen een beetje 

beter waarbij de ontwikkeling van de student voorop staat. Onze studenten willen we de 

komende jaren nog meer betrekken bij het onderwijs. We willen hen stimuleren ons onderwijs 

actief mee vorm te geven en daar trots op te zijn. Een sterke verbinding met het werkveld blijft 

daarbij ons uitgangspunt.  

We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een open en sterke kwaliteitscultuur waarbij 

we elkaar aanmoedigen en aanspreken, samen leren en mooi onderwijs ontwikkelen. De 

inspectie ziet de kracht van deze beweging. Dit willen we verder versterken, aangezien we er van 

overtuigd zijn dat hier de basis ligt voor de verdere ontwikkeling van ROC Friese Poort.  

 
College van Bestuur  
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