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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 Scalda. We hebben onderzocht of het 
bestuur bij zijn opleidingen zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed 
onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur weet wat er speelt in de organisatie, weet waar risico's en 
problemen liggen en verbetert het onderwijs en de examinering waar 
dat nodig is. Bovendien kan het bestuur nu en in de nabije toekomst 
voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te 
verzorgen. 
 
Het bestuur investeert actief in toekomstgericht 
en toekomstbestendig onderwijs. Dit doet het bestuur door zijn 
ambities uit te spreken, te delen en door open te staan voor 
innovaties in het onderwijs. Bij deze ontwikkelingen betrekt het 
bestuur extern deskundigen en stimuleert het medewerkers in de 
interne organisatie om vooruit te kijken. Daarnaast is het bestuur 
actief in gesprek met samenwerkingspartners in de regio. 
 
Het bestuur stuurt succesvol op de begeleiding van de studenten. Bij 
alle onderzochte opleidingen zijn we hier positief over en bij een 
aantal opleidingen waarderen we deze begeleiding zelfs als goed. We 
zien namelijk dat studenten volledig in beeld zijn bij de teams en dat 
zij op een individuele en deskundige manier begeleid worden bij de 
beroepsvorming en persoonsvorming.      
Dit leidt ertoe dat studenten met plezier naar school gaan en tevreden 
zijn over de omgang met elkaar en met de docenten. Zij voelen zich 
gezien en waarderen de persoonlijke aandacht en belangstelling van 
docenten. 
 
Waar we eveneens positief over zijn is dat door de medewerkers in de 
organisatie daadwerkelijk herkenbaar en zichtbaar invulling wordt 
gegeven aan het werken aan waarde(n)vol onderwijs. Medewerkers 
leven in houding en gedrag de kernwaarden voor en maken op basis 
van deze waarden keuzes die voor het onderwijs en voor de student 
belangrijk zijn. 
  

Bestuur: Scalda, Stichting voor 
middelbaar beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie 
Bestuursnummer: 40870 
Brin: 25PV 

Aantal locaties onder bestuur: 17 
 
Totaal aantal leerlingen: 9003, 
peildatum oktober 2019 
 
Lijst met onderzochte opleidingen: 

• Combinatieopleiding 
Verzorgende IG, crebo 25491/ 
Begeleider specifieke 
doelgroepen, crebo 25476 

• Manager retail, crebo 25162 
• Coördinator sport- en 

bewegingsagogie, crebo 25412 
• Zelfstandig werkend kok, crebo 

25182 
• Beveiliger, crebo 25407 
• Procesoperator B, crebo 25338 
• Tandartsassistent, crebo 25490 
• Doktersassistent, crebo 25473 
• Verzorgende IG, crebo 25491 
• Vavo: leerweg vmbo-t, 5400 

 
 
 Onderzoeksnummer: 299745 
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Tot slot spreken het bestuur en het directieteam elkaar regelmatig 
over het onderwijs, de resultaten en de ontwikkelingen. Daarnaast is 
het bestuur geregeld in gesprek met de onderwijsteams in de 
organisatie en met partners in de regio waar Scalda mee samenwerkt 
ten behoeve van goed onderwijs. Ook overlegt het bestuur intern over 
bovenstaande onderwerpen met de ondernemingsraad, de 
studentenraad en de raad van toezicht . 
 
Wat moet beter? 
De kwaliteit van het onderwijs bij de theoretische leerweg van het 
vavo is onder de maat. Hier is sprake van zeer zwak onderwijs. 
Ondanks het feit dat de normen voor de eindexamencijfers al enkele 
jaren niet gehaald worden heeft het team onvoldoende zicht op de 
oorzaken hiervan en welke maatregelen tot verbeteringen kunnen 
leiden. Het op orde brengen van deze kwaliteit gaat niet snel genoeg. 
Dit moet beter. 
 
Wat ook moet verbeteren is de deugdelijkheid van de aan- en 
afwezigheidsregistratie en de borging van de wettelijke meldplicht. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal 
onderdelen kan worden verbeterd, waarbij het met name gaat om 
duidelijker toelichtingen en onderbouwingen op gemaakte 
beleidskeuzes. 
 
Wat ook beter kan is de uitwisseling tussen de 
clusterexamencommissies en de centrale examencommissie van de 
generieke vakken. Door de beperkte afstemming kunnen 
de examencommissies zich (nog) niet voldoende vergewissen van de 
kwaliteit van die generieke instellingsexamens en daarmee de volle 
verantwoordelijkheid nemen voor de borging ervan.   
 
Vervolg 
Bij enkele opleidingen is niet alles op orde. Daar hebben wij 
vervolgtoezicht afgesproken. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Bestuur 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode van 13 januari 2020 tot en met 6 
februari 2020 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Scalda. 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. 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van 
de opleidingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan 
kunnen we het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
beoordelen. We onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op 
opleidingsniveau verschillende typen onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
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sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
opleiding. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij opleidingen waarvan het 
vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede opleiding 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij opleidingen die naar de 
mening van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een 
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de 
opleidingen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze 
opleidingen betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van 
het Onderwijs. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op 
de verschillende opleidingen. Ook is aangegeven welk type onderzoek 
is ingezet.  
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Verificatie Stelsel- en 
verificatie Herstel Risico 

Opleiding→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● ● ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● ● ● ● ● ● ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● 

OP7 Praktijkvorming/Stage / 
Beroepspraktijkvorming 

● ● ● 

Examinering en diplomering Examinering en diplomering 

ED1 Kwaliteitsborging examinering en 
diplomering 

● ● ● ● ● ● 

ED2 Exameninstrumentarium ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● ● ● ● 

1.   Combi-opleiding Verzorgende IG/Begeleider specifieke 
      doelgroepen, 25491/25476, bol, niveau 3 
2.   Manager retail, 25162, bol, niveau 4 
3.   Coördinator sport- en bewegingsagogie, 25412, bol, niveau 4 
4.   Zelfstandig werkend kok, 25182, bol, niveau 3 
5.   Beveiliger, 25407, bol, niveau 2 
6.   Procesoperator B, 25338, bbl, niveau 3 
7.   Tandartsassistent, 25490, bol, niveau 4 
8.   Doktersassistent, 91310/25473, bol, niveau 4 
9.   Verzorgende IG, 95530/25491, bol, niveau 3 
10.  Vavo -vmbo/t, 5400 

Verantwoording inhoud onderzoek op bestuurs- en 
opleidingsniveau 
Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag en de deelvragen 
voeren wij bij verschillende opleidingen en op bestuursniveau 
onderzoeken uit. Naast stelselonderzoeken voeren we 
verificatieonderzoeken uit. De keuze voor de opleidingen is gebaseerd 
op de expertanalyse, het startgesprek met het bestuur, het 
strategische beleid van de instelling en de organisatie van de 
instelling. 
 
Voor de inrichting van het verificatieonderzoek sluiten we aan bij twee 
thema's waar het bestuur nadrukkelijk beleid op voert en die wij, in 
aanloop naar het onderzoek, herkend hebben als voor Scalda 
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belangrijke thema's. Deze thema's zijn hybridisering en begeleiding. 
We onderzoeken deze thema's om de sturing van het bestuur te 
onderzoeken en te zien wat de effecten zijn van het gevoerde beleid 
op de onderwijskwaliteit. 
 
Scalda benadrukt in haar strategisch beleid de maatschappelijke rol 
die zij als regionaal opleidingscentrum wil en heeft te vervullen in de 
provincie Zeeland. In een context waarin het aantal Zeeuwse jongeren 
een dalende tendens laat zien, maakt Scalda in haar strategisch beleid 
bewuste keuzes. Scalda kiest voor een onderwijsaanbod dat bijdraagt 
aan de toekomst van Zeeuwse jongeren, het Zeeuwse bedrijfsleven en 
de Zeeuwse samenleving. Om dit te realiseren is, in samenspraak en 
samenwerking met diverse partners, het flexibiliseren van het 
onderwijs al langer speerpunt van beleid. Dit heeft geleid tot 
het realiseren van enkele hybride leeromgevingen, waarbij studenten 
vanaf dag één hun opleiding in de praktijk volgen. 
Daarnaast heeft het bestuur de begeleiding van studenten als 
beleidslijn gekozen. Hierbij geeft het bestuur aan dat in de begeleiding 
de menselijke maat, het aansluiten bij talenten, (specifieke) 
ondersteuningsvragen en adequate loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding van het grootste belang is en inhoud dient te krijgen 
vanuit de vier waarden van Scalda. 
Bij de verificatiethema's hybridisering en begeleiding hebben wij in 
het onderzoek de nadruk gelegd op de vormgeving van het 
onderwijsprogramma en de wijze waarop studenten leren en begeleid 
worden tijdens de opleiding. We hebben daartoe diverse leerbedrijven 
uit verschillende arbeidsmarktsectoren bezocht en het leren van 
studenten letterlijk kunnen observeren. Bij deze onderzoeken hebben 
wij ons met name gericht op de standaarden OP1 
(Onderwijsprogramma), OP2 (Ontwikkeling en begeleiding), KA1 
(Kwaliteitszorg), KA2 (Kwaliteitscultuur) en KA3 (Verantwoording 
en dialoog). 
Naast de verificatie van de sturing op bestuursniveau voerden 
wij verschillende onderzoeksactiviteiten uit bij andere opleidingen, 
waaronder een risico-onderzoek, een herstelonderzoek en 
stelselonderzoeken. 
Bij het risico-onderzoek zijn alle standaarden van het 
waarderingskader onderzocht. Bij het herstelonderzoek werd ED1 
(Kwaliteitsborging examinering en diplomering) onderzocht. 
De standaarden OP3 (Didactisch handelen), OP7 
(Beroepspraktijkvorming) en ED1 (Kwaliteitsborging examinering en 
diplomering) werden onderzocht en beoordeeld bij de 
steekproefopleidingen in het kader van het stelselonderzoek. Bij deze 
steekproefopleidingen zijn ook OP2 (Ontwikkeling en begeleiding) 
en KA1 (Kwaliteitszorg), KA2 (Kwaliteitscultuur) en KA3 
(Verantwoording en dialoog) onderzocht in het licht van de verificatie. 
Bij één steekproefopleiding hebben wij het onderzoek uitgebreid met 
ED2 (Exameninstrumentarium) vanwege mogelijke tekortkomingen 
bij de examens van een moderne vreemde taal. 
De uitkomsten van alle onderzoeken hebben wij betrokken bij het 
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oordeel Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. 
  
Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we diverse 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Zo hebben we documenten 
geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de 
organisatie. We hebben gesproken met studenten, docenten, 
praktijkopleiders, vertegenwoordigers van de leerbedrijven, mbo-
directeuren, teamleiders, kwaliteitszorgfunctionarissen, de 
concerncontroller, examencommissies, de studentenraad, de 
ondernemingsraad, de raad van toezicht en het bestuur. Daarnaast 
hebben we diverse lessen en leersituaties bezocht. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: schoolkosten, vsv en de meldcode 
huiselijk geweld. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken bij de hybride leeromgevingen. In 
hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek bij de risico-
opleiding beschreven. De hoofdstukken 5 tot en met 7 gaan in op de 
resultaten van de stelsel-verificatieonderzoeken en in hoofdstuk 8 
staat het resultaat van het herstelonderzoek beschreven. 
In hoofdstuk 9 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Examinering en diplomering 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

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. Daar de 
verificatiethema's bij bijna alle onderzochte opleidingen in het 
onderzoek zijn meegenomen, zijn de oordelen op 
bestuursniveau gebaseerd op de bevindingen bij deze opleidingen. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen 
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de 
gerealiseerde kwaliteit op de opleidingen en in hoeverre het beleid 
van het bestuur doorwerkt tot op opleidingsniveau. 
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Samenvattend oordeel 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
We concluderen dat het bestuur van Scalda, vanuit een duidelijke 
ambitie voor de provincie Zeeland, voldoende effectief stuurt op de 
kwaliteit van onderwijs en op verbetering van deze kwaliteit. We 
hebben daarbij geconstateerd dat het bestuur niet schroomt om in te 
grijpen als het belang van het onderwijs, dan wel het 
studentenbelang, dit vraagt. We waarderen het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie dan ook als Goed, omdat 
de kwaliteitscultuur van Scalda ervoor zorgt dat een groot deel van de 
medewerkers vanuit een gezamenlijke taal, gezamenlijke waarden en 
vanuit de eigen rol bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Met andere 
woorden, de kwaliteitscultuur is een stevige pijler waarop de 
sturing op en verbetering van de onderwijskwaliteit rust. 
 
Zo zien we dat de kernwaarden van Scalda bij veel medewerkers 
zichtbaar zijn in houding en gedrag en dat deze kernwaarden, en de 
strategische perspectieven, als een kompas fungeren. Een kompas bij 
het richten (toekomst van het Zeeuwse onderwijs), inrichten 
(ontwerpen van scenario's zoals de hybride leeromgevingen) en het 
verrichten (concreet invulling geven aan het onderwijs en de 
bijsturing van de kwaliteit ervan). Daarnaast constateren we dat de 
sturingsfilosofie op alle niveaus vanuit dezelfde waarden 
vormgegeven wordt en een vanzelfsprekende basis is voor groei en 
ontwikkeling. Deze waarden zijn vertrouwen en ruimte geven, helder 
communiceren, eerlijke feedback geven, ondernemend en 
resultaatgericht werken. 
 
Hoewel wij het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie als Goed 
waarderen, is het niet zo dat alles vlekkeloos verloopt. Zo voldoet 
de theoretische leerweg van het vavo al enkele jaren niet aan de 
Scalda- en inspectienormen en hebben gericht ingezette 
verbetermaatregelen onvoldoende effect gehad. Hoewel het bestuur 
op de hoogte is van tekortkomingen in het onderwijs, heeft het toch 
onvoldoende scherp in beeld wat de feitelijke kwaliteit is van het 
onderwijs. Daar wordt ook niet actief naar gevraagd. Het beeld dat het 
bestuur heeft van de theoretische leerweg van het vavo komt niet 
overeen met het beeld dat wij opmaakten op basis van het onderzoek. 
 
Verder is het bestuur zich onvoldoende bewust van het feit dat 
de processen met betrekking tot de verzuimregistratie nogal 
omslachtig zijn ingericht waardoor de instelling het risico loopt niet te 
kunnen voldoen aan de wettelijke meldplicht. 
Wij plaatsen deze bevindingen echter in het gehele beeld dat wij 
hebben opgemaakt naar aanleiding van het onderzoek met 
betrekking tot de sturing op kwaliteit en daarbij overheerst de 
constatering dat het bestuur betrokken is bij, zicht heeft op en sturing 
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geeft aan de ontwikkelingen en risico's van de meeste opleidingen. 
 
De context van de provincie Zeeland en het feit dat Scalda het enige 
algemene roc in de provincie is, zorgen voor meerdere perspectieven 
bij het begrip 'sturing op kwaliteit'. Het bestuur is zich goed bewust 
van de maatschappelijke en regionale verantwoordelijkheid van de 
instelling voor de Zeeuwse jeugd, voor de Zeeuwse arbeidsmarkt en 
voor de Zeeuwse samenleving. Het bestuur hecht daarom dan ook 
waarde aan een goede, kritische en constructieve relatie met de 
omgeving om de sturing op (toekomstige) kwaliteit (van onderwijs) in 
de regio te kunnen garanderen. Het bestuur maakt zich dan ook 
voortdurend sterk voor een stevige regionale verankering van het 
onderwijs. 
 
Verder heeft het bestuur de afgelopen jaren gestuurd op het 
professionaliseren van de examenorganisatie. Vier 
clusterexamencommissies zien toe op de borging van examinering en 
diplomering waarbij zij ondersteund, gecontroleerd en, waar nodig, 
aangesproken worden door de ‘adviescommissie vaststelling’. We 
hebben gezien dat alle vier examencommissies in positie zijn en 
verantwoordelijkheid nemen voor de borgende taak bij de 
examinering. Er wordt gewerkt met jaarplannen en kwaliteitsdoelen. 
Daarnaast geven de diverse evaluaties en analyses zicht op de sterke 
en zwakke punten van het proces van examinering, wat leidt tot 
gerichte verbeteringen. Wel zien we verschillen tussen de 
verschillende examencommissies. Daar waar de ene 
examencommissie haar borgende rol nog kan verstevigen door de 
regie op de adviescommissie te versterken, kunnen andere 
examencommissies de afstemming met de centrale 
examencommissie generieke vakken verbeteren. Dit verschaft 
hen meer inzicht in de kwaliteit van de afname en beoordeling van de 
examens van Taal, Rekenen en de moderne vreemde talen. 
  
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan 
van Scalda binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. Ook het 
financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan de eisen 
van het kwaliteitsgebied financieel beheer. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op de drie deelvragen. 

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het bestuur op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. 
We constateren dat het bestuur zicht heeft op de onderwijskwaliteit 
en voldoende effectief is in het stimuleren van verdere 
kwaliteitsverbetering. Dit komt omdat het kwaliteitszorgsysteem zo is 
ingericht dat de strategische doelen op een heldere en 
doeltreffende manier, via de jaarplannen van de clusters, zijn 
vertaald naar doelen die de teams zich stellen. Over deze doelen, de 
voortgang, dilemma's, tegenvallende resultaten, risico's en kansen 
wordt binnen Scalda veel en open met elkaar gesproken. Formeel, via 
managementgesprekken en geplande voortgangsgesprekken en 
informeel doordat de lijnen binnen Scalda kort zijn en medewerkers 
met een grote mate van betrokkenheid het onderwijs vorm 
geven. Met andere woorden, we hebben gezien dat de sturing van het 
bestuur op voor Scalda belangrijke beleidsthema's zoals onder 
andere hybridisering en begeleiding, doorwerkt tot op het niveau van 
de uitvoerende teams. Daarbij geven de teams aan dat het bestuur 
zichtbaar is voor hen, dat zij met enige regelmaat door hen worden 
bezocht en dat het bestuur over het algemeen goed op de hoogte is 
van wat er in de teams en bij de opleidingen speelt. 
 
Bij twee opleidingen had het bestuur echter een minder scherp beeld 
van de situatie dan zoals wij die vaststelden. De ene opleiding 
betreft de theoretische leerweg van het vavo. Het bestuur had, 
voorafgaand aan het onderzoek, met ons gedeeld dat het vavo kampt 
met kwaliteitsproblemen en dat zij zich zorgen maken over de 
snelheid en kwaliteit van het noodzakelijke verbeterproces. 
Toch was het beeld dat wij vaststelden over de ernst van de 
problematiek scherper en urgenter dan het beeld dat het bestuur had. 
Bij een tweede opleiding, Tandartsassistent, constateerden wij 
enerzijds dat de verzuimregistratie- en melddiscipline van docenten te 
wensen overliet en anderzijds dat het signaleringssysteem rondom de 
registratie niet betrouwbaar genoeg is om als basis te kunnen dienen 
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voor de wettelijke meldplicht. Het bestuur gaf daarbij aan dat zij er 
niet zeker van zijn dat dit bij andere opleidingen wel in orde is en 
stelden dat zij dit zo spoedig mogelijk laten onderzoeken. 
 
We hebben tijdens ons onderzoek geconstateerd dat het bestuur in de 
instelling niet alleen resultaatafspraken of doelen afspreekt met de 
medewerkers die betrekking hebben op het onderwijsproces, de 
examinering en diplomering en deskundigheidsbevordering, maar dat 
het bestuur ook nadrukkelijk aangeeft dat het verwacht dat 
medewerkers zich verhouden tot de kernwaarden en strategische 
perspectieven van Scalda. Deze kernwaarden zijn 'duidelijk', 
'toegankelijk', 'betrokken' en 'veelzijdig'; de strategische 
perspectieven zijn 'waardengedreven', 'kwaliteitsgericht', 
'toekomstbestendig' en 'zelfbewust'. Bij de vormgeving en 
doordachtheid van de onderwijsprogramma's, de voorlichting en 
begeleiding naar studenten, het behoud van opleidingen in de regio 
en de houding en het gedrag van alle betrokkenen bij het onderwijs 
zagen wij de kernwaarden en strategische perspectieven 
weerspiegeld. Met andere woorden: het bestuur stuurt erop om 
waarde(n)vol onderwijs daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 
Dit waarde(n)vol onderwijs, of het nu de reguliere onderwijsroutes zijn 
of de hybride leeromgevingen, is vertaald naar twee 'reisroutes' die in 
concrete beloftes en verwachtingen duidelijk maken waar Scalda voor 
staat. Deze 'Student Journey' en 'Customer Journey' vormen de basis 
van de gemeenschappelijke aanpak van clusters en diensten om de 
kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren. Uit ons 
onderzoek is gebleken dat teams inderdaad werken op basis van deze 
'Journeys', wat illustreert dat het beleid van het bestuur doorwerkt tot 
in de teams. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
De standaard Kwaliteitscultuur waarderen wij als Goed, omdat wij 
zien dat de kernwaarden en de strategische perspectieven van Scalda 
als stevige dragers fungeren van de kwaliteitscultuur. Deze dragers 
zorgen ervoor dat op veel medewerkers de kwalificaties betrokken, 
ondernemend, (zelf-)reflectief, verantwoordelijk, kwaliteitsbewust en 
samenwerkingsgericht van toepassing zijn. 
Daarnaast heeft het, door het Interne Netwerk Kwaliteitszorg 
ontwikkelde, vernieuwde zelfevaluatie-instrument op een positieve 
manier bijgedragen aan de kwaliteitscultuur in de teams. Teams geven 
aan dat het instrument hen stimuleerde om nog nadrukkelijker de 
dialoog over onderwijs en kwaliteit met elkaar te voeren. 
 
Verder kent het bestuur een open en professionele kwaliteitscultuur 
en functioneert het integer. We hebben een bestuur gezien dat 
ambitie heeft, zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt 
en medewerkers stimuleert om vooruit te kijken. Door zelf op een 
heldere en transparante manier te communiceren, vertrouwen en 
ruimte te geven aan directeuren, teamleiders en teams om goed 
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onderwijs te realiseren leeft het bestuur voor wat het in zijn visie tot 
uitdrukking brengt: 'Bij Scalda staat de mens op de eerste plaats'. 
 
We zien op alle niveaus een zelfde cultuurmechanisme terug. Wij 
hebben dit het Droste-effect van de kwaliteitscultuur van Scalda 
genoemd. 
Daar waar de docenten de studenten vanuit ruimte, vertrouwen 
en stimulering ontdekkend laten leren, zien we dat teamleiders de 
docententeams op eenzelfde manier benaderen ('goed idee, ga het 
maar proberen'). Teamleiders krijgen van de directie de ruimte en het 
vertrouwen om het onderwijs in de regio zo vorm te geven zoals zij 
denken dat dit nodig is. De houding vanuit het bestuur naar het 
directieteam is vergelijkbaar. Deze kwaliteitscultuur leidt tot een op 
een onderbouwde en planmatige manier werken aan 
onderwijsvernieuwing en het bewaken en bijstellen van de 
onderwijskwaliteit. 
 
Tot slot zorgt het bestuur voor een professionele cultuur door 
individuele en teamgerichte scholingen te faciliteren. Teams stellen 
ieder jaar een scholingsplan op waarbij we gezien hebben dat een 
breed scala aan scholingsvragen ingediend en gehonoreerd wordt om 
de eigen professionaliteit te vergroten.  
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen (KA3)? 
Wij beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als 
Voldoende. Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af. Dit doet het bestuur in de 
jaarverslaglegging, in gesprekken met medewerkers in de instelling, in 
gesprek met de raad van toezicht en in gesprekken met belangrijke 
samenwerkingspartners in de regio. Op alle niveaus in de organisatie 
zien we dat de dialoog wordt gevoerd met het beroepenveld. Op 
strategisch niveau vanuit de urgentie om duurzaam en financieel 
levensvatbaar 'thuisnabij' onderwijs te kunnen blijven aanbieden in 
relatie tot het arbeidsmarktperspectief. Op tactisch niveau om 
gemaakte afspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven verder vorm te 
geven, te volgen, te evalueren en bij te sturen. En op operationeel 
niveau vinden de instelling en het bedrijfsleven elkaar steeds meer, 
zeker in de hybride leeromgevingen, bij het gezamenlijk invulling 
geven aan de onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering. De met 
enige regelmaat uitgezette enquêtes in de 
beroepspraktijkvorming helpen de teams het onderwijs verder te 
verbeteren. 
 
Het bestuur faciliteert de mogelijkheid tot tegenspraak door op 
regelmatige basis het gesprek met de raad van toezicht te voeren over 
het gevoerde beleid en de ambities en uitdagingen voor de toekomst. 
Daarnaast spreekt het bestuur met enige regelmaat met de 
ondernemingsraad en de studentenraad. Wij hebben geconstateerd 
dat de studentenraad nog zoekende is naar zijn positie als 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 15/68



sparringpartner, dan wel gesprekspartner van het bestuur. Zowel het 
bestuur als de raad van toezicht herkennen en erkennen dat de 
studentenraad wellicht meer ondersteuning nodig heeft om hun plek 
als gesprekspartner van het bestuur in te kunnen nemen. 
De raad van toezicht spreekt overigens op eigen initiatief met diverse 
medewerkers op de verschillende niveaus in de instelling om invulling 
te geven aan de behoefte om een onafhankelijke informatiepositie in 
te kunnen nemen. 
 
Tot slot vraagt het bestuur, conform de uitgangspunten van het 
kwaliteitsbeleid, de kritische blik van studenten op de gang van zaken 
bij de opleidingen in de panelgesprekken tussen studenten en het 
management en door het uitzetten van enquêtes. De uitkomsten van 
deze panelgesprekken en enquêtes worden in de teams besproken en 
over het algemeen teruggekoppeld aan de studenten. Ook betrekt het 
bestuur extern deskundigen bij de evaluaties van onderwijs en 
examinering. 
 
 
Schoolkosten 
Bij bijna alle onderzochte opleidingen hebben wij vastgesteld dat 
wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
schoolkosten. Bij één opleiding hebben wij vervolgtoezicht 
afgesproken, omdat die opleiding niet voldoet aan de wet. 
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Scalda voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 1.3.9 
van de WEB. Het bestuur heeft de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling vastgesteld en ervoor zorggedragen dat de 
meldcode binnen de instelling is besproken met sleutelfiguren zoals 
de medewerkers van het Expertisecentrum en de onderwijsteams. 
Hoewel de bespreking van de meldcode heeft geleid tot meer 
bewustwording met betrekking tot de kennis en het gebruiken van de 
meldcode, geeft het bestuur aan dat blijvende aandacht ervoor nodig 
is. 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden 
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor 
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en 
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, 
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is. 
 
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de 
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio)  < 0,50 0,45 0,60 0,94 0,99 1,11 1,10 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,54 0,53 0,54 0,57 0,60 0,62 

Weerstandsvermogen < 5% nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Huisvestingsratio > 15% 9,9% 7,9% 8,8% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 0,03% -0,37% 1,0% 3,1% 1,5% 1,4% 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit van Scalda als Voldoende. De 
tabel geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit 
van het onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt 
dat beeld. Wel wijzen wij op de volgende aandachtspunten. 
 
Ter verbetering van het inzicht kunnen in het jaarverslag de 
toelichtingen op de mutaties van de balans en van de financiële 
resultaten van 2018 worden verbeterd. 
De informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf kan in de 
volgende bestuursverslagen beter. Het gaat om: 
- Een beleidsrijkere inschatting van de ontwikkeling van de begrote 
baten uit rijksbijdrage en van collegegelden in relatie tot het 
geprognosticeerde aantal studenten. 
- Een beleidsrijkere inschatting van de ontwikkeling van de begrote 
personeelslasten in relatie tot het begrote aantal medewerkers. 
- Een beleidsrijkere inschatting van de begrote ontwikkeling van de 
afschrijvings-, huisvestings- en overige lasten die nu voor de komende 
jaren nagenoeg voor gelijkblijvende bedragen worden begroot. 
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Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze 
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
 
Bij ons onderzoek bij Scalda kwamen de volgende drie onderwerpen 
aan de orde: 
 
Hybride leeromgevingen 
Voor het behoud van opleidingen in het geografisch versnipperde en 
demografisch krimpende verzorgingsgebied van Scalda zijn vanuit 
diverse regionale samenwerkingspartners en vanuit opleidingsclusters 
van Scalda initiatieven ontwikkeld om bij de (toekomstige) 
werkgevers van de studenten een andere leerweg te ontwikkelen, de 
zogenoemde hybride leeromgeving. Hierbij worden de 
(voltijd)studenten aan het begin van hun opleiding bij leerbedrijven 
geplaatst waar zij worden begeleid door docentcoaches van Scalda en 
praktijkopleiders van de leerbedrijven. De docenten begeleiden kleine 
groepen - variërend van twee tot acht studenten – en reizen daarvoor 
naar de vele verschillende locaties. Scalda heeft voor ontwikkeling van 
de hybride leeromgevingen extra financiële middelen ingezet, 
waaronder tijdelijke subsidies van het Regionale Investeringsfonds. 
 
Het organiseren van de hybride leeromgeving vraagt een andere wijze 
van inzet van docenten en medewerkers van Scalda en vergt meer 
financiële middelen dan benodigd voor de meer klassiek 
georganiseerde leerwegen met de studenten op een locatie met een 
docent-student ratio van circa 1:21. Scalda voert een 
projectenadministratie met budgetten voor een aantal van deze 
hybride leeromgevingen. 
 
De hybride leeromgeving is vanaf schooljaar 2018/2019 voor  enkele 
sport- en zorgopleidingen gefaseerd ingevoerd. Op het moment van 
ons onderzoek is nog geen volledig curriculum van de hybride 
leeromgeving afgerond. Dit betekent dat er nog 
geen examenresultaten bekend zijn. Scalda heeft nog geen beeld van 
integrale kosten en de economische haalbaarheid van deze 
onderwijsvorm. 
 
Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige besteding 
van rijksmiddelen 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De 
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informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij 
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen 
hieraan meer aandacht te geven. 
 
Besteding middelen passend onderwijs 
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het 
samenwerkingsverband. Naast verantwoording aan het 
samenwerkingsverband over de inzet van dit geld, is het belangrijk dat 
het bestuur ook in het eigen bestuursverslag laat zien hoe dit geld is 
ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende maatschappelijke 
behoefte. Het bestuur laat in het bestuursverslag 2018 niet zien hoe 
het geld voor passend onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom 
dat het bestuur in de volgende bestuursverslagen meer aandacht 
geeft aan hoe het dit geld voor extra ondersteuning inzet en welke 
resultaten het bestuur ermee bereikt. 

Financiële rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant. 
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en 
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Overige Wettelijke vereisten: VSV 
 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke regels met betrekking tot 
het melden van verzuim zonder 
geldige reden. De manier waarop 
binnen Scalda aan- en afwezigheid 
geregistreerd wordt, geeft hiervoor 
onvoldoende basis. Hiermee wordt 
niet voldaan aan artikel 27, onder c, 
en aan artikel 21a, tweede lid, van de 
Leerplichtwet 1969 (studenten tot 18 
jaar zonder startkwalificatie), 
respectievelijk artikel 8.1.8.a van de 
WEB (studenten van 18 tot 23 jaar 
zonder startkwalificatie). 
 

 
 
Het bestuur analyseert en herstelt de 
tekortkomingen met betrekking tot 
de aan- en afwezigheidsregistratie 
en de regels tot het melden van 
verzuim. 

 
 
De inspectie ontvangt drie maanden 
na vaststelling van dit rapport een 
analyse en plan van aanpak waarin 
beschreven staat hoe het bestuur de 
tekortkomingen met betrekking tot 
de aan- en afwezigheidsregistratie 
en het melden van verzuim gaat 
verbeteren en wanneer deze hersteld 
zijn. 

Opleidingen 

Beveiliger, 25407 
 
De wettelijke vereisten met 
betrekking tot schoolkosten/ 
vrijwillige bijdrage worden niet 
nageleefd. Er wordt niet voldaan aan 
artikel 8.1.4 van de WEB.  

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

 
 
De inspectie onderzoekt het herstel 
in het nieuwe studiejaar. 

Tandartsassistent, 25490 
 
De wettelijke vereisten met 
betrekking tot de registratie en 
melding van ongeoorloofd verzuim 
worden niet nageleefd. Er wordt niet 
voldaan aan artikel 27 onder c, en 
aan artikel 21a, tweede lid, van de 
Leerplichtwet 1969 (studenten tot 18 
jaar zonder startkwalificatie), 
respectievelijk artikel 8.1.8.a van de 
WEB (studenten van 18 tot 23 jaar 
zonder startkwalificatie). 

 
 
Het bestuur herstelt de 
tekortkomingen uiterlijk drie 
maanden na de vaststellingsdatum 
van het rapport. 

 
 
De inspectie voert ten minste zes 
maanden na de vaststellingsdatum 
van het rapport een 
herstelonderzoek uit. 
 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Vavo: vmbo-theoretische leerweg, 
5400 
 
De opleiding is zeer zwak omdat de 
standaarden Didactisch handelen en 
Resultaten onvoldoende zijn.  
 
De standaard Didactisch handelen 
(OP3) is onvoldoende. De opleiding 
voldoet hiermee niet aan artikel 
7.4.8, eerste lid van de WEB. Tevens 
voldoet de opleiding niet aan artikel 
7.3.4, eerste lid van de WEB. 
 
  
 
De standaard Resultaten (OR1) is 
onvoldoende. De opleiding voldoet 
daarmee niet aan artikel 7.4.8, eerste 
lid van de WEB. 
 
 
Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie (standaarden KA1, KA2, 
KA3) is onvoldoende, omdat alle drie 
de standaarden onvoldoende zijn. 
De opleiding voldoet hiermee niet 
aan artikel 1.3.6, eerste lid van de 
WEB. 

 
 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
inspectie binnen drie maanden, na 
de vaststellingsdatum van dit 
rapport, een integraal verbeterplan 
ontvangt waarin de tekortkomingen 
zijn geanalyseerd en vertaald naar 
een verbeterplan. 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat deze 
standaard, uiterlijk één jaar na 
vaststelling van dit rapport, voldoet 
aan de wettelijke eisen. 
 
Het bestuur zorgt ervoor dat de 
standaard Resultaten uiterlijk één 
jaar na vaststelling van dit rapport 
voldoet aan de wettelijke eisen. 
  
 
Het bestuur zorgt ervoor dat het 
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie uiterlijk één jaar na 
vaststelling van dit rapport voldoet 
aan de wettelijke eisen. 

 
 
 
De inspectie voert, één jaar na 
vaststelling van dit rapport, een 
herstelonderzoek uit. 
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Resultaten van de 
verificatieonderzoeken bij vier 
hybride leeromgevingen 

3 . 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het 
verificatieonderzoek bij de hybride leeromgevingen naar de 
verificatiethema's hybridisering en begeleiding en ten aanzien van 
Kwaliteitszorg en ambitie. In hoofdstuk 1 hebben wij toegelicht 
waarom wij voor deze verificatiethema's hebben gekozen. 
De bevindingen van de verificatiethema's die zijn onderzocht bij de 
steekproefopleidingen, zijn opgenomen in de hoofdstukken van de 
betreffende opleidingen.   
Het totaal aan bevindingen draagt bij aan het oordeel op 
bestuursniveau. 
 
Scalda is in 2018 gestart met een eerste hybride leeromgeving om, in 
samenwerking met het bedrijfsleven, een antwoord te geven op het 
behouden van een zo breed mogelijk palet aan beroepsopleidingen op 
diverse locaties, thuisnabij, in de provincie Zeeland. In het licht van het 
verificatieonderzoek hebben wij vier hybride opleidingen onderzocht 
in vier verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. Deze sectoren zijn: 

• Sport en bewegen 
• Zorg en welzijn 
• Commerciële dienstverlening 
• Horeca en toerisme 

 
Bij de hybride leeromgevingen hebben we de volgende standaarden 
onderzocht: 

• Onderwijsprogramma (OP1) 
• Ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 

 
De volgende hybride opleidingen zijn onderzocht waarvan de 
resultaten en, gelijke, oordelen betrekking hebben op de opleidingen: 

• Coördinator sport- en bewegingsagogie, 25412, bol, niveau 
4 (hierna: CIOS) 

• Combinatieopleiding Verzorgende IG/Begeleider 
specifieke doelgroepen, 25491/25476, bol/ovo, niveau 3 (hierna: 
ZPO (Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg) 

• Manager Retail, 25162, bol, niveau 4 
• Zelfstandig werkend kok, 25182, bol, niveau 3 (hierna: Kok) 

 
 
Ter inleiding noemen we hier enkele algemene kenmerken van 
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hybride leeromgevingen zoals Scalda die voorstaat in relatie tot de 
maatschappelijke opdracht. Ten eerste biedt de hybride 
leeromgeving actueel onderwijs zodat het bedrijfsleven kan 
beschikken over adequaat opgeleide, proactief en 
initiatiefrijke medewerkers. Ten tweede is de student intrinsiek 
gemotiveerd om zich de kennis, vaardigheden en beroepshouding 
eigen maakt. De student is dus zelf verantwoordelijk voor het leren. 
Een derde kenmerk is dat de student vanaf dag één van zijn opleiding 
werkzaam is in de praktijk. Op het leerbedrijf werken de studenten 
boventallig als ‘medewerker in opleiding’. Zij kunnen tijdens het 
werken tijd maken om zich de theorie eigen te maken van hetgeen ze 
in de praktijk tegenkomen. Dit houdt in dat niet alleen de 
praktijkopleider van de student goed op de hoogte moet zijn van de 
voorwaarden die verbonden zijn aan deze leerroute, maar feitelijk alle 
direct betrokken collega’s. 
 
Daar de bevindingen bij de onderzochte opleidingen in grote lijnen 
met elkaar overeenkomen hebben wij ervoor gekozen om de 
belangrijkste bevindingen van de vier opleidingen in samenhang te 
beschrijven. Daar waar wij verschillen hebben geconstateerd 
verbijzonderen wij deze per onderzochte opleiding. De oordelen in de 
onderstaande schema's, zijn gelijk voor alle onderzochte hybride 
opleidingen. 

Onderwijsproces 

Onderwijsprogramma: zelfstandig leren op basis van het 
kwalificatiedossier 
De standaard Onderwijsprogramma beoordelen we als Voldoende, 
omdat het programma de studenten goed voorbereid op het 
toekomstige beroep, op het vervolgonderwijs en op het deelnemen 
aan de samenleving. Wij zijn positief over de doordachte wijze waarop 
de teams het onderwijsprogramma hebben ingericht met veel 
aandacht voor zowel het beroepsvormende als het 
persoonsvormende deel. De reden dat wij niet verder gaan dan het 
oordeel voldoende is dat de opleidingen nog bezig zijn met het 
voltooien van het curriculum, de organisatie van examinering en 
inrichting van het portfolio. Het accent verschilt per opleiding. Dit past 
bij de fase en het tijdspad waarin de opleidingen zich ontwikkelen. Het 
houdt echter wel in dat we vaststellen dat de onderwijsprogramma’s 
nog niet voltooid zijn. We lichten dat hieronder toe. 
 
De opbouw van het onderwijsprogramma is gebaseerd op het 
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kwalificatiedossier en bestaat uit zelfstandig onderzoekend leren. 
Voor studenten is dit volledig helder; zij kennen het kwalificatiedossier 
goed en bepalen zelf aan de hand van het werk welke werkprocessen 
uit het kwalificatiedossier relevant zijn om te leren. Samen met de 
praktijkopleider en collega's in de werkomgeving doen zij kennis 
en praktijkervaring op met betrekking tot het toekomstige beroep. 
De wijze waarop dit gestructureerd is bij de opleidingen verschilt in 
vorm maar niet in doel en effectiviteit. Zo is er bij CIOS sprake van 
zogenaamde levels gebaseerd op de kern van het kwalificatiedossier. 
Bij ZPO zijn er onderzoekskaarten geordend rondom werkprocessen 
en bij Retail en Kok sturen zogenaamde resultaatafspraken de 
omvang en inhoud van leereenheden. Verder wordt er bij alle 
opleidingen voor verdieping of aanvulling gezorgd in groepslessen; in 
hybridejargon worden deze workshop of werkplaatsen genoemd. Hier 
kunnen studenten vragen stellen over zowel inhoud als proces. De 
docenten treden hierbij coachend op en laten de verantwoordelijkheid 
voor het leren en het initiatief bij de student. Deze begrijpt dat 
volledig en handelt hier zelfstandig in. 
 
Doordat studenten vanaf dag één van hun opleiding werkzaam zijn in 
de praktijk en onderzoekend leren, is de verbinding tussen theorie en 
praktijk optimaal. Zoals een student het zei: “je leert wat je 
tegenkomt, en je kunt dit doen in je eigen tempo”. Docentcoaches en 
praktijkopleiders waarborgen samen dat de student zich tijdens zijn 
opleiding alle relevante werkprocessen eigen maakt. Met andere 
woorden: de opleiding biedt volledig maatwerk voor de student. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de ruime keuze aan keuzedelen (meer dan 
drie) waar studenten uit kunnen kiezen. 
 
Om het onderwijsprogramma succesvol te kunnen doorlopen, 
conform de uitgangspunten van het hybride leren, realiseren de 
docentcoaches zich goed dat het concept van het onderzoekend leren 
een andere houding vraagt van zowel de studenten als de docenten. 
Hier is in de begeleiding naar de studenten, maar ook in de 
samenwerking en collegiale afstemming veel aandacht voor. 
 
Het onderwijsprogramma biedt ook meer dan het kwalificatiedossier 
zoals een student illustreerde aan de hand van de volgende tekening. 
 
   
 
 
 
 
 

 
“De kern is het kwalificatiedossier (de rechthoek) en daaromheen 
(wolk) leer ik in de praktijk zoveel meer en kan ik me ontwikkelen tot 
een goede medewerker en burger in de maatschappij.” 
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Dit wordt door veel studenten herkend. 
Daarnaast blijkt uit eerste evaluaties met reguliere bol-studenten dat 
studenten die in de hybride leeromgeving studeren proactiever en 
initiatiefrijker zijn. 
 
Tot slot een aanvullende opmerking over de CIOS-opleiding. De eerste 
twee jaar van de opleiding zijn hybride vormgegeven. Voor de laatste 
twee jaar volgen deze studenten de laatste twee jaar van de reguliere 
bol-opleiding. We hebben echter zorgen hierover. De aansluiting van 
deze verschillende leerwegen op elkaar vraagt namelijk nog de nodige 
aandacht. Zo is de houding van de hybride-student anders en past de 
gebruikelijk aanpak van de bol-opleiding niet bij de werkwijze van de 
hybride student. Het leren van de specifieke vereisten en 
vaardigheden voor bewegingsagoog (profieldeel) en de voorbereiding 
op examinering staan daarmee onder druk. Het team en het 
management zijn zich hiervan bewust, maar we zien ook dat het 
tijdspad daarvoor kritisch is. Het team en het management delen onze 
zorg. 
 
Ontwikkeling en begeleiding: het driehoeksgesprek als basis 
We waarderen de standaard Ontwikkeling en begeleiding als Goed, 
omdat de wijze van begeleiden en de organisatie daarvan er voor 
zorgdragen dat élke student individuele begeleiding krijgt passend bij 
zijn leerproces en schoolloopbaan. De begeleiding zorgt hierbij voor 
zelfstandig lerende studenten. Daarbij is het ons in positieve zin 
opgevallen dat bij alle onderzochte opleidingen de beloftes, die Scalda 
vanuit de ‘Student Journey’ aan de student doet, herkenbaar en 
zichtbaar zijn in de begeleiding van de student. We lichten dit 
hieronder toe. 
 
Elke student heeft periodiek een individueel coachingsgesprek met 
zijn docentcoach en zijn praktijkopleider, een zogenaamd 
driehoeksgesprek. Bij CIOS en de ZPO is dat eens in de drie weken, 
met wekelijks een coachingsgesprek met de docentcoach. Bij de 
opleidingen Retail en Kok is dat wekelijks. Tijdens deze gesprekken 
staan de voortgang van de opleiding en ontwikkeling van 
de beroepshouding van de student centraal. De student leidt het 
gesprek en de docentcoach en de praktijkopleider stellen vragen. Deze 
vragen gaan over het leerproces van de student en zetten de student 
aan om na te denken over een gekozen aanpak. Daarnaast komen in 
het gesprek de werk- en studiehouding en de kennisontwikkeling aan 
bod. Studenten geven aan dat ze door deze manier van 
begeleiden goed weten waar ze staan en wat hun ontwikkeling is. 
Doordat studenten worden aangesproken op hun zelfstandigheid, 
gemotiveerd zijn, en in sterke interactie met de praktijk zich 
ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaars, heeft vooralsnog 
geen van hen problemen om de opleiding in de beschikbare tijd te 
realiseren. Studenten geven aan eerder te versnellen dan te vertragen. 
 
De driehoeksgesprekken staan niet op zich, maar zijn een logische 
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voortzetting van de kennismaking (intake) met de opleiding. Motivatie 
en drijfveer zijn stevige onderwerpen in het gesprek volgens de 
studenten. Praktijk en school beseffen namelijk de impact van deze 
onderwijsvorm. Studenten ervaren goede voorlichting en geven aan 
door deze gesprekken bewuste keuzes te hebben gemaakt. 
Zowel gedurende de kennismaking als tijdens de opleiding worden de 
ouders/verzorgers van de studenten betrokken. Ook voor hen is het 
leerproces van hun zoon/dochter anders dan zij - uit eigen ervaring - 
gewend zijn. De teams investeren daarom gericht in de betrokkenheid 
van de ouders, ook als onderdeel van een gezonde leeromgeving van 
de student. 
 
Naast driehoeksgesprek en gedegen kennismaking, hebben teams 
ook groepscoaching georganiseerd en maken gesprekken over 
feedback op de beroepshouding en de volledigheid en gedegenheid 
van het portfolio deel uit van het opleidingstraject. Tijdens 
groepscoaching delen studenten van verschillende opleidingen 
ervaringen over het leren in de hybride leeromgeving. Onder 
begeleiding van een docentcoach worden best practices, tips en 
ervaringen uitgewisseld en wordt gedeeld hoe opgedane kennis- en 
praktijkervaring vastgelegd kunnen worden in het portfolio. Het 
portfolio is voor studenten een belangrijk document om de eigen 
inhoudelijk voortgang te borgen en aan te tonen dat zij in staat zijn 
het reguliere examen voor de opleiding af te ronden. 
 
We zien dat de wijze waarop de student leert en begeleidt wordt, 
zorgt voor een verschuiving van de ‘waarom’-vraag. Daar waar in de 
meer reguliere vormen van onderwijs de student aan de docent vraagt 
“waarom moet ik dit leren?”, is het ons opgevallen dat in de hybride 
leeromgeving de ‘waarom’-vraag vanuit de docent kwam: “waarom 
wil je dit leren?”. Bij deze kleinschalige en persoonlijke vorm van leren 
en begeleiden valt eveneens een ander effect op: de groepsdruk dat 
succesvol zijn soms ‘niet cool’ is, valt weg. Hierdoor ontwikkelen 
studenten zich meer zelfstandig. Maar studenten leren ook van elkaar, 
stimuleren elkaar en de waarde van nieuwe dingen leren wordt 
gedeeld. Eén student verwoordde dat met de uitspraak “door deze 
opleiding ga je echt in een andere stand staan”. 
 
Tot slot. Tijdens de coachingsgesprekken wordt ook de opleiding 
geëvalueerd en pakken docent/coach en praktijkopleider gericht zaken 
op om de voortgang van de student en de kwaliteit van de opleiding 
te verbeteren. Bijvoorbeeld: het voeren van extra gesprekken op de 
praktijklocatie om zaken over de opleiding uit te leggen aan collega’s 
van de student. Dit omdat in een hybride opleiding zaken anders 
verlopen dan in een regulier bol- of bbl-traject. 
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Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg: kortcyclische sturing en verbetering 
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende, omdat de 
manier waarop de kwaliteitszorg is ingericht leidt tot continue 
verbeteringen van het onderwijs. We lichten dat hieronder toe. 
 
Bij alle onderzochte teams zagen we dat de kwaliteit van het 
geleverde onderwijs een dagelijks en vanzelfsprekend onderwerp van 
gesprek is. Docenten evalueren het onderwijs onderling, met 
studenten en met het bedrijfsleven. Formeel krijgt dit vorm door het 
uitzetten van enquêtes, het voeren van panelgesprekken met 
studenten en het ophalen van informatie conform de kwaliteitscyclus 
van Scalda. De enquêtevragen zijn overigens aangepast aan de 
hybride leeromgevingen. Op informele wijze verkrijgen de teams 
informatie over de kwaliteit van het onderwijs door de gesprekken 
met studenten en met de samenwerkingspartners van de 
leerbedrijven. Dit werkt omdat de lijnen kort zijn en alle betrokkenen 
elkaar goed kennen. 
 
De kern van de kwaliteitszorg is verankerd in het onderwijsproces. De 
driehoeks-, groepscoachingsgesprekken (zie Ontwikkeling en 
begeleiding) en teamoverleggen zijn daarin een bron van 
stuurinformatie. De resultaten van de studenten pakken de teams 
ook op als resultaat van hun eigen handelen en relateren dat aan de 
kwaliteit van het onderwijs dat zij nastreven. 
 
De kwaliteitszorgsystematiek kent ook het perspectief van buiten naar 
binnen denken. Zo is er voor elke hybride leeromgeving een regionale 
stuurgroep, waar deelnemende leerbedrijven in participeren. 
Aanvullend is er een linking-pin-structuur met deze stuurgroepen en 
de team- of projectleider. Daarmee wordt in periodieke gesprekken 
bijgestuurd op relevante ontwikkelingen. Deze interne projectleider 
verantwoordt zich op haar beurt aan de Scalda stuurgroep 
Hybridisering. De werkgroep Hybridisering is voortgekomen uit de 
behoefte aan intervisie, uitwisselen van ideeën en ervaringen om het 
hybride onderwijs zowel verder te ontwikkelen als bij te sturen. Zo is 
de ontwikkeling en sturing van de hybride leeromgeving verankerd in 
de organisatie, maar is er ook ruimte voor verschillen in aanpak en 
opzet afhankelijk van de behoeften van de regio of de branche. 
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Desgevraagd geven alle teams aan dat het bestuur met een grote 
mate van betrokkenheid en positief kritisch de ontwikkeling van de 
hybride leeromgevingen volgt. 
 
Tot slot is vanuit de Scalda stuurgroep Hybridisering een Practoraat 
Hybride Onderwijs ingesteld dat onderzoek gaat doen naar de 
effectiviteit van het aangeboden hybride onderwijs. Zo wil het 
bestuur de innovatiekracht en kwaliteit van de hybride 
leeromgevingen verder verstevigen in de veranderende 
beroepspraktijk en maatschappij. 
  
Kwaliteitscultuur: droste-effect met het onderwijs 
We waarderen de standaard Kwaliteitscultuur met Goed, omdat er 
sprake is van een professionele, transparante en 
integere samenwerking op en tussen de verschillende niveaus. 
Deze kwaliteitscultuur leidt tot gezamenlijke resultaatgerichtheid en 
voortdurende borging en verbetering van kwaliteit. 
 
In de professionele attitude van de teamleden zijn de kernwaarden 
van Scalda, ‘duidelijk’, ‘betrokken’, ‘toegankelijk’ en 'veelzijdig’ 
zichtbaar. De teams geven zelfstandig en actief vorm en inhoud aan 
het onderwijs waarbij goed nagedacht wordt over iedere stap die 
genomen wordt. Teams durven daarbij ook een ongebaand, nieuw 
pad in te slaan, waarbij het studentbelang en de kwaliteit van de 
opleiding steeds leidend zijn in de beslissingen die genomen worden. 
 
De kern van het hybride onderwijs is dat de student onderzoekend 
leert in een nieuwe en voor hem complexe omgeving. De student 
onderzoekt en toets of dit bijdraagt aan zijn leerdoelen, uitgaande 
van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We zien dat 
de docentcoaches de studenten daarbij vertrouwen geven en ruimte 
bieden om ontdekkend te leren, maar wel de vinger aan de pols 
houden en begrenzen of bij sturen waar dat nodig is. Eenzelfde 
sturingsfilosofie zagen we tussen de teamleider en de teams, maar 
ook in de aanpak van de projectsturing. Hierbij geeft de stuurgroep 
ruimte aan projectleiders en teams om ideeën te ontwikkelen en 
soms, ontdekkend, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Vanuit de stuurgroep vindt bewaking plaats en komen eventueel 
noodzakelijke (nieuwe) kaders tot stand. 
Een zelfde benadering, gebaseerd op het geven van ruimte en 
vertrouwen, zien we vanuit het bestuur. Dit Droste-effect zien wij als 
een belangrijke cultuuruiting van Scalda. Het effect hiervan is dat er 
volledig eigenaarschap is op alle niveaus om de doelstellingen van het 
hybride onderwijs te realiseren. 
 
Op het niveau van het team zien we uitsluitend transparante 
communicatie - formeel en informeel - met elkaar en met de student, 
ouders en het bedrijfsleven over de ontwikkelingen van kwaliteit. 
Docentencoaches kennen de studenten en elkaar en opereren samen 
in lijn met de cultuur van de specifieke branches. Docentencoaches en 
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teams zijn open over vorderingen, er is geen strijd van beter of sneller 
willen zijn dan de ander. Wel is er een open focus op wat en hoe een 
student te leren heeft op weg naar zijn diploma als einddoel. 
Het onderwijskundig leiderschap is verankerd in het team. Er is sprake 
van sturing van onderop zowel op studentniveau als voor het hybride 
onderwijstraject. 
 
Dialoog en verantwoording: ook op hybride wijze verankerd in de 
regio 
De standaard Dialoog en verantwoording beoordelen we als 
Voldoende, omdat over de opleiding transparant verantwoording 
wordt afgelegd aan relevante partners en er een effectieve dialoog 
met betrokkenen is georganiseerd. We lichten dat hieronder toe. 
 
Zoals hiervoor bij kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur is aangegeven 
betrekken de teams verschillende belanghebbende en deskundigen bij 
de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en verantwoording van de 
hybride leeromgeving. Genoemd zijn al de studenten, ouders en het 
participerend bedrijfsleven. Maar ook SBB, collega 
onderwijsinstellingen met ervaring op het hybride gebied, interne en 
externe onderwijskundig specialisten worden regelmatig betrokken 
om de kwaliteit van de opleiding te evalueren. De teams gebruiken 
deze momenten ook om de voortgang, de kwaliteit en het 
maatschappelijke belang van de hybride leeromgeving te laten 
zien. Zo wordt bij het CIOS de gemeente betrokken en benaderd, 
wordt bij ZPO ook gekeken naar het HBO-vervolgonderwijs en wordt 
bij Kok het vmbo betrokken en geïnformeerd over deze leeromgeving. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Vavo-vmbo 
theoretische leerweg 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij de opleiding vmbo-theoretische leerweg dat wordt 
verzorgd door het team vavo. 
 
Context 
Dit team voert de opleidingen vmbo-t ,havo en vwo uit op locaties in 
Middelburg en Terneuzen. Het team vavo is een klein team. Een groot 
deel van de teamleden is al lang in het team werkzaam. Dat geldt niet 
voor het management; directeur en teamleider zijn, in verhouding tot 
de meeste leden van het team, pas een aantal jaren bij vavo 
werkzaam. De opleiding vmbo-t telt ongeveer 30 studenten. 
 
Aanleiding voor onderzoek 
Er zijn drie aanleidingen voor dit onderzoek. Ten eerste zijn de 
gemiddelde resultaten voor het centraal examen onder de norm van 
6,0. Ten tweede is er in de aangeleverde stukken van Scalda 
nauwelijks informatie beschikbaar waarin de organisatie zich verant-
woordt over de kwaliteit van deze opleidingen. Ten derde ligt er vanuit 
het startgesprek de vraag of het bestuur zicht heeft op de oorzaken 
van de neerwaartse lijn, met name bij vmbo-t en hoe wordt gewerkt 
aan verbetering. In hoofdstuk 2 gaan wij hierop in. 
We hebben de opleidingen vmbo-t beoordeeld aan de hand van het 
waarderingskader voor vavo-opleidingen. 
 
Onderstaand figuur bevat de resultaten van het onderzoek. 
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Conclusie 

Wij beoordelen de kwaliteit van de opleiding vmbo-theoretische 
leerweg als Zeer zwak, omdat zowel het Didactisch handelen als de 
Resultaten onvoldoende zijn. De studenten leren weinig in de lessen. 
Hun kans om het diploma binnen een jaar te halen is te klein, 
daarvoor is het leereffect te gering. Van studenten wordt namelijk een 
te grote zelfstandigheid verwacht. Verder verzuimen studenten veel 
en leidt de aandacht van het team hiervoor niet tot een daling. 
Het team heeft in de afgelopen jaren niet goed in beeld gekregen dat 
de resultaten daalden en daardoor is een verbeterbeleid nog maar 
nauwelijks op gang gekomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat 
het team niet beschikt over een betrouwbare beoordeling van de 
kwaliteit.  
 
 

4.1. Onderwijsproces 

Onderwijsprogramma: duidelijke opbouw richting examineren 
Het programma is van voldoende kwaliteit omdat het is toegespitst 
op de doelgroep en op het examenprogramma. Zo kent het 
programma een duidelijke opbouw richting examen en kunnen 
studenten in studiewijzers kennis nemen van de inhoud die staat 
gepland. Wat we positief vinden is dat in het programma aandacht 
wordt besteed aan verhoging van de studievaardigheden van 
studenten. Dat helpt studenten bij het zich eigen maken van de kennis 
en vaardigheden. Soms heeft deze aanpak ook een uitwerking in 
andere lessen. Een voorbeeld hiervan zijn de afspraken die sommige 
docenten met de mentor maken om studenten extra te ondersteunen. 
 
Het team overweegt om meer maatwerk aan studenten te leveren. 
Met instaptoetsen willen docenten inschatten wat het beginniveau is 
van studenten en daarop hun aanbod aanpassen. Dat juichen we toe 
omdat we verwachten dat dit ook een positief effect zal hebben op de 
lessen en de resultaten. 
 
Ontwikkeling en begeleiding: aandacht voor verzuim 
Mentoren volgen de ontwikkeling van studenten voldoende, zodat 
studenten voldoende passende begeleiding krijgen en extra 
ondersteuning als dat nodig is. Bij de intake verkent het team welk 
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traject en samenstelling van het programma en welke begeleiding 
wenselijk is. Vanaf de start van de opleiding helpen verschillende 
begeleiders de studenten. Ook bespreken zij met studenten hoe hun 
ontwikkeling verloopt en of aanpassing van het programma of 
begeleiding nodig is. Als dat het geval is, weet de mentor dat ook te 
organiseren. 
 
Wel vragen we aandacht voor het verzuim in de lessen. Het team 
onderneemt diverse acties om studenten erop te wijzen dat ze 
moeten komen. Maar deze zijn beperkt effectief want veel studenten 
verzuimen vaak. We zien daarbij een relatie met de kwaliteit van de 
lessen. Goede lessen dragen bij aan het tegengaan van verzuim. 
 
Didactisch handelen: meer aanzetten tot leren 
Het didactisch handelen is onvoldoende, omdat docenten 
onvoldoende aansluiten op de behoefte van de studenten. Daarmee 
voldoet de opleiding niet aan artikel 7.4.8, eerste lid om te zorgen 
voor een goede organisatie en voldoende kwaliteit van het onderwijs. 
Tevens voldoet de opleiding niet aan artikel 7.3.4, eerste lid van de 
WEB om te zorgen voor onderwijs dat is gericht op het behalen van 
het diploma of onderdelen daarvan. 
 
Docenten zorgen er onvoldoende voor dat zij studenten 
aanzetten tot leren. Anders gezegd: het docententeam gaat uit van 
een zelfstandige houding van studenten terwijl het merendeel van de 
studenten meer nodig heeft. Aandacht voor het leren is er wel in de 
lessen studievaardigheid maar in andere lessen te gering. We zien in 
de lessen beperkt interactie tussen docenten en studenten. Docenten 
nodigen studenten maar spaarzaam uit om mee te doen. Zo stellen ze 
weinig vragen die de studenten aanzetten tot leren, doen slechts een 
gering beroep op inbreng van studenten en geven nauwelijks 
feedback. Ze gaan ook weinig na of studenten de stof hebben 
begrepen. Docenten hanteren nauwelijks activerende werkvormen. 
Verder zien we dat docenten onvoldoende inspelen op verschillen in 
behoefte van studenten. Het team heeft daarover onderling ook geen 
afspraken gemaakt waardoor een eenduidige aanpak ontbreekt. 
Docenten geven voornamelijk klassikaal les; slechts enkele docenten 
spelen tijdens de les wel in op wat studenten nodig hebben. 
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4.2. Examinering en diplomering 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering: deugdelijke 
borging 
De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering 
door verschillende controles uit te (laten) voeren en de uitkomsten te 
gebruiken bij het bepalen verbetermaatregelen. We komen tot die 
conclusie op basis van verschillende constateringen. Ten eerste richten 
de controles zich op cruciale onderdelen van de examinering, te weten 
de inhoud van het programma voor toetsing en afsluiting (PTA), de 
inhoud en toetstechnische kwaliteit van de schoolexamens en de 
examenzittingen. Daarbij is de examencommissie zich bewust van de 
vakinhoudelijke kennis die hiervoor nodig is. Dus heeft ze 
bijvoorbeeld docenten de opdracht gegeven collegiaal te toetsen. Ook 
is een extern bureau de opdracht verleend om een deel van de 
schoolexamens zowel qua dekking als toetstechniek te beoordelen en 
met deze bevindingen een scholingsprogramma voor docenten op te 
stellen. Daarnaast heeft de examencommissie besloten dat er 
toetsmatrijzen moeten worden gemaakt om het constructieproces te 
borgen. 
 
Ten tweede voert het examenbureau in opdracht van de 
examencommissie controles uit op het PTA, bewaakt het proces en 
controleert zorgvuldig of studenten in aanmerking komen voor 
diplomering. Medewerkers spreken ook docenten aan als zij 
constateren dat de afspraken niet worden nagekomen. De 
taakverantwoordelijkheid van de medewerkers van het 
examenbureau draagt bij aan de kwaliteit van het 
examineringsproces. 
 
Ten derde hebben we geconstateerd dat de examencommissie 
deskundig is. Zo is ze op de hoogte van relevante wet- en regelgeving 
en houdt wijzigingen daarin bij. Daarnaast volgen de leden regelmatig 
scholingen en wonen bijeenkomsten bij om de deskundigheid op peil 
te houden. 
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4.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten: onvoldoende en dalend 
De resultaten zijn onvoldoende omdat het percentage vakken dat met 
een voldoende wordt afgesloten door studenten te laag is. Daarnaast 
is het gemiddelde CE-cijfer dat studenten behalen te laag. 
 
Berekend over de jaren 2016, 2017 en 2018 is het percentage 
voldoende vakken 60,2 procent en het CE-gemiddelde 5,8. Dat is 
onder de norm van 65 procent en 6,0. 
 
Daarmee voldoet de opleiding vmbo-t niet aan WEB artikel 7.4.8, 
eerste lid om te zorgen voor voldoende kwaliteit van het onderwijs. 
Tevens voldoet de opleiding niet aan artikel 7.3.4, eerste lid van de 
WEB om te zorgen voor een opleiding die is gericht op het behalen 
van het diploma of onderdelen daarvan. 
 
We zien wel dat het verschil tussen het SE-gemiddelde en CE-
gemiddelde klein is. Dat is positief. 
 
Ondanks het feit dat de resultaten al sinds schooljaar 2016-2017 te 
laag zijn, heeft het team nog weinig acties ondernomen om dit tij te 
keren. Pas in het teamplan van 2018-2019 is verhoging van de 
resultaten als doel opgenomen. Wat ook opvalt is dat het 
management andere oorzaken ziet dan de teamleden. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg: onvoldoende planmatig en resultaatgericht 
Het systeem van kwaliteitszorg werkt niet voldoende, met 
verschillende oorzaken. De opleiding voldoet daardoor niet aan artikel 
1.3.6, eerste lid van de WEB. 
Om te beginnen werkt het team kwaliteitsdoelen onvoldoende uit. 
Het heeft weliswaar acties gekoppeld aan de doelen, maar deze verder 
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niet uitgewerkt waardoor voor niemand helder is hoe de doelen 
bereikt moeten worden. 
Verder is de wijze van evalueren onvolledig en mede daardoor 
onvoldoende betrouwbaar. Her en der zijn onder meer 
tevredenheidsgegevens, gegevens over resultaten en verzuim en 
verslagen van lesbezoeken verzameld maar de gegevens worden niet 
bij elkaar gelegd. Ook is er geen audit of onderzoek door een 
onafhankelijke deskundige uitgevoerd. Hier is ook niet om gevraagd. 
Daardoor blijft voor het team onduidelijk wat de belangrijkste 
problemen zijn die ten grondslag liggen aan bijvoorbeeld de 
onvoldoende resultaten of het vele verzuim. 
Tot slot zien we dat het team in de afgelopen tijd een aantal acties 
heeft ingezet maar deze niet heeft afgerond of geëvalueerd. Acties om 
de examinering te verbeteren vormen daarop een uitzondering. Maar 
voor andere acties is niet duidelijk geworden wat deze hebben 
opgeleverd. 
 
Kwaliteitscultuur: eigenaarschap als team ontbreekt 
De opleiding kent nog geen professionele kwaliteitscultuur. Daarmee 
voldoet de opleiding niet aan artikel 1.3.6 van de WEB om te zorgen 
voor een professionele kwaliteitscultuur. 
Het team werkt op dit moment nog te weinig resultaatgericht. Als 
belangrijke oorzaak hiervoor zien we dat management en team niet 
goed met elkaar in contact zijn. Zoals hiervoor al vermeld zien het 
management en het team verschillende oorzaken voor de lage 
resultaten en het verzuim. Maar dit komt niet op de agenda. Positief is 
dat in de laatste maanden een eerste stap is genomen door een extern 
bureau onderzoek te laten doen naar de ontwikkelcapaciteit in het 
team en een vervolgtraject hierop is gepland. 
 
Als tweede oorzaak noemen we de geringe aanspreekbaarheid en 
bereidheid om afspraken te maken. Bij verschillende verkenningen 
van werkwijzen en aanpakken constateren team en management wel 
dat er verschillen zijn. Maar de volgende stappen, het verdelen van 
taken en rollen voor de verbetering van de onderwijskwaliteit en 
elkaar daar onderling op aanspreken, worden niet gezet. Het 
eigenaarschap hiervoor dragen ontbreekt. Het team vindt elkaar wel 
in de betrokkenheid bij de doelgroep van de vavo en weet elkaar te 
vinden wanneer er iets speelt met collega’s en studenten. Dit kan als 
positieve basis dienen voor het verder bouwen aan een meer 
gemeenschappelijke verbetercultuur en het formuleren van een 
gezamenlijke onderwijskundige visie. 
 
Verantwoording en dialoog: geeft beperkt zicht 
De opleiding legt intern en extern onvoldoende verantwoording af 
over met name de onderwijskwaliteit en de resultaten en de dialoog 
hierover is beperkt. Daarmee voldoet de opleiding niet aan artikel 
2.5.4. van de WEB. 
Het gevolg hiervan is dat er bij het bestuur weinig zicht is op de 
feitelijke geleverde kwaliteit. Hier wordt ook niet om gevraagd. In het 
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jaarverslag is dan ook vrijwel niets over vavo opgenomen. 
 
Positief is dat er wel een dialoog met studenten is. Daardoor is er zicht 
op hoe de studenten de opleiding ervaren. Maar omdat deze beelden 
niet breed gedeeld worden, gaat er weinig effect van uit. 
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Resultaten stelsel- en 
verificatieonderzoek 
Tandartsassistent 

 

5 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Tandartsassistent, crebo 25490, niveau 4, bol. 
 
Bij het stelselonderzoek onderzochten we de volgende standaarden 
uit ons waarderingskader: 

• Didactische handelen (OP3) 
• Beroepspraktijkvorming (OP7) 
• Kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1) 
• Overige wettelijke vereisten (schoolkosten) 

We betrekken bij deze opleiding ook de standaarden die we in het 
kader van het verificatieonderzoek beoordelen. Dit zijn de volgende 
standaarden: 

• Ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 

Wij hebben tijdens het onderzoek besloten het onderzoek uit te 
breiden met standaard ED2 (Exameninstrumentarium) om te kunnen 
beoordelen of het exameninstrumentarium van Engels voldoet aan de 
toetstechnische eisen. 
 
De opleiding is geselecteerd op basis van een aselecte steekproef. De 
informatie wordt gebruikt om een rapport te maken over hoe de 
kwaliteit van het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. 
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Conclusie 

We concluderen dat de onderzochte standaarden van de opleiding 
Tandartsassistent voldoende zijn op het gebied van 
het Onderwijsproces, Kwaliteitsborging examinering en diplomering 
en Kwaliteitszorg en ambitie. Wel heeft de opleiding een 
herstelopdracht gekregen voor het voldoen aan de wettelijke 
vereisten met betrekking tot de verzuimregistratie en de meldplicht. 

5.1. Onderwijsproces 

Ontwikkeling en begeleiding: de student staat centraal 

Wij beoordelen de standaard Ontwikkeling en begeleiding als 
Voldoende omdat de opleiding vanaf het moment van aanmelden de 
voortgang van de student op een navolgbare wijze volgt en zo in de 
begeleiding aansluit bij de behoefte van de groep en individuele 
student. 

Ten eerste organiseert de opleiding voorlichtingsactiviteiten waardoor 
studenten op doordachte wijze een keuze kunnen maken voor deze 
opleiding. Er zijn informatiebijeenkomsten, ook in samenwerking met 
het aanleverend onderwijs en het team organiseert meeloopdagen. 

Ten tweede krijgt het opleidingsteam door de zorgvuldige intake een 
goed beeld van het startniveau van de student en wat hij of zij nodig 
heeft om deze opleiding binnen de gestelde tijd succesvol af te 
ronden. Na plaatsing en start van de opleiding volgt het team de 
voortgang van de student, op een gestructureerde en navolgbare 
wijze. Dit zowel op school als in de beroepspraktijk. Vanuit frequente 
gesprekken met de studieloopbaancoach zijn voortgang, eventuele 
achterstanden, persoonlijke omstandigheden en tevredenheid van de 
student goed in beeld. Analyses van de voortgang leiden waar nodig 
tot aanpassingen in het opleidings- en/of begeleidingstraject voor 
groep en/of individu. De splitsing van de groepen bij de praktijklessen 
is daar een voorbeeld van. Studenten gaven aan dat zij onvoldoende 
konden leren in de grote praktijkgroep. Daarop heeft het team in 
overleg met de studenten ervoor gekozen om de groep te splitsen en 
zo met kleinere groepen te werken. Studenten zijn hier tevreden over, 
voelen zich gehoord en geven aan hierdoor beter te kunnen leren. Ten 
derde, voor wie dat nodig heeft zijn er verschillende organisatiebrede 
begeleidingsarrangementen voorhanden, waar studenten actief 
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gebruik van maken. Zo zijn er op woensdag structureel extra 
ondersteunende lessen. 

Tot slot gaan docenten op een proactieve wijze na in welke mate 
studenten profiteren van het geboden onderwijs. Dit doen zij 
bijvoorbeeld door te werken met themakaarten, die afgesloten 
worden met een toets. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd 
en in het team besproken. Waar nodig neemt het team dan 
maatregelen ter verbetering. Ook dagen zij de studenten uit actief de 
eigen ontwikkeling ter hand te nemen en aan te geven wat zij hierbij 
nodig hebben. 
 
Het effect van deze wijze van begeleiden is dat die studenten 
aanzet tot leren en groeien in hun toekomstige beroep, op een wijze 
die passend is bij individuele student. In dit proces is aandacht voor de 
eerstejaars student van cruciaal belang. Het team kan hier meer 
aandacht geven aan de begeleiding van de eerstejaars student, 
passend bij die groei naar het beoogde niveau van zelfstandigheid. 
  
Didactisch handelen: doordacht en eenduidig 
Wij beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende 
omdat de gekozen aanpak de studenten aanzet tot leren en 
ontwikkelen. Het didactisch handelen van het team past bij de 
doelgroep en het niveau van het kwalificatiedossier. 
 
De opleiding heeft, geïnspireerd door de toekomstvisie van het 
bestuur, recent gekozen voor een nieuwe onderwijs- en 
begeleidingsstructuur. Een aanpak die beter past bij het karakter van 
de huidige en toekomstige student, aansluit op de vraag uit het 
werkveld en voorsorteert op de te verwachte krimp in de regio. Het 
team werkt daarbij volgens het ‘sociaal constructivisme’ waarbij de 
groep belangrijk is in het leren met en van elkaar. We hebben dit 
tijdens ons onderzoek herkenbaar teruggezien in de dagelijkse 
onderwijspraktijk van deze opleiding. 

Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop het team effectieve 
leersituaties organiseert in verbinding met de beroepspraktijk. Dit is 
met name herkenbaar daar waar de focus ligt op de beroepsmatige 
ontwikkeling. We zien bij die lessen een duidelijke opbouw en 
structuur, met veel afwisseling van praktijk en theorie. Het team biedt 
gestructureerd onderwijs aan de hand van kortlopende thema’s, 
themakaarten, vaardigheden en (verdiepende) theorie. Hierbinnen is 
ruimte om aan de hand van leerdoelen en duidelijke instructies, in 
eigen tempo te leren. Studenten komen door deze aanpak tot leren en 
ontwikkelen. Een punt van verbetering zien wij, net als de studenten 
en het werkveld, in het hanteren van afspraken, regels en deadlines. 
Juist hierdoor verwerft de student de juiste beroepshouding, 
welke essentieel is voor het uitoefenen van het beroep. 

Bij de generieke onderdelen NREB (Nederlands – Rekenen – Engels en 
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Burgerschap) hebben wij gezien, omdat de vorm niet altijd aansluit bij 
de behoeften van de student waardoor het leereffect gering is. 
Studenten geven aan dat dit komt omdat zij volledig digitaal, online 
en in grotere groepen grotendeels zelfverantwoordelijk werken. Dit 
hebben wij ook geconstateerd. In gesprek met docenten wordt dit 
herkend. Daarom zien wij dit ook als een punt waar verbetering 
mogelijk is. 
 
Beroepspraktijkvorming: in sterke verbinding met school 
Wij beoordelen de standaard Beroepspraktijkvorming als Voldoende 
omdat de opleiding voor een doeltreffende beroepspraktijkvorming 
zorgt, waarbij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding op orde 
zijn. Wij komen tot dit oordeel op basis van de volgende bevindingen. 
Ten eerste informeert de opleiding studenten en de beroepspraktijk 
op tijd en volledig. Daarbij zijn de wederzijdse verwachtingen over wat 
waar te leren en hoe te begeleiden voor alle betrokkenen duidelijk. De 
opleiding zorgt voor een succesvolle matching tussen studenten en de 
beschikbare beroepspraktijkplaatsen. Deze matching is succesvol 
omdat het team, vanuit de duurzame relatie met het werkveld, goed 
weet welke student waar het beste op zijn plaats is. 
 
Ten tweede volgt het team op een structurele en navolgbare wijze de 
voortgang van de student in de beroepspraktijk. Iedere student moet 
bij aanvang van de bpv-dagen de individuele leerdoelen beschrijven 
en deze aantoonbaar bespreken met de praktijk. Tijdens de 
begeleidingsgesprekken zijn het werken aan deze leerdoelen en de 
voortgang van de opdrachten onderwerp van gesprek en wordt de 
voortgang opgenomen in het studentvolgsysteem. In de 
begeleidingsgesprekken en tijdens de stagebezoeken komt de wijze 
en het effect van de begeleiding altijd aan de orde. Vanuit deze 
gesprekken bewaakt de bpv-docent de wijze van begeleiden in de 
beroepspraktijk en waar nodig grijpt de bpv-docent in en stuurt bij. 
 
Ten slotte is er sprake van een evenwichtige verbinding tussen het 
leren op school en het leren in de beroepspraktijk. De leerdoelen en 
leeractiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de competenties 
van de individuele student in de beroepspraktijk. Er is een duidelijke 
relatie tussen gestructureerde theorie en (praktijk-)opdrachten op 
school en datgene wat student in de praktijk leert. De verbinding 
tussen leren op school en leren in de praktijk wordt versterkt doordat 
de studenten iedere week twee dagen in de beroepspraktijk leren en 
die ervaringen tijdens de schooldagen in de groep bespreken. Van 
school naar de beroepspraktijk vindt diezelfde transitie plaats. 
 
Een punt van aandacht is de geconstateerde stagediscriminatie. De 
stagecoördinator geeft aan dat er sprake is van stagediscriminatie. Dat 
is bij de opleiding bekend omdat een student herplaatst moest 
worden nadat bleek dat deze de beroepsvaardigheden in de 
betreffende praktijk alleen mocht uitvoeren zonder de eigen 
hoofdbedekking. Docenten kennen de praktijkopleiders goed, zij 
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weten precies waar een student niet op zijn plek is. Echter, hierdoor 
wordt stagediscriminatie niet zichtbaar. De opleiding heeft geen actie 
ondernomen om de stagediscriminatie aan te pakken. Zo heeft zij de 
ontstane situatie niet inhoudelijk besproken met betreffende student 
en praktijk(-begeleider), is de SBB niet op de hoogte gesteld en is het 
niet in het team besproken. De opleiding besteedt op deze wijze 
onvoldoende aandacht aan stagediscriminatie. Wij verwachten van 
het team dat zij hier beleid op formuleren en actie op ondernemen als 
zich dit voordoet. 
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5.2. Examinering en diplomering: veel bereikt 

Examencommissie: richtinggevend voor het team 
 
We beoordelen de standaard Kwaliteitsborging examinering en 
diplomering als Voldoende omdat de examencommissie op een 
deugdelijke wijze de kwaliteit van examinering en diplomering borgt. 
 
De examencommissie Zorg, Welzijn, Sport en Groen, waaronder ook 
de opleiding Tandartsassistent valt, heeft sinds het vorig 
inspectiebezoek een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het 
gebied van de borging van deugdelijke examinering en diplomering. 
Deze verbeterslag wordt nader toegelicht in hoofdstuk 8 waarin de 
resultaten zijn beschreven van het herstelonderzoek ten aanzien van 
ED1 (Kwaliteitszorg examinering en diplomering) bij de opleidingen 
Doktersassistent en Verzorgende IG. 
 
We zien een examencommissie die in positie is en waarvan de aanpak 
op het gebied van examinering leidend is voor de teams. 
Bij de opleiding Tandartsassistent geeft zij op een gestructureerde 
wijze vorm en inhoud aan procedures en de uitvoering ervan. Daarbij 
heeft de examencommissie een professionele houding aangenomen 
door zichzelf en het team Tandartsassistent strikt te houden aan 
regels en afspraken. 
 
Positief daarbij is dat de examencommissie openstaat voor 
verbetering van het eigen functioneren. Zo deed zij het verzoek een 
audit op examineren uit te laten voeren in het voorjaar van 2019 
waarvan de uitkomsten hebben geleid tot kwaliteitsverbeteringen. De 
scholing en ondersteuning door een extern bureau hebben de 
examencommissie meer inzicht gegeven in de uitvoeringstaak 
‘borging’. Een voorbeeld daarvan is de transitie die de 
examencommissie heeft doorgemaakt van controle-zucht naar 
methodologische steekproefselectie en een systematische aanpak bij 
de borging. 
Dit zagen wij terug bij de werkwijze bij de opleiding Tandartsassistent. 
Om te komen tot vaststelling van diplomering controleert de 
‘adviescommissie vaststelling’ op nauwkeurige wijze de door het team 
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aangeleverde examendossiers. Op basis van de bevindingen adviseert 
zij de examencommissie welke dossiers voor diplomering in 
aanmerking komen. De examencommissie stelt, na een eigen 
steekproefsgewijze controle, uiteindelijk vast of een student werkelijk 
het diploma Tandartsassistent kan krijgen. In de door het team 
verzorgde eenduidige en overzichtelijke dossieropbouw, met 
volledigheid van de beoordelingsformulieren zien wij de groei in 
professionaliteit rondom de examinering terug. 
 
We hebben vastgesteld dat de examencommissie op het gebied van 
borging van de kwaliteit van het gehele examineringsproces, 
planmatig werkt. De examencommissie heeft een eigen jaarplanning 
met kwaliteitsdoelen die aan de hand van een meet- of 
kwaliteitsborgingsplan gevolgd worden. Hierdoor heeft de 
examencommissie de voortgang van de doelen in beeld en zicht op de 
risico’s. Een voorbeeld van deze monitoring is het examenportret van 
het team Tandartsassistent. Op basis van informatie uit evaluaties, 
analyses van examenproducten en gesprekken met de teamleider 
stelt de examencommissie de stand van zaken rondom examinering in 
de opleiding vast. Hierdoor zijn de aandachtspunten en risico’s in 
beeld en kan de examencommissie het team adviseren in de te nemen 
stappen. De examencommissie ziet het effect van deze monitoring 
ook terug in het bewuster en kritischer handelen van het team, binnen 
het proces van examineren. 
De feedback die het team in samenwerking met de examencommissie 
gestuurd heeft aan de examenleverancier beroepsgerichte theorie-
examens, is een voorbeeld van de kwaliteitsgerichte samenwerking. 
 
Er gaat veel goed bij de examinering, maar we zien nog 
verbetermogelijkheden in de betrokkenheid van de beroepspraktijk bij 
de examinering. De proeves van bekwaamheid worden op school, in 
een simulatieomgeving geëxamineerd, zonder betrokkenheid van de 
beroepspraktijk. Een tweede aandachtspunt is de betrokkenheid van 
de clusterexamencommissie bij de examinering van de generieke 
examens Taal en Rekenen. Omdat de centrale examencommissie 
binnen Scalda verantwoordelijk is voor de onderdelen Taal en 
Rekenen, voelt de examencommissie beperkt eigenaarschap hiervoor 
en ze heeft dan ook beperkt zicht op de kwaliteit van afname en 
beoordeling bij deze onderdelen. 
Tot slot blijft het proactief en risicogericht handelen een 
aandachtspunt. De examencommissie heeft veel informatie 
betreffende de examinering en de kwaliteit daarvan in handen. 
Daarmee kan de examencommissie niet alleen proactief voorsorteren 
op risico’s, maar ook een kwaliteitsslag maken in de verantwoording 
van haar activiteiten en keuzes. 
 
Exameninstrumentarium: voldoet, wel tekortkoming in 
instellingsexamens Engels 
Het beroepsgerichte exameninstrumentarium en de examens van 
Nederlands worden ingekocht. Deze exameninstrumenten hebben wij 
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als voldoende beoordeeld. 
 
Het digitale instellingsexamen voor Engels is ingekocht en wij 
beoordelen dit als voldoende, omdat het examen voor twee van de 
drie examenonderdelen voldoet aan de eisen. De examinering van de 
vaardigheden spreken en schrijven voldoet namelijk aan de 
uitstroom- en de toetstechnische criteria. De diversiteit aan 
opdrachten en de onderliggende objectieve beoordelingsmethodiek 
zorgen voor een valide en betrouwbaar oordeel per vaardigheid. 
 
Wel stellen we vast dat het examenonderdeel gesprekken voeren in 
onvoldoende mate aansluit op het ERK, omdat de betekenisvolle 
interactie ontbreekt en het eigen taalgebruik onderbelicht blijft. 

5.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

 
Kwaliteitszorg: krijgt vorm vanuit eigenaarschap 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende omdat een 
werkend stelsel van kwaliteitszorg garant staat voor de verbetering 
van het onderwijs. 
 
Wij stellen vast dat er sprake is van een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg waarin realistische doelen zijn opgesteld, de uitvoering 
daarvan volgens planning plaatsvindt en geëvalueerd wordt. Duidelijk 
herkenbaar is de toepassing van de pdca-cyclus die gestructureerd en 
planmatig op diverse niveaus vorm krijgt. We zien daarbij dat deze 
aanpak aantoonbaar leidt tot acties gericht op verbetering van de 
kwaliteit van onderwijs en examinering. Wij zagen dit terug in het 
opleidingsteam, bij de teamleiding/onderwijsontwikkelaar en bij 
de directie, maar in mindere mate bij de examencommissie. Daar 
behoeft de afhechting van deze pdca-cyclus nog aandacht. 
 
Directeur, teamleiding én team zijn goed op de hoogte van wat er 
speelt en nodig is binnen de opleiding en de omgeving van de 
opleiding. Vanuit de lesbezoeken, de panelgesprekken met studenten 
en werkveld, diverse evaluaties en beschikbare data heeft het team en 
de leiding de sterke punten, maar ook de risico’s binnen de opleiding 
in beeld. Wat wij positief vinden is de SWOT analyse die het team van 
de opleiding gemaakt heeft. Deze analyse geeft het team input voor 
strategische- en onderwijskundige keuzes. We zien hierin ook een 
duidelijke relatie tussen strategische overwegingen van het bestuur en 
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handelswijze van het team. De directie blijft ook langs de lijn van de 
teamleiding goed geïnformeerd en stuurt tijdig bij. Het team krijgt 
daarbij veel professionele ruimte en autonomie. Ook is er veel 
aandacht voor de ontwikkeling en deskundigheid van het personeel. 
Zo heeft bijna iedereen een docentopleiding gevolgd of is hiermee 
bezig. Docenten benoemen expliciet veel ruimte en mogelijkheden te 
ervaren. 
Wij zien wel een aandachtspunt. Het betrekken van externe 
deskundigen bij de beoordeling van het onderwijs binnen dit team, 
juist in deze tijd van onderwijsvernieuwing, kan dit een extra dimensie 
toevoegen aan het beeld van de kwaliteit van het betreffende 
onderwijs. 
   
Kwaliteitscultuur: kwaliteitsbewustzijn in een gedreven team 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende omdat 
het team eigenaar is van het onderwijs en gestructureerd werkt aan 
het opleidingssucces. 
 
Het onderwijskundig leiderschap zagen wij terug bij de leiding en 
onderwijskundige van het team. Vanuit een heldere visie stuurt de 
leiding op een wijze die maakt dat docenten betrokken zijn bij de 
vormgeving en kwaliteit van de opleiding. Het team voelt zich 
verantwoordelijk voor de opleiding en het studiesucces van de 
studenten. We zien dat terug in de transparante en lerende houding 
van het team. Het team werkt met elkaar aan onderwijs dat past bij de 
student, de beroepspraktijk en bij het beleid van de organisatie. Zij 
doen dit met passie en overtuiging, waarbij docenten, gedurende de 
uitvoering van de opleiding, regelmatig en soms ook in eigen tijd met 
elkaar werken aan de onderwijsvernieuwing in relatie tot het 
opleidingssucces. 

Wat echter beter kan, is het eigenaarschap over de opleiding in zijn 
geheel. Het eigenaarschap wordt vooral gevoeld en ingevuld bij het 
beroepsgerichte gedeelte. Nederlands, rekenen, Engels en 
burgerschap worden daarbij nog gezien als losse onderdelen van de 
opleiding waar andere docenten voor verantwoordelijk zijn. Echter 
vormen de beroepsgerichte én generieke componenten samen de 
opleiding waar het team in zijn geheel verantwoordelijk voor is. 
 
Verantwoording en dialoog; transparant met alle betrokkenen 
Wij beoordelen de standaard Verantwoording en dialoog als 
Voldoende omdat het team een actieve dialoog voert met de bij het 
onderwijs betrokkenen en openstaat voor hun voorstellen. 

Daarbij initieert de opleiding activiteiten om het bedrijfsleven te 
betrekken bij de vorming van het onderwijs zoals de jaarlijkse 
werkveldbijeenkomsten die het team organiseert. De bedrijven 
waarderen de wijze waarop zij betrokken worden en hoe hun inbreng 
en adviezen aantoonbaar een plaats krijgen binnen het 
onderwijsprogramma. Ook intern is er veel ruimte voor tegenspraak 
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en dialoog. Naast de team- en organisatiedialoog over goed onderwijs 
worden ook studenten actief bevraagd over de organisatie en 
kwaliteit van hun opleiding. Zij voelen zich gehoord en waarderen het 
dat ook zij betrokken worden bij de ontwikkelingen binnen de 
opleiding. Daarnaast zijn docenten en medewerkers intensief 
betrokken bij de ontwikkelingen binnen Scalda en bij 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen buiten de organisatie. 
Voorbeelden daarvan zijn de verschillende netwerkoverleggen en de 
directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de beroepsgerichte 
examens. 

5.4. Overige wettelijke vereisten 

De opleiding voldoet niet aan de wettelijke regels met betrekking tot 
het melden van verzuim zonder geldige reden. De manier waarop de 
opleiding de aan- en afwezigheid van studenten registreert, geeft 
onvoldoende basis om hieraan te kunnen voldoen. In het 
studentvolgsysteem is te zien dat tijdens een substantieel aantal 
lessen de aan- en afwezigheid van studenten niet is geregistreerd. 
Bovendien wordt het registratiegedrag van docenten niet structureel 
gemonitord en worden docenten niet of incidenteel op het niet 
registreren aangesproken door hun leidinggevende. De opleiding 
voldoet hiermee niet aan artikel 27, onder c, van de Leerplichtwet 
1969. 
 
Er waren binnen de onderzoeksgroep geen studenten die in de 
onderzochte periode in aanmerking kwamen voor de wettelijk 
verplichte meldingen aan het Verzuimloket. Echter, het proces om 
deze meldingen te doen loopt binnen Scalda over zoveel schijven dat 
het onmogelijk is om deze onverwijld te doen. Het signaleren van het 
overschrijden van de norm voor ongeoorloofde afwezigheid is belegd 
bij de centrale administratie. Deze stuurt slechts eenmaal per week 
lijsten met de betreffende studenten naar verzuimcoördinatoren. Die 
sturen op hun beurt lijsten ter beoordeling naar de coaches en 
wachten op antwoord. Het akkoord van de coach komt via de 
verzuimcoördinator weer bij de centrale administratie, die vervolgens 
de melding doet. Dit neemt doorgaans twee of meer weken in beslag. 
De opleiding voldoet hiermee niet aan de verplichting in artikel 21a, 
tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (studenten tot 18 jaar zonder 
startkwalificatie), respectievelijk artikel 8.1.8.a van de WEB (studenten 
van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie). 
 
Het gegeven dat slechts één medewerker van de centrale 
administratie (voor een heel onderwijscluster) de meldingen aan het 
Verzuimloket van DUO doet, wekt de indruk dat het bestuur het 
belang van de wettelijke verplichting hiertoe onvoldoende op het 
netvlies heeft. Bovendien kan een coach besluiten om een wettelijke 
vereiste melding niet te laten doen. Hiermee houdt Scalda zich ten 
principale niet aan de wet. 
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Een belangrijke positieve bevinding is dat de coaches in beeld hebben 
welke studenten veelvuldig afwezig zijn en extra zorg behoeven. De 
studenten voelen zich gezien en gesteund door hun coach. Studenten 
waar het minder goed mee gaat, worden besproken in het Intern 
Advies Team, waar ook Leerplicht bij aansluit. Soms is de 
betrokkenheid echter zo groot dat de neiging bestaat om Leerplicht 
op afstand te houden. De leerplichtambtenaren zien echter een 
positieve trend naar meer openheid en samenwerking. 
 
De opleiding voldoet wel aan de wettelijke verplichting om in de 
onderwijsovereenkomst het verzuimbeleid kenbaar te maken. 
 
 
Overige wettelijke vereisten: schookosten. 
We hebben geen tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de 
schoolkosten. 
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Resultaten stelsel- en 
verificatieonderzoek 
Procesoperator B 

6 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Procesoperator B, 25338, leerweg bbl, niveau 3. 
 
Bij het stelselonderzoek onderzochten we de volgende standaarden 
uit ons waarderingskader: 

• Didactische handelen (OP3) 
• Beroepspraktijkvorming (OP7) 
• Kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1) 
• Overige wettelijke vereisten (schoolkosten) 

We betrekken bij deze opleiding ook de standaarden die we in het 
kader van het verificatieonderzoek beoordelen. Dit zijn de volgende 
standaarden: 

• Ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 

De opleiding is geselecteerd op basis van een aselecte steekproef. De 
informatie wordt gebruikt om een rapport te maken over hoe de 
kwaliteit van het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. De 
resultaten van de stelselonderzoeken worden geaggregeerd 
weergegeven in de Staat van het Onderwijs die jaarlijks in april 
verschijnt. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Conclusie 
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We concluderen dat de onderzochte standaarden goed en voldoende 
zijn op het gebied van het Onderwijsproces, Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering en Kwaliteitszorg en ambitie. Ook zijn de 
schoolkosten voldoende. 

6.1. Onderwijsproces 

Ontwikkeling en begeleiding is zorgvuldig 
De standaard Ontwikkeling en begeleiding beoordelen wij als 
Voldoende, omdat het team de voortgang van de studenten 
voldoende volgt en de begeleiding afstemt op de behoefte van de 
student. Hierdoor sluit het merendeel van de studenten de opleiding 
met goed gevolg af. Dat de begeleiding voldoet bij de opleiding 
Procesoperator uit zich ook in de lage voortijdige uitval (nihil) en hoge 
tevredenheid van de studenten en het bedrijfsleven. 
Zo zagen we dat het team (twee vaste docenten) duidelijk in kaart 
brengt of een student (extra) begeleidingsbehoefte heeft. De 
signalering hiervan door het team gebeurt aan het begin van de 
opleiding, maar ook gaandeweg, samen met de student. Ook kan met 
behulp van de interne begeleider extra ondersteuning worden 
geboden op diverse gebieden (sociaal, emotioneel en cognitief). Het 
team volgt gedurende de opleiding zeer zorgvuldig de voortgang van 
de studenten, zowel op school als in de beroepspraktijk. De voortgang 
wordt inzichtelijk bijgehouden in een systeem, zodat het team en de 
studenten precies weten waar ze staan in hun ontwikkeling. Zo nodig 
stuurt het team direct bij. Tot slot constateren we dat de Scalda brede 
waarden, die vanuit de strategie van Scalda staan uitgewerkt onder 
andere in de student journey, leven bij de docenten en verankerd 
zitten in de begeleidingsstructuur. Herkenbaar zijn vooral de waarden 
Duidelijkheid, Toegankelijkheid en Betrokkenheid. 
 
Didactisch handelen legt verbinding met beroepspraktijk 
De standaard Didactisch handelen waarderen wij als Goed. 
Het pedagogisch, didactisch handelen van het team stelt studenten in 
staat te leren en zich te ontwikkelen. Dit bereikt het team in de eerste 
plaats door in de lessen de verbinding met de beroepspraktijk te 
leggen. Doordat de docenten afkomstig zijn uit de praktijk en het 
regionale beroepenveld goed kennen, kunnen zij ook putten uit veel 
praktijkvoorbeelden. Hiermee gaat de stof leven voor de studenten en 
blijven zij actief en betrokken. Bovendien krijgen de studenten 
gestructureerde lessen, waarin het praktijkdeel aansluit op de theorie. 
Daarnaast krijgen de studenten elke periode de gelegenheid om in de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 49/68



 

proeffabriek te oefenen met handelingen uit de praktijk en voeren zij 
proeven uit in de laboratoriumsituatie, waardoor zij actief leren. 
 
Docenten passen verder differentiatie toe door de niveauverschillen in 
te zetten voor kennisoverdracht tussen studenten onderling en het 
delen van ervaringen. Studenten kunnen op hun eigen niveau 
vakgerichte presentaties maken, waardoor ze extra worden 
uitgedaagd. Dit geldt ook voor de opbouw van de lesstof in 
moeilijkheidsgraad, waarbij studenten kunnen versnellen of 
vertragen. Ook in de generieke lessen leggen docenten zo veel als 
mogelijk verbanden met het beroep om aan te sluiten bij de 
leerbehoefte van studenten. Studenten zijn zeer tevreden over de 
lessen. 
 
Beroepspraktijkvorming is gedegen vormgegeven 
Wij beoordelen de Beroepspraktijkvorming als Voldoende omdat de 
voorbereiding, uitvoering en begeleiding ervan doeltreffend zijn. Zo 
bereidt het team de studenten inhoudelijk gedegen voor op de 
beroepspraktijk door de opbouw in de lesstof. Ook geven de 
studenten aan dat de werkboeken met praktijkopdrachten een goede 
aanvulling zijn op hun leerproces in de praktijk. Het team en de 
praktijkbegeleiders begeleiden hen voldoende om alle opdrachten te 
kunnen volbrengen. Daarnaast is het de studenten duidelijk waar ze 
aan moeten voldoen en voelen zich goed voorbereid op zowel de 
praktijk als de examinering. Verder zijn de eisen die het bedrijfsleven 
aan de studenten stelt vaak hoog. Het team realiseert zich dat en 
stuurt op de vereisten uit het kwalificatiedossier; dat is hun focus. 
Hiermee bewaakt het team de balans ten aanzien van het vereiste 
niveau. Ten slotte zijn de contacten tussen de studenten, de school en 
de bedrijven intensief. Betrokkenen zien en spreken elkaar soms bijna 
wekelijks en het team kan daardoor effectief bijsturen in het 
onderwijs, indien nodig. Ook is het bedrijfsleven nauw betrokken bij 
het inrichten van het onderwijsprogramma en het ontwikkelen van de 
keuzedelen. De BAC (bedrijfsadviescommissie) wordt goed bezocht en 
de afspraken krijgen opvolging binnen de opleiding. 
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6.2. Examinering en diplomering 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering vindt op 
gestructureerde wijze plaats 
De kwaliteitsborging examinering en diplomering is Voldoende. 
De examencommissie borgt de examinering en diplomering van de 
opleiding Procesoperator B voldoende en heeft zicht op de 
examenprocessen. Hiermee borgt de examencommissie dat de 
examenprocessen deugdelijk verlopen. Ook stelt zij op objectieve 
wijze vast of studenten voldoen aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van een diploma. 
 
De examencommissie is recent georganiseerd op clusterniveau. De 
examencommissie bestaat uit de commissie Beleid en borging, twee 
operationele commissies (per cluster opleidingen) en een advies 
vaststellingscommissie. Beleid en uitvoering zijn zodoende uit elkaar 
getrokken. 
Allereerst heeft de examencommissie voorafgaand aan de 
examinering diverse maatregelen getroffen om de kwaliteit te borgen. 
Zo heeft de examencommissie een jaarplan met concrete 
kwaliteitsdoelen, waarvan de voortgang wordt gemonitord en jaarlijks 
wordt geëvalueerd. Daarnaast borgt de examencommissie voldoende 
de deskundigheid van de betrokkenen bij examinering. Zo is er een 
scholingsplan Examinering en dit wordt periodiek gemonitord. De 
deskundigheid van de praktijkexaminatoren is eveneens vastgelegd 
en de opleiding werkt alleen met een vaste pool van aantoonbaar 
deskundige examinatoren. Ook heeft de examencommissie alle 
examenproducten vastgesteld, zoals de kadertoets van de ingekochte 
proeve en alle individuele referentieopdrachten. De opleiding zet 
ingekocht materiaal in van de leverancier voor het beroepsgerichte 
deel en voor Nederlands. Dit materiaal is eerder door ons als 
voldoende beoordeeld. Tot slot zijn de rollen, verantwoordelijkheden 
van betrokkenen en de activiteiten in de kwaliteitsborging transparant 
vastgelegd. 
 
Ten tweede heeft de examencommissie tijdens de examinering 
maatregelen getroffen zodat de afname en beoordeling deugdelijk 
verlopen. Zo vinden de examens altijd plaats in de beroepspraktijk. Als 
onderdelen van de examenopdracht niet kunnen plaatsvinden op het 
eigen of een ander bedrijf, dan wordt het examen in de proeffabriek in 
simulatie op school uitgevoerd. Verder is een betrouwbare en 
onafhankelijke beoordeling geborgd doordat er twee externe 
beoordelaars uit de pool de examens beoordelen. Tevens zijn bij de 
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uitvoering van de examens altijd twee docenten aanwezig om het 
proces te bewaken. In het eindgesprek worden het proces en de 
beoordeling geëvalueerd door betrokkenen. Deze evaluaties geven de 
examencommissie zicht op de afname en beoordeling. Tot slot 
heeft de examencommissie zicht op de afname en beoordeling door 
bijwoningen. Eventuele verbeteracties die hieruit voortkomen worden 
opgevolgd. 
De centrale examencommissie borgt de examens voor de generieke 
vakken.  
 
Ten derde heeft de examencommissie na afloop van de examinering 
maatregelen getroffen om de examinering en diplomering te 
verbeteren en verder te ontwikkelen. Zo zorgt de examencommissie 
voor honderd procent controle van dossiers. Ook voert de 
examencommissie periodiek (soms met behulp van externen) 
reguliere, thema- en risicogerichte onderzoeken uit. Bovendien zijn er 
evaluaties, bijvoorbeeld van de exameninstrumenten en van het 
functioneren van de examencommissie. De verbeterpunten die 
voortkomen uit de onderzoeken en evaluaties worden opgenomen in 
het teamplan, indien nodig in het nieuwe jaarplan van de 
examencommissie en in het jaarverslag. In dit jaarverslag 
differentieert de examencommissie per opleiding. Zodoende heeft de 
examencommissie goed zicht op de sterke en zwakke punten van de 
examinering en diplomering en borgt zij gerichte verbeteringen. 
 
Tot slot vinden er kalibreersessies voor alle assessoren (intern en 
extern) plaats, om te borgen dat er zoveel mogelijk gelijk en conform 
het niveau van het kwalificatiedossier wordt geoordeeld. 
 

6.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

 
Kwaliteitszorg: leidt tot aantoonbare verbetering 
Wij waarderen de standaard Kwaliteitszorg als Goed omdat de 
doelgerichte systematiek die het team hanteert, leidt tot aantoonbare 
verbetering van het onderwijs. Ten eerste sturen de teamleider en 
directeur structureel via het jaarplan en via allerlei overleggen op 
aspecten die de kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Het jaarplan 
komt tot stand en wordt periodiek bijgesteld met input uit 
clusterplan, zelfevaluaties en (thema)enquêtes met betrokkenen. 
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Ten tweede analyseert het team zodanig de resultaten, dat deze 
bijdragen aan het zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Zo betreffen 
de analyses niet alleen cijfers, maar de kwaliteitszorgmedewerker 
voert panelgesprekken met respondenten om uit te vragen wat er 
achter de scores zit. Hiervan wordt altijd een overdraagbaar 
onderzoeksrapport gemaakt waar het team vervolgens zelf mee aan 
de slag gaat en verbeteringen bewerkstelligt. 
Ten derde is de verbetercyclus structureel onderdeel van 
kwaliteitssystematiek. Zo worden de verbeterpunten breed opgehaald 
uit diverse bronnen, zoals lesbezoeken door de teamleider, overleggen 
met interne betrokkenen, de bedrijven, de BAC en de landelijke en 
regionale overleggen. Vervolgens komen de verbeterpunten in het 
teamplan. Daarna monitort het team de voortgang en evalueert 
periodiek het resultaat. Ten slotte stelt het team de doelen bij en 
prioriteert. Dit leidt tot voortdurende verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. 
Een voorbeeld hiervan is de verlenging van het programma met een 
half jaar, om zo de studenten beter op het vereiste niveau naar het 
diploma te begeleiden. Vanaf cohort 2018 hebben studenten met deze 
verlenging te maken. 
 
Kwaliteitscultuur: integer en professioneel 
Wij waarderen de kwaliteitscultuur als Goed, omdat het team 
voortdurend werkt aan de verbetering van het onderwijs en aan de 
eigen deskundigheid en professionaliteit. De kwaliteitscultuur is 
professioneel, integer en transparant. 
Professionalisering - groepsgewijs en individueel – gebeurt op het 
gebied van examinering, beroepsgerichte en generieke vakken, 
innovatie in de regio en pedagogisch didactische vaardigheden. Dit 
laatste wordt groepsgewijs opgepakt via PDG-training en verder via 
individuele lesbezoeken door de teamleider en een extern bureau, 
waarna waar nodig mini- en maxi-coaching plaatsvindt. 
Wat opvalt, is dat het team resultaatgericht is en afspraken worden 
nagekomen. Het feit dat het bedrijfsleven betrokken is, heeft de 
kwaliteitscultuur ten gunste beïnvloed. Daarnaast is het 
onderwijskundig leiderschap helder belegd. Het team is duidelijk 
eigenaar van de kwaliteitszorg, heeft korte lijnen met alle betrokkenen 
en lost eventuele problemen ad hoc of proactief op. Het team neemt 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, maar het 
onderwijskundig leiderschap ligt ook bij de teammanager. Deze stuurt 
het team aan en ondersteunt de docenten bij de voortdurende 
verbetering van het onderwijs. Ten slotte zien we efficiënte 
samenwerking tussen teamleider, docenten, andere teams en het 
bedrijfsleven, onder andere ook om de werkdruk aan te pakken door 
multi-inzetbaarheid en de kennisdeling. 
 
Verantwoording en dialoog: de opleiding is verankerd in de regio 
De opleiding legt in- en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief 
een dialoog. De opleiding Operator is nauw verankerd in de regio en 
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voert de dialoog met het regionale relevante bedrijfsleven op alle 
niveaus. Zo heeft het team nauwe relaties met het beroepenveld en 
betrekt het team hen actief bij de onderwijsontwikkeling, de 
onderwijsuitvoering en de verantwoording over de kwaliteit. Zo wordt 
het bedrijfsleven nauw betrokken bij de inrichting van het 
onderwijsprogramma en de keuzedelen. De BAC wordt trouw bezocht 
en de afspraken die daar gemaakt worden, krijgen opvolging binnen 
de opleiding. Een voorbeeld daarvan is de verlenging van de opleiding 
en de invulling van de keuzedelen. Daarnaast laat de opleiding 
regelmatig de kritische blik van buiten toe. Zo zijn externe 
deskundigen betrokken bij evaluaties van het onderwijs en de 
examinering en wordt de tevredenheid van het bedrijfsleven actief 
bevraagd. Ten slotte voert de opleiding intern voldoende de dialoog 
door inzet van enquêtes, studenten panels, overleggen en teamdagen. 
Ook legt het team periodiek intern verantwoording af over de 
onderwijskwaliteit. 

6.4. Overige wettelijke vereisten (schoolkosten) 

Wij hebben geen tekortkomingen geconstateerd bij de schoolkosten. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 54/68



Resultaten stelsel- en 
verificatieonderzoek Beveiliger 

7 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Beveiliger, crebo 25407, bol, niveau 2. 
 
Bij het stelselonderzoek onderzochten we de volgende standaarden 
uit ons waarderingskader: 

• Didactische handelen (OP3) 
• Beroepspraktijkvorming (OP7) 
• Kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1) 
• Overige wettelijke vereisten (schoolkosten) 

We betrekken bij deze opleiding ook de standaarden die we in het 
kader van het verificatieonderzoek beoordelen. Dit zijn de volgende 
standaarden: 

• Ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 

De opleiding is geselecteerd op basis van een aselecte steekproef. De 
informatie wordt gebruikt om een rapport te maken over hoe de 
kwaliteit van het onderwijs in Nederland zich ontwikkelt. De 
resultaten van de stelselonderzoeken worden geaggregeerd 
weergegeven in de Staat van het Onderwijs die jaarlijks in april 
verschijnt. 

Conclusie 

Wij beoordelen de standaarden Didactisch handelen, 
Kwaliteitsborging examinering en diplomering, Kwaliteitszorg en 
Verantwoording en dialoog als Voldoende. Daarnaast waarderen wij 
de standaarden Ontwikkeling en begeleiding, Beroepspraktijkvorming 
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en Kwaliteitscultuur als Goed. Omdat wij de standaard 
Kwaliteitscultuur als Goed waarderen, is het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie eveneens Goed. 

7.1. Onderwijsproces 

Ontwikkeling en begeleiding: verantwoordelijkheid van het hele 
team 
Wij waarderen de Ontwikkeling en begeleiding als Goed omdat het 
team in samenwerking met de intern begeleider en de 
zorgcoördinator de ontwikkeling van de studenten nauwgezet volgt 
en de begeleiding zorgvuldig uitvoert. Hierdoor vallen weinig 
studenten tussentijds uit. 
 
Een sterk punt van de begeleiding is dat het hele team zich er 
verantwoordelijk voor voelt. Daardoor haalt het ook uit informelere 
situaties informatie die van belang is voor het volgen en begeleiden 
van de student. Zo is het introductiekamp al een bron van informatie. 
Docenten observeren de studenten gericht op hun gedrag in de groep 
en individueel. Hiermee vormt het team zich al een beeld van de 
studenten nog voordat deze starten aan hun opleiding. Voorafgaand 
aan de introductieweek vindt een gedegen intake plaats. Het team 
brengt de startsituatie van elke student in kaart tijdens het 
intakegesprek. Als de warme overdracht met het toeleverend 
onderwijs daar aanleiding toe geeft, schuift de intern begeleider al bij 
het eerste gesprek aan. De intakers leggen de bijzonderheden uit deze 
gesprekken direct vast in het volgsysteem. In combinatie met de 
observaties tijdens de introductieweek hebben alle belanghebbenden 
vanaf de start zicht op eventuele extra begeleidingsbehoeften of 
andere bijzonderheden. 
 
Ook na de start van de opleiding dragen de betrokkenen zorg voor een 
zorgvuldige vastlegging van de studievoortgang en de 
begeleidingsinformatie uit de verschillende contactmomenten. 
Daarnaast heeft het team vanwege de begeleidingsbehoefte van de 
doelgroep de mentoruren verdubbeld. Op deze manier kunnen zij 
iedere student de aandacht geven die hij of zij nodig heeft, wat 
bijdraagt aan de kwaliteit van de begeleiding. Studenten die extra 
begeleiding nodig hebben, maken gebruik van de Interne Plus 
Voorziening (IPV). Zij krijgen in een apart lokaal bijvoorbeeld hulp met 
plannen, bijles voor generieke vakken of ondersteuning bij dyslexie. 
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De intern begeleider heeft tot slot met regelmaat overleg met de GGD 
Zeeland over studenten die veel verzuimen wegens ziekte. Dit om 
eventueel achterliggende problematiek op te sporen en studenten te 
kunnen verwijzen naar de juiste instanties voor verdere zorg. Op deze 
manier zijn de verantwoordelijkheden voor begeleiding en zorg helder 
belegd. 
 
De manier waarop het team energiek en in goede samenwerking met 
de intern begeleider de begeleiding voor deze doelgroep met zeer 
diverse achtergronden en behoeften vorm weet te geven verdient een 
compliment. De studenten spreken dan ook van een familiegevoel: zij 
weten zich gezien door het team en gestimuleerd om bij de juiste 
partijen hulp te zoeken die buiten de verantwoordelijkheid van de 
opleiding ligt. 
 
Didactisch handelen: afgestemd op doelgroep 
Het Didactisch handelen is Voldoende omdat het studenten in staat 
stelt te leren en ontwikkelen. Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit 
oordeel zijn gekomen. 
 
Om te beginnen gebruiken de docenten in de les veel voorbeelden uit 
de beroepspraktijk. Dit geldt voor zowel de praktijkvakken als 
weerbaarheid, als voor theoretische vakken als wetskennis en de 
generieke vakken als burgerschap en Nederlands. Met deze 
praktijkvoorbeelden maken de docenten de stof voor de studenten 
levend, begrijpelijk en daarmee interessant. Studenten geven 
desgevraagd ook aan dat zij alle lessen leerzaam vinden. 
 
Daarnaast zagen wij dat docenten in de lessen differentiëren en 
daarmee aansluiten op de individuele behoeften van studenten. Dit is 
van belang omdat de competenties, achtergronden en vaardigheden 
van de doelgroep sterk verschillen. Zo zijn er studenten die de 
opleiding in anderhalf jaar volgen, maar ook studenten die de 
verkorte opleiding van een jaar volgen. Zij zitten bij elkaar in de klas, 
maar doordat docenten maatwerk leveren, zitten zij elkaar in hun 
ontwikkeling en leerproces niet in de weg. Ook bevordert de 
differentiatie de betrokkenheid van de studenten. 
 
Tot slot sluit het didactisch handelen van docenten aan bij de 
doelgroep door de structuur die zij bieden in de les. Een praktisch 
voorbeeld hiervan is het aan het begin van de les opstellen van 
studenten achter hun bureau. Dit markeert een helder begin van de 
les en geeft houvast en duidelijkheid. Maar ook de inhoudelijke 
structuur van het geven en ontvangen van continue feedback en 
feedforward is hier vermeldenswaardig. Het biedt studenten namelijk 
een herkenbaar patroon waarin zij bewust zijn en blijven van hun 
eigen leervragen en ontwikkeling. 
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Beroepspraktijkvorming: optimaal leereffect door verbinding stage 
en school 
De beroepspraktijkvorming (bpv) is doeltreffend. Het leereffect voor 
studenten is optimaal omdat de opleiding zorgt voor een uitstekende 
verbinding tussen school en beroepspraktijk. Daarom waarderen wij 
de standaard Beroepspraktijkvorming als Goed. 
 
De manier waarop het team deze verbinding bewerkstelligt is een 
sterk punt. Tijdens de studieloopbaanuren, in de week dat studenten 
naar school gaan, wisselen zij op een gestructureerde wijze ervaringen 
uit. Vanuit deze ervaringen leveren zij namelijk casussen aan die 
tijdens die uren samen met de praktijkbegeleider worden behandeld. 
Hiervan leren studenten reflecteren op praktijksituaties, wat het 
leereffect bevordert. Daarnaast is de slb’er ook aanwezig tijdens deze 
lessen om te bepalen of er naar aanleiding van de casusbesprekingen 
ook iets in de voorbereiding of het onderwijs aangepast moet worden. 
 
Verder draagt het team in samenspraak met de bpv-bedrijven en de 
studenten zorg voor een doeltreffende voorbereiding van de bpv. Zo 
vinden alle studenten een plaats die hen past. De studenten jonger 
dan 18 jaar lopen stage bij het beveiligingsbedrijf van Scalda en 
rouleren tussen de locaties. Bij studenten ouder dan 18 jaar heeft het 
externe bpv-bedrijf een belangrijke rol bij het plaatsen van studenten 
op een passende opdrachtgever. Omdat de opdrachtgevers 
verschillende competenties vragen, zorgen school en bpv-bedrijf er 
samen voor dat studenten bij een opdrachtgever terecht komen die 
past bij hun leervraag en competentieontwikkeling. Door deze nauwe 
contacten is de inhoudelijke voorbereiding in de vorm van opdrachten 
eveneens helder voor alle betrokkenen. 
 
De begeleiding vanuit school en vanuit het bedrijf is eveneens op 
orde. Elke vier weken hebben school en bpv-bedrijf contact, hetzij 
persoonlijk, hetzij telefonisch. Tijdens deze contacten staat de 
voortgang van de student centraal. Begeleiders houden deze 
voortgang bij door de opdrachten die de studenten maken nauwgezet 
te volgen. Op deze manier kunnen school en bedrijf de begeleiding 
snel en doeltreffend bijsturen indien nodig. 

7.2. Examinering en diplomering 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering voldoet 
De kwaliteitsborging examinering en diplomering is Voldoende. De 
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clusterexamencommissie (hierna: examencommissie) heeft bij de 
opleiding Beveiliger een kleinere rol dan gebruikelijk. Omdat de 
beroepsgerichte examinering is uitbesteed aan een externe partij en 
de generieke examens worden geborgd door de centrale 
examencommissie voor de generieke vakken, is de examencommissie 
verantwoordelijk voor de diplomabeslissing. De examencommissie 
borgt het proces van diplomering voldoende. Deze is voldoende 
zorgvuldig omdat de examencommissie alle dossiers controleert op 
volledigheid van resultaten voordat zij overgaat tot de beslissing te 
diplomeren. 
 
De examencommissie is niet verantwoordelijk voor de 
beroepsgerichte examinering, maar zij laat zich wel door de 
werkgroep examinering van het team informeren over die examens. 
Dit draagt eveneens bij aan voldoende borging van het proces van 
afname en beoordeling door de examencommissie. De werkgroep 
voert namelijk bijwoningen uit om zicht te houden op de afname en 
beoordeling om zo eventueel het onderwijs te kunnen verbeteren. 
Daarnaast analyseert het team voor die doeleinden de resultaten van 
de beroepsgerichte examens. Hierbij neemt het team het initiatief. 
 
Wel zien wij enkele zaken die beter kunnen. We zien dat de 
clusterexamencommissie nog verder kan groeien in haar borgende 
rol, door de regie op de adviescommissies te versterken. 
Zo neemt de adviescommissie uitvoerende taken incidenteel onder 
eigen verantwoordelijkheid diplomabeslissingen om studenten 
tegemoet te komen die tussentijds hun diploma kunnen krijgen. Deze 
adviescommissie bestaat weliswaar deels uit leden van de 
examencommissie en valt onder haar verantwoordelijkheid, maar is 
voor het nemen van diplomabesluiten niet officieel gemandateerd. 
Bovendien controleert de examencommissie deze beslissingen niet of 
pas als het diploma al is uitgegeven. Het is van belang dat de 
examencommissie zelf bij alle diplomabesluiten verantwoordelijkheid 
behoudt. 
 
Een ander verbeterpunt is de uitwisseling tussen de 
examencommissie en de centrale examencommissie van de generieke 
vakken. Dit zijn op het moment van onderzoek twee losse entiteiten 
waardoor de examencommissie zich nog niet voldoende kan 
vergewissen van de kwaliteit van die generieke instellingsexamens. 
Als de uitwisseling tussen deze examencommissies verbetert, komt dit 
de betrouwbaarheid van de diplomabeslissing ten goede. 
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7.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg: team werkt cyclisch aan kwaliteit van het onderwijs 
Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende omdat de 
systematiek die het team hanteert leidt tot verbetering van het 
onderwijs. Hierbij werkt het team cyclisch. In de eerste plaats heeft 
het team zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Hiervoor gebruikt 
het sturingsinformatie als onderwijsresultaten, 
tevredenheidsmetingen en vsv-cijfers die de afdeling Onderwijs en 
Kwaliteit ter beschikking stelt. Ten tweede heeft het management 
door middel van bijwoningen zicht op de kwaliteit van het didactisch 
handelen van het team. De docenten halen ook op informele wijze 
informatie op over hoe studenten het onderwijs ervaren. Deze 
informatie gebruikt het team om doelen te stellen voor het teamplan. 
 
Ten derde heeft het team ook grip op de kwaliteit doordat het de 
verkregen informatie omzet in concrete verbetermaatregelen. De 
teamleden evalueren in de teamvergaderingen de voortgang van de 
doelen uit het teamplan. Daartoe zijn werkgroepen ingesteld die 
verantwoordelijk zijn voor onderwerpen als bijvoorbeeld 
kwaliteitszorg, examinering en voorlichting. De rollen en taken zijn op 
deze manier helder verdeeld waardoor het team focus aanbrengt in de 
zorg voor kwaliteit. 
 
Een voorbeeld van het cyclisch werken hebben we gezien bij het 
verlengen van de opleiding van één naar anderhalf jaar. Analyse van 
dalende onderwijsresultaten wees uit dat de opleiding in één jaar voor 
de meerderheid van de studenten te kort was. Dit werd mede 
veroorzaakt doordat de doelgroep de combinatie van de vrij pittige 
theorie met de stage die in datzelfde jaar afgerond moest worden, als 
te zwaar ervoeren. Hierdoor vielen studenten voortijdig uit of 
moesten hun examinering uitstellen en als extraneus hun diploma 
behalen. De verbeteractie was het verlengen van de opleiding met de 
mogelijkheid tot versnellen voor de studenten die het wel in een jaar 
kunnen behalen. Eigen analyse van het team wijst uit dat deze 
verbetering effect heeft gehad: de onderwijsresultaten zijn na 
invoering weer gestegen en studenten zijn tevreden over de 
opleidingsduur. 
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Kwaliteitscultuur: eigenaarschap en onderling vertrouwen 
Wij waarderen de Kwaliteitscultuur als Goed omdat wij hebben gezien 
dat de visie zoals beschreven in het teamplan door het hele team én 
door de studenten wordt uitgedragen. Sleutelwoorden hierbij zijn 
samenwerken via dialoog, persoonlijke aandacht en betrokkenheid, 
helpen bij het bekwamen in het beroep en in persoonlijke 
ontwikkeling en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Wij 
hebben deze onderdelen tijdens het onderzoek bij alle betrokkenen 
terug gezien en gehoord. Dit alles leidt tot een kwaliteitscultuur 
waarbij de teamleden eigenaar zijn van de onderwijskwaliteit en het 
team als geheel verantwoordelijk is daarvoor. De teamleider heeft 
hierbij een faciliterende rol en heeft het overzicht. Er is onderling 
vertrouwen en feedback geven en ontvangen is daarbij 
vanzelfsprekend. Zo komen de docenten regelmatig bij elkaar in de 
lessen om van elkaar te leren en eventueel te bepalen wat nodig is 
voor verdere professionalisering. In gezamenlijkheid stemmen 
docenten zo ook af wat een student of een klas nodig heeft van het 
team. De student is hierbij altijd de ‘stip op de horizon’ van het team. 
Ook toont het team voorbeeldgedrag door zich te houden aan de 
gezamenlijke afspraken. Studenten voelen zich daarbij vrij om elkaar 
en docenten aan te spreken op naleving van die afspraken. 
 
Verantwoording en dialoog: team voert open interne en externe 
dialoog 
Wij beoordelen Verantwoording en dialoog als Voldoende omdat het 
team een actieve dialoog voert met de bij het onderwijs betrokkenen 
en openstaat voor hun voorstellen. Zo heeft het team nauwe relaties 
met het beroepenveld en betrekt het team hen actief bij de 
onderwijsontwikkeling en de onderwijsuitvoering. Een voorbeeld van 
dat laatste is het gegeven dat de praktijkbegeleider van een van de 
bedrijven iedere week lessen op school verzorgt. De bedrijven geven, 
geheel passend bij de open cultuur, feedback aan het team als zij 
zaken zien waaraan in het onderwijs meer aandacht aan besteed kan 
worden. Daarnaast geven de bpv-enquêtes input aan het team over 
eventuele gewenste verbeteringen in het onderwijs. Ook denkt het 
bedrijfsleven mee over het ontwikkelen van een niveau-4 opleiding of 
bbl-varianten van bestaande opleidingen. 
 
Daarnaast is er een formele interne dialoog met studenten die 
plaatsvindt via panelgesprekken naar aanleiding van de uitkomsten 
van enquêtes. Deze dialoog levert het team informatie op voor het 
teamplan. Naast de formele dialoog is er een continue informele 
dialoog tussen studenten en team die leidt tot verbeteringen in het 
onderwijsproces. 
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7.4. Overige wettelijke vereisten 

Schoolkosten 
Wij beoordelen de schoolkosten als Onvoldoende. De reden voor de 
onvoldoende is gelegen in het feit dat de opleiding voor 
uniformonderdelen uit het verplichte pakket voorschrijft van welk 
merk deze moeten zijn. Dit is in strijd met artikel 8.1.4 van de WEB. 
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Resultaten herstelonderzoek 
Verzorgende-IG en 
Doktersassistent 

8 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
herstelonderzoek bij Verzorgende-IG en Doktersassistent, crebo's 
25491 en 25473, bol, niveau 3 en 4. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van een voorgaand onderzoek, 
hebben wij bij de examencommissie, verantwoordelijk voor de 
opleidingen Doktersassistent en Verzorgende-IG, een 
herstelonderzoek uitgevoerd naar de standaard Kwaliteitsborging 
examinering en diplomering. 
 
 

Conclusie 

Wij hebben vastgesteld dat de examencommissie Zorg, Welzijn, Sport 
en Groen een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, die vanuit 
gestructureerd en vasthoudend werken resulteert in een herkenbare 
en geaccepteerde examencommissie. Vanuit die positie borgt de 
examencommissie op een professionele wijze het proces van 
examineren en diplomeren binnen de opleidingen Doktersassistent en 
Verzorgende-IG. 

8.1. Examinering en diplomering 

Examinering en diplomering 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering: examencommissie 
in positie 
We beoordelen de standaard kwaliteitsborging examinering en 
diplomering als Voldoende omdat de examencommissie op een 
deugdelijke wijze de kwaliteit van examinering en diplomering borgt. 
 
In het kader van de verschillende onderzoeken hebben wij gesproken 
met de examencommissie Zorg, Welzijn, Sport en Groen. Omdat 
zowel de opleiding Tandartsassistent, alsook de opleidingen 
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Doktersassistent en Verzorgende –IG onder de verantwoordelijkheid 
van deze examencommissie vallen, komen onze bevindingen bij de 
verschillenden hoofdstukken dan ook grotendeels overeen. Per 
hoofdstuk is ingezoomd op de betreffende opleiding(en). 
 
De examencommissie Zorg, Welzijn, Sport en Groen heeft sinds het 
vorig inspectiebezoek een positieve ontwikkeling doorgemaakt ten 
aanzien van een deugdelijke borging van de examinering en 
diplomering. De examencommissie is hierbij op een voortvarende, 
vasthoudende en gestructureerde wijze te werk gegaan. We zien een 
examencommissie die in positie is en waarvan de aanpak op het 
gebied van examinering leidend is voor de teams. 
 
Ten eerste heeft de examencommissie veel geïnvesteerd in het zicht 
krijgen op de risico’s op het gebied van examinering. Op een 
gestructureerde wijze heeft zij daarna vorm en inhoud gegeven aan 
procedures en uitvoering. Daarbij heeft de examencommissie een 
professionele houding aangenomen door zich strikt te houden aan 
regels en afspraken. 
Dit heeft geresulteerd in een: 

• een hoge taakopvatting bij de leden van deze examencommissie 
• planmatig werken met agenda/notulen 
• functionele scheiding tussen zorgen en borgen 
• acceptatie van de examencommissie en haar taakuitvoering 
• duidelijke instructie en werkwijze rondom examinering 
• een effectief werkend examenbureau (uitvoering) locatie 

Bessenstraat 
• uitvoering door teams conform afspraak. 

Sterk punt daarbij is dat de examencommissie openstaat voor 
verbetering van het eigen functioneren. Zo deed zij het verzoek om 
een audit op examineren uit te laten voeren in het voorjaar van 2019 
waarvan de uitkomsten leidden tot kwaliteitsverbeteringen. De 
scholing en ondersteuning door een extern bureau hebben de 
examencommissie meer inzicht gegeven in de uitvoeringstaak 
‘borging’. Een voorbeeld daarvan is de transitie die de 
examencommissie heeft doorgemaakt van controlezucht naar 
methodologische steekproefselectie en een systematische aanpak bij 
de borging. 
 
Ten tweede hebben we vastgesteld dat de examencommissie op het 
gebied van kwaliteitsborging van het gehele examineringsproces, 
planmatig werkt. De examencommissie heeft een eigen jaarplanning 
met kwaliteitsdoelen die aan de hand van een meet- of 
kwaliteitsborgingsplan gevolgd worden. Hierdoor heeft de 
examencommissie de voortgang van de doelen in beeld en zicht op de 
risico’s. Een voorbeeld hiervan is het examenportret van de 
opleidingsteams. Op basis van onder andere informatie uit 
bijwoningen, analyses van examenproducten en gesprekken in de 
teams stelt de examencommissie de stand van zaken rondom 
examinering in de opleiding vast. In dat examenportret staan ook de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 64/68



 

aandachtspunten en risico’s per team. De examencommissie 
bespreekt deze en via het interne netwerk examinering adviseert de 
examencommissie de leidinggevenden waardoor directe bijsturing 
mogelijk is. 
 
Ten derde zien we de focus op zorgvuldig- en vasthoudendheid ook 
terug bij de procedure van vaststelling tot het verkrijgen van het 
diploma. De examencommissie stelt aan de hand van 
een heldere procedure vast of een student voldoet aan de 
voorwaarden voor diplomering. Daarbij speelt de informatie vanuit 
bijwoningen en evaluaties een doorslaggevende rol. Door het zicht dat 
de examencommissie heeft op afnamelocaties, afnamecondities, 
deskundigheid van de beoordelaars en door een zorgvuldig 
vormgegeven steekproefsgewijze controle op de examendossiers 
komt de examencommissie op een deugdelijke wijze tot het 
diplomabesluit. Een kwaliteitseffect daarbij is dat de wijze van 
dossiervorming en de manier waarop teams aan hun zorgtaken bij 
examinering voldoen in lijn is met de kwaliteitsdoelen van de 
examencommissie. Echter zien wij in dit proces, waarin veel goed 
gaat, nog wel verbetering mogelijk. 
 
Een eerste verbeterpunt is de betrokkenheid van de 
clusterexamencommissie bij de examinering van de generieke 
examens Taal en rekenen. Omdat de centrale examencommissie 
binnen Scalda verantwoordelijk is voor de onderdelen Taal en 
Rekenen, voelt de examencommissie beperkt eigenaarschap hiervoor 
en ze heeft dan ook beperkt zicht op de kwaliteit van afname en 
beoordeling bij deze onderdelen. In dit proces heeft de 
examencommissie wel risico’s gedetecteerd en deze met de centrale 
examencommissie gedeeld, maar heeft het daar verder bij gelaten. 
Hierin zien we dan ook het tweede verbeterpunt; het volgen van en 
sturen op de realisatie van de geadviseerde verbeteracties en 
geconstateerde risico's. Een voorbeeld daarvan is het examen Engels. 
De examencommissie heeft naar aanleiding van de behaalde hoge 
resultaten een signaal afgegeven naar de centrale examencommissie 
Taal en Rekenen, maar heeft geen actie ondernomen om een 
terugkoppeling te krijgen van de melding. De leden van de 
examencommissie beamen dat zij hierin nog kwaliteitsslagen kunnen 
maken. 
 
Tot slot zien we dat de kwaliteit van de verantwoording in 
het jaarverslag van de examencommissie toeneemt als 
evaluatiedata, acties en gerealiseerde verbeteringen beter worden 
toegelicht. 
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Reactie van het bestuur 9 . 
Een waardevol rapport 
 
‘Waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen; dat is de titel die 
Scalda haar nieuwe strategie heeft meegegeven. Dit rapport van de 
Inspectie van het Onderwijs laat veel zien van hoe we dat hebben 
gedaan. We zien net als de inspectie zelf onze kernwaarden in alles 
terug, in alle lagen van Scalda en ook in dit rapport. 
 
Het geeft ons duidelijkheid over veel zaken, zoals onze 
kwaliteitscultuur, die er goed voor staat. De Inspectie heeft recht 
gedaan aan onze veelzijdigheid, door een zeer breed onderzoek, in 
heel Zeeland, onder opleidingen in al onze clusters. Ze heeft 
gesproken met vele stakeholders, zowel interne als externe. Wij zijn 
zeer positief over de manier waarop de Inspectie dit heeft gedaan. De 
Inspectie heeft ons adviezen gegeven die belangrijk zijn voor onze 
toegankelijkheid, die we graag opvolgen. Bovenal laat dit rapport de 
grote betrokkenheid zien, de inzet van collega’s. We bedanken 
iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. 
 
We zijn binnen Scalda zelfbewust. Enerzijds beseffen we waar er werk 
aan de winkel is. Zo heeft het team van de opleiding Vavo bij het 
verschijnen van dit rapport een plan van aanpak gereed om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De aanwijzingen ten 
aanzien van de verzuimaanpak zijn al grotendeels opgevolgd, niet 
alleen voor de opleiding waar dit onderzoek plaatsvond, maar voor 
heel Scalda. Anderzijds zijn we vooral trots op de positieve feedback 
op onze hybride opleidingen, op onze kwaliteitscultuur en op hoe 
onze waarden overal in Scalda terugkomen. We zijn voor het 
overgrote deel blij met de uitkomsten van het onderzoek. We 
onderschrijven het rapport volledig. Het geeft ons handvatten, maar 
bovenal vertrouwen in onze organisatie. Dit inspectierapport is een 
prachtige bevestiging van de ontwikkelingen die we samen hebben 
ingezet, waar alle collega’s samen, dag in dag uit, ieder op de eigen 
plek aan werken. 
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Bijlage 1: Overzicht opleidingen 
oordelen onderwijsresultaten 

Opleidingen overzicht onderwijsresultaten 
 
In deze bijlage is de onderzochte opleiding aangegeven welke 
betrokken is bij het bepalen van de onderwijsresultaten. 
 

VAVO-opleidingscode: Opleiding: 

5400 vmbo-theoretische leerweg 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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