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Bijlage(n) 

1. Definitief rapport onderzoek 

naar kwaliteitsverbetering 

 

 

Geacht college,  

 

 

Hierbij ontvangt u het rapport over ons onderzoek naar kwaliteitsverbetering 

(okv) bij uw instelling betreffende de opleiding(en) waarbij in een eerder 

onderzoek tekortkomingen zijn aangetroffen. Dit onderzoek vloeit voort uit de 

wettelijke taak van de Inspectie van het Onderwijs (artikel 3 en artikel 11 vierde 

lid van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT)). 

 

U heeft in uw reactie van 2 december jl. (kenmerk: CUF1002461.Hi.Br) 

aangegeven geen feitelijke onjuistheden in het conceptrapport te hebben 

geconstateerd. In de bijlage wordt op uw algemene opmerking(en) ingegaan en 

geven wij aan welke wijzigingen in het definitieve rapport zijn verwerkt. 

Het conceptrapport is daarom ongewijzigd vastgesteld. 

 

Het rapport is vastgesteld op 6 december 2016. Indien u het niet eens bent met 

het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs, kunt u een zienswijze als bijlage 

aan het definitieve rapport toe laten voegen. Wanneer u van deze mogelijkheid 

gebruik wilt maken, verzoek ik u uw zienswijze voor 21 december 2016 toe te 

zenden aan ondergetekende. Wilt u ook een Word-versie van deze zienswijze per 

e-mail versturen naar F.Besemer@owinsp.nl. 

Wij publiceren het rapport (inclusief uw eventuele zienswijze) in de vijfde week na 

de vaststellingsdatum op onze website. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

mr. drs. G.N.J.A. Bukkems 

Directeur Toezicht mbo 
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1 Inleiding 
 
In dit rapport staan de uitkomsten van de drie onderzoeken naar 
kwaliteitsverbetering, die de Inspectie van het Onderwijs op 31 oktober en 1 
november 2016 heeft uitgevoerd bij het Arcus College. De inspectie baseert zich op 
het Toezichtkader bve 2012 en het Addendum 2015 (zie 
www.onderwijsinspectie.nl). 
 

Aanleiding onderzoeken naar kwaliteitsverbetering 
De aanleiding voor de onderzoeken naar kwaliteitsverbetering is het 

vervolgtoezicht, zoals is opgenomen in het rapport van de Staat van de instelling 
(vastgesteld op 13 mei 2015). 
 
We hebben een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd bij de volgende 

opleidingen. 
 
Gebied 
Kwaliteitsborging  

Gebied Examinering 
en diplomering 

Leerweg, niveau, locatie 

90471, Administratief 
medewerker 
(Bedrijfsadministratief 
medewerker) 

Niet onderzocht Leerweg bol, niveau 2, locatie 
Valkenburgerweg 148 te Heerlen  

Niet onderzocht 91410, 
Tandartsassistent 

Leerweg bol, niveau 4, locatie 
Henri Dunantstraat 2 te Heerlen 

95070, ICT-medewerker, 
(Medewerker beheer 
ICT) 

95070, ICT-
medewerker, 
(Medewerker beheer 
ICT) 

Leerweg bol, niveau 3, locatie 
Valkenburgerweg 148 te Heerlen 

 
Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker), 90471 
We hebben de kwaliteitsborging onderzocht, omdat tijdens de Staat van de 
instelling is geconstateerd dat er sprake was van niet-naleving van de wet op het 

gebied van kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6 ).  
 
Tandartsassistent, 91410 
We hebben de examinering en diplomering onderzocht, omdat tijdens de Staat van 
de instelling is geconstateerd dat er sprake was van onvoldoende examenkwaliteit. 
 
ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT), 95070 

We hebben de examinering en diplomering onderzocht, omdat tijdens de Staat van 

de instelling is geconstateerd dat er sprake was van onvoldoende examenkwaliteit. 
Daarnaast hebben we de kwaliteitsborging onderzocht, omdat tijdens de Staat van 
de instelling is geconstateerd dat er sprake was van niet-naleving van de wet op 
het gebied van kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6 ).  
 
Om ons een beeld te vormen van de kwaliteitsverbeteringen hebben we informatie 

over de opleidingen geanalyseerd. Op locatie zijn documenten onderzocht en 
gesprekken gevoerd. Er is onder andere gesproken met docenten, 
examencommissies en het opleidingsmanagement. 
 
In dit rapport starten we met de conclusie van de onderzoeken naar 
kwaliteitsverbetering en geven we aan wat het vervolg is (hoofdstuk 2).  

Vervolgens lichten we de onderzoeken naar kwaliteitsverbetering op 
opleidingsniveau toe (hoofdstuk 3).  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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2 Conclusie en vervolg 
 
In dit hoofdstuk staat de conclusie van de onderzoeken naar kwaliteitsverbetering 
en beschrijven we het vervolg. De toelichting op de beoordeling staat in hoofdstuk 

3. 
 
2.1 Conclusie 
 

Onderzoeken naar kwaliteitsverbetering opleidingsniveau 
 
Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker), 90471 

We concluderen dat bij de opleiding Administratief medewerker 
(Bedrijfsadministratief medewerker) het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging 
voldoende is.  
 
Tandartsassistent, 91410 
We concluderen dat bij de opleiding Tandartsassistent het kwaliteitsgebied 

examinering en diplomering voldoende is.  
 
ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT), 95070 
We concluderen dat bij de opleiding ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) de 
kwaliteitsgebieden examinering en diplomering en kwaliteitsborging voldoende zijn.  

 
 

2.2 Vervolg 
 
Vervolgtoezicht naar aanleiding van de onderzochte opleidingen 
We voeren bij de drie opleidingen geen vervolgtoezicht uit, omdat we alle 
onderzochte kwaliteitsgebieden als voldoende hebben beoordeeld. 
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3. Resultaten opleiding 

 
In dit hoofdstuk lichten wij het resultaat van de kwaliteitsonderzoeken bij de 
opleidingen toe. We geven per gebied aan wat het oordeel is (goed, voldoende, 
onvoldoende, slecht) en verantwoorden ons over het oordeel op het niveau van de 

onderliggende aspecten. 
 
 
3.1 Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) 

 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij Administratief medewerker 
(Bedrijfsadministratief medewerker), 90471, niveau 2, bol, locatie 

Valkenburgerweg 148 te Heerlen richtte zich op de kwaliteitsborging. 
 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering leidt tot de volgende beoordeling: 
 
Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvol-

doende 
Slecht 

4. Kwaliteitsborging  •   

 
Kwaliteitsgebied 

Aspect 

Voldoende Onvoldoende 

Gebied 4: Kwaliteitsborging 

4.1 Sturing* •  

4.2 Beoordeling* •  

4.3 Verbetering en verankering* •  

4.4 Dialoog en verantwoording •  
De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. 
 
Beschouwing 
 

Algemeen 
Tijdens voorgaand onderzoek is geconstateerd dat de kwaliteitsborging 
onvoldoende was. We hebben ons binnen dit gebied alleen gericht op dat aspect, 
dat tijdens voorgaand onderzoek als onvoldoende is beoordeeld. De voldoende 
oordelen hebben we overgenomen.  
 
De kwaliteitsborging voldeed niet, omdat niet voldaan was aan het aspect 

beoordeling. Een degelijke evaluatie op basis van een integrale analyse van 
tekortkomingen in de onderwijskwaliteit ontbrak.  
Hierna lichten we alleen het aspect toe, dat tijdens dit onderzoek opnieuw is 
onderzocht en beoordeeld. 
 
Kwaliteitsborging 

De kwaliteitsborging beoordelen we als voldoende. Aan alle aspecten is voldaan.  
 
De beoordeling beoordelen we als voldoende, omdat de opleiding de onderwijs- en 
examenkwaliteit monitort en evalueert. De opleiding heeft de werkwijze van MBO 
Beter Light geïmplementeerd in de eigen kwaliteitscyclus. Naast de zelfevaluatie 
worden er ook evaluaties en analyses uitgevoerd en worden de verbeteracties 
opgenomen in het teamplan. Naast deze nieuwe werkwijze, is er ook ingezet op 

lesbezoeken als bron voor evaluatie van het didactisch handelen. Dit alles loopt 
parallel aan een professionaliseringstraject dat een open feedback cultuur binnen 
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het docententeam als doel heeft. Het team, dat is samengevoegd met het team 
‘Specifieke doelgroepen’ heeft hierin al stappen gezet. Het kritisch kijken naar de 
wijze waarop samen invulling gegeven wordt aan het onderwijs heeft geleid tot een 

merkbare verbeterslag. Zo geven de studenten aan dat er nu duidelijke 
omgangsregels worden gehanteerd en is er meer variatie in didactische 
werkvormen die worden gehanteerd.  
 
 
3.2 Tandartsassistent  

 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij Tandartsassistent, 91410, niveau 4, 

bol, locatie Henri Dunantstraat 2 te Heerlen richtte zich op de examinering en 
diplomering. 
 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering leidt tot de volgende beoordeling: 
 
Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvol-

doende 
Slecht 

2. Examinering en diplomering  •   

 
Kwaliteitsgebied 

Aspect 

Voldoende Onvoldoende 

Gebied 2: Examinering en diplomering 

2.1 Exameninstrumentarium* •  

2.2 Afname en beoordeling* •  

2.3 Diplomering* •  
De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. 
 
Beschouwing 

 
Algemeen 
Tijdens voorgaand onderzoek is geconstateerd dat de examinering en diplomering 
onvoldoende was. We hebben ons binnen dit gebied alleen gericht op dat aspect, 
dat tijdens voorgaand onderzoek als onvoldoende is beoordeeld. De voldoende 
oordelen hebben we overgenomen.  
 

De examinering en diplomering voldeed niet, omdat niet voldaan was aan het 
aspect diplomering. De examencommissie vergewiste zich in onvoldoende mate 
van de kwaliteit van afname en beoordeling van de examens. Daarnaast was de 
scheiding in taken en verantwoordelijkheden tussen de sub-examencommissie en 

examencommissie onvoldoende helder. 
Hierna lichten we alleen het aspect toe, dat tijdens dit onderzoek opnieuw is 

onderzocht en beoordeeld. 
 
Examinering en diplomering 
De examinering en diplomering beoordelen we als voldoende. Aan alle aspecten is 
voldaan.  
 
De diplomering is voldoende deugdelijk en geborgd, omdat de examencommissie 

haar verantwoordelijkheid neemt. Zij heeft voldoende zicht op de afname en de 
beoordeling van de examens en er is een zorgvuldige besluitvorming tot 
diplomering.  
Aan de hand van de procesarchitectuur examinering zijn alle onderdelen van het 
examinerings- en diplomeringsproces tegen het licht gehouden en waar nodig 

verbeteringen aangebracht. Zo ook in de afstemming van de werkzaamheden van 
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de sub-examencommissie en de examencommissie. De sub-examencommissie is 
verantwoordelijk voor het operationele deel van de examinering en diplomering. De 
examencommissie behoudt de helicopterview en stuurt waar nodig de sub-

examencommissie proactief aan. Zoals vastgelegd in een jaarplanning voeren 
vertegenwoordigers van de examencommissie bijwoningen uit van examens. Ook 
draagt de examencommissie zorg voor de resultaatanalyses en evaluaties van 
examens. Er is een scholingsplan voor betrokkenen bij de examinering en de 
examencommissie houdt bij wie welke scholing heeft gevolgd. Alleen 
gecertificeerde assessoren mogen examens beoordelen.  

Ten slotte worden in het traject van het definitieve diplomabesluit behaalde 
examenresultaten gecontroleerd en examendossiers steekproefsgewijs 

gecontroleerd om te borgen dat diploma’s rechtmatig verstrekt worden.  
 

 
3.3 ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) 
 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij ICT-medewerker (Medewerker beheer 
ICT), 95070, niveau 3, bol, locatie Valkenburgerweg 148 te Heerlen richtte zich op  
de examinering en diplomering en de kwaliteitsborging. 
 
Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering leidt tot de volgende beoordeling: 

 
Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvol-

doende 
Slecht 

2. Examinering en diplomering  •   

4. Kwaliteitsborging  •   

 
Kwaliteitsgebied 

Aspect 

Voldoende Onvoldoende 

Gebied 2: Examinering en diplomering 

2.1 Exameninstrumentarium* •  

2.2 Afname en beoordeling* •  

2.3 Diplomering* •  

Gebied 4: Kwaliteitsborging 

4.1 Sturing* •  

4.2 Beoordeling* •  

4.3 Verbetering en verankering* •  

4.4 Dialoog en verantwoording •  
De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. 
 

Beschouwing 
 
Algemeen 
Tijdens voorgaand onderzoek is geconstateerd dat de examinering en diplomering 
en de kwaliteitsborging onvoldoende waren. We hebben ons binnen deze gebieden 
alleen gericht op die aspecten, die tijdens voorgaand onderzoek als onvoldoende 

zijn beoordeeld. De voldoende oordelen hebben we overgenomen.  
 
De examinering en diplomering voldeed niet, omdat niet voldaan was aan het 
aspect afname en beoordeling. De afnamecondities waren onvoldoende geborgd 
waardoor een betrouwbare beoordeling in het geding was. De proeve van 
bekwaamheid werd door één docent beoordeeld die ook de begeleider van de 

student was en tijdens het examen bovendien de rol van opdrachtgever had.  
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De kwaliteitsborging voldeed niet, omdat niet voldaan was aan de aspecten 
beoordeling en verbetering en verankering.  
De beoordeling voldeed niet omdat er geen analyses van oorzaken van mogelijke 

tekortkomingen werden uitgevoerd.  
De verbetering en verankering voldeed niet door het ontbreken van een effectieve 
verbeteraanpak. Hierdoor was het meten van behaalde effecten van de ingezette 
maatregelen niet mogelijk.  
Hierna lichten we alleen de aspecten toe, die tijdens dit onderzoek opnieuw zijn 
onderzocht en beoordeeld. 

 
Examinering en diplomering 

De examinering en diplomering beoordelen we als voldoende. Aan alle aspecten is 
voldaan. 
 
De examenprocessen van afname en beoordeling zijn voldoende deugdelijk 
verlopen. De opleiding zet alleen ingekocht examenmateriaal in voor de 

examinering. Het examenmateriaal bevat heldere voorschriften voor de afname 
zoals scheiding in rollen en de inzet van twee beoordelaars. Deze voorschriften 
worden gevolgd zoals blijkt uit de beoordelingslijsten. De twee beoordelaars 
beoordelen onafhankelijk van elkaar het examen en komen, na overleg, tot een 
eindbeoordeling van het examen. Door deze verbeteringen is een betrouwbare 
beoordeling voldoende geborgd. 
 

Kwaliteitsborging 
De kwaliteitsborging beoordelen we als voldoende. Aan alle aspecten is voldaan. 

 
De beoordeling beoordelen we als voldoende. Proceseigenaren zijn er 
verantwoordelijk voor dat de in het verbeterplan opgenomen en in de 
uitvoeringsplannen uitgewerkte acties uitgevoerd worden. Voor de zelfevaluatie 

heeft het team onder andere gebruik gemaakt van de informatie uit analyses van 
evaluaties, enquêtes en uitkomsten uit panelgesprekken. Naast dat er tussentijds 
aandacht is voor de voortgang van de verbeteractiviteiten zijn er gedurende het 
schooljaar twee momenten vastgelegd waarbij de stand van zaken van de 
uitvoeringsplannen wordt bepaald. 
 
De verbetering en verankering beoordelen we als voldoende omdat de 

verbeteraanpak planmatig wordt aangepakt. Het team volgt jaarlijks een 
mijlpaallijst/jaarstroomschema waardoor iedereen in het team bekend is met alle 
relevante jaaractiviteiten. In het kader van professionalisering heeft het team een 

start gemaakt met lesbezoeken. Iedere docent krijgt een lesbezoek van een collega 
en legt zelf ook een lesbezoek af. Deze lesbezoeken zijn nu nog algemeen van 
karakter maar zijn een opmaat naar professioneel leraarschap.  
Het team is duidelijk in de lead en het kwaliteitsbewustzijn is groeiende in dit team.  
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Bijlage 
 
Bijlage I Normering kwaliteitsgebieden 
 
De normering per gebied is per januari 2015 aangepast (zie het Toezichtkader bve 
2012 en het Addendum 2015). De normering heeft betrekking op de 
toezichtperiode 2015-2016.  
 

De normen 
Op basis van het onderzoek spreekt de inspectie oordelen uit waarvoor zij 

gebruikmaakt van een normering. Deze bestaat uit twee stappen: 
 
1. Een normering per aspect: per aspect wordt een beschrijving gegeven. 

Indicatoren en portretten zijn daarvoor indicerend en richtinggevend. 

2. Een normering per kwaliteitsgebied. 
 
Bij het gebied Examinering en diplomering zijn alle aspecten als kernaspect 
benoemd. 
 
Normering Examinering en diplomering 
Goed  Aan alle drie de aspecten is voldaan. 

 De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze 
uitgevoerd. 

Voldoende  Aan alle drie de aspecten is voldaan. 
 Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten 

voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. 

Onvoldoende  Aan een of twee aspecten is niet voldaan. 

Slecht  Aan geen van de drie aspecten is voldaan. 

 

 
Voor de normering van het gebied Kwaliteitsborging zijn drie kernaspecten 
benoemd. De kernaspecten zijn 4.1 Sturing, 4.2 Beoordeling en 4.3 Verbetering en 
verankering.  
 
Normering Kwaliteitsborging 
Goed  Aan alle aspecten is voldaan. 

 De elementen in het portret worden op een uitstekende wijze 
uitgevoerd. 

Voldoende  Aan alle kernaspecten is voldaan. 
 Er wordt voor het grootste deel aan de omschrijving van de portretten 

voldaan, waaronder de essentiële onderdelen. 

Onvoldoende  Aan twee of drie aspecten is niet voldaan. 
 

Slecht  Aan alle vier de aspecten is niet voldaan. 
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