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Samenvatting

In januari 2017 hebben wij een onderzoek naar kwaliteitsverbetering
op instellingsniveau uitgevoerd bij het GO-College, waarbij wij
tekortkomingen hebben geconstateerd. We hebben met het bestuur
afspraken gemaakt om de kwaliteit van borging op een aanvaardbaar
niveau te brengen. Wij hebben de kwaliteit op 26 april 2018 opnieuw
beoordeeld en het bestuur heeft de kwaliteit verbeterd.

Wat gaat goed?
Het bestuur van GO-College heeft zicht op de kwaliteit. Om zicht
te krijgen, doet het bestuur onderzoek en laat onderzoek doen door
externen. Als extra borging van kwaliteitsprocessen heeft GO-College
in 2017 een ISO-certificering aangevraagd en gekregen.
Om de kwaliteit vervolgens te verhogen, heeft het bestuur acties
ingezet. Het bewaakt ook of de acties leiden tot resultaten.

Wat kan beter?
Het verslag van werkzaamheden moet voor belanghebbenden en
geïnteresseerden vindbaar en toegankelijk zijn. Nu is op de website
van de instelling niet helder waar het verslag van werkzaamheden te
lezen is.

Bestuur: Stichting
Beroepsonderwijs GO-College
Bestuursnummer: 21441

Totaal aantal studenten: 18

Onderzochte opleiding: Eerste
monteur elektotechnische installaties
woning en utiliteit, 25332

BRIN: 30VR

Onderzoeksnummer: 295452
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Opzet herstelonderzoek1 .

Bestuur

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

De inspectie heeft op 26 april 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd
bij het GO-College naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben
geconstateerd in de onderzoeken, uitgevoerd in januari 2017. Deze
eerdere onderzoeken waren uitgevoerd met het toezichtkader bve
2012.

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:
• Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft

het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op
verbetering van de onderwijskwaliteit?

Het onderzoek richt zich daarnaast op de kwaliteit van de onderzochte
opleiding.

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op opleidingsniveau. Op beide niveaus richt het onderzoek zich op de
standaard Kwaliteitszorg.

Het onderzoek is een herstelonderzoek, omdat wij eerder een
tekortkoming hebben aangetroffen bij het GO-College. Die
tekortkoming, opgenomen in de rapporten van januari 2017, betrof de
kwaliteitsborging. In dit onderzoek gaan we na of de tekortkoming is
hersteld op zowel bestuursniveau als op opleidingsniveau.

Wij vormen onze oordelen door de uitvoering van het bestuur en de
opleiding te toetsen aan de standaarden uit het
Onderzoekskader 2017 middelbaar beroepsonderwijs. Op
instellingsniveau hebben wij de standaard Kwaliteitszorg onderzocht.
Bij de andere standaard van dit gebied, Verantwoording en
dialoog, hebben we het eerdere oordeel overgenomen omdat er geen
indicaties zijn dat de voldoende kwaliteit die we eerder vaststelden is
gewijzigd.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het herstelonderzoek bij het GO-
College is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht
bij de opleiding. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
Het oordeel op de standaard KA3 Verantwoording en dialoog is
overgenomen, omdat er in de uitvoering geen wijzigingen zijn
geweest ten opzichte van het vorige onderzoek.
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Herstel

Opleiding→ 1

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

1. Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit,
25332

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met docenten, de
werkgroep kwaliteitszorg en de directie.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat het oordelen op de standaard uit het
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook de
afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het onderzoek op
opleidingsniveau.

In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

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 het gebied
Kwaliteitszorg en ambitie.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op het onderzochte kwaliteitsgebied op
bestuursniveau.

Samenvattend oordeel
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende.
Het bestuur hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarmee het
anticipeert op mogelijke risico's in de onderwijskwaliteit. Tevens
beoordeelt het bestuur de onderwijskwaliteit, de
examinering en diplomering en de communicatie met anderen en
verbetert deze waar dit mogelijk is. Het bestuur zoekt een
evenwichtige balans tussen de formele en informele lijnen om
belanghebbenden te betrekken bij beleidsontwikkelingen.

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.
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Tijdens voorgaand onderzoek in januari 2017 constateerden wij dat de
kwaliteitsborging van onvoldoende kwaliteit was, omdat niet voldaan
was aan het aspect 'Verbetering en verankering'. De reden hiervoor
was dat de voorgenomen verbeterpunten nog onvoldoende waren
uitgewerkt en uitgevoerd. Van een samenhangende verbetering en
verankering van ingezette acties was nog geen sprake. Ook waren bij
de uitvoering betrokken personen onvoldoende bekend met de
inrichting van het kwaliteitszorgsysteem.

Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen we nu als voldoende, omdat
de instelling een stelsel van kwaliteitszorg heeft en op basis daarvan
het onderwijs monitort, beoordeelt en verbetert.
Dit doet de instelling op basis van meetbare doelen. Toen het GO-
College in 2017 het vijfjarig bestaan vierde, was dit voor de instelling
tevens een aanleiding om de ambities naar boven bij te stellen. Dit
resulteert in het verhogen van de streefcijfers voor de tevredenheid
van studenten, ouders, bedrijven en docenten. De ISO-certificering die
GO-College in 2017 heeft aangevraagd en gekregen, is een extra
borging van kwaliteitsprocessen.
Het bestuur heeft inzicht in de kwaliteit omdat zij doelen stelt en deze
heeft uitgewerkt in prestatie-indicatoren en
verbetermaatregelen. Eenmaal per maand doorloopt de werkgroep
kwaliteitszorg samen met het bestuur wat de voortgang is van de
geplande en ingezette verbeteracties.
Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks een beoordeling op, maakt de
examen- en vaststellingscommissie jaarlijks een zelfevaluatie en heeft
een onafhankelijke deskundige de kwaliteit van de instelling
beoordeeld.

De instelling heeft maatregelen getroffen om de betrokkenheid en het
eigenaarschap van alle belanghebbenden binnen de instelling
versterken. Docenten maken gebruik van het nieuwe
kwaliteitszorgsysteem. De kleinschaligheid van de instelling maakte
dat het informeren van docenten al op een informele wijze verliep.
Om docenten te blijven betrekken bij ontwikkelingen biedt het
systeem hen sinds kort informatie over verschillende onderwerpen
zoals het onderwijsproces en examinering en diplomering. Daarnaast
geeft de instelling sinds deze maand een 'nieuwsbrief kwaliteitszorg'
uit.
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In deze nieuwsbrief houdt de werkgroep kwaliteitszorg alle
medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen zoals het houden van
functioneringsgesprekken, het organiseren van
intervisiebijeenkomsten en ook van de uitkomsten van diverse audits
en tevredenheidsonderzoeken.

De instelling verantwoordt zich over de onderwijskwaliteit,
kwaliteitszorg en audits in het verslag van werkzaamheden. Echter, dit
verslag is niet vindbaar op de website en daarom niet toegankelijk
voor derden, terwijl dit wel van de instelling wordt gevraagd.

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht

Wij voeren geen vervolgtoezicht uit.
Bij het eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw
of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan.
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Eerste monteur
elektrotechnische installaties
woning en utiliteit

3 .

In dit hoofdstuk geven wij het oordeel en de resultaten van het
herstelonderzoek bij Eerste Monteur Elektrotechnische installaties
woning en utiliteit. Het betreft hier het oordeel op de standaard
Kwaliteitszorg en ambtie.

Conclusie

Gezien de omvang van de instelling beschouwen de kwaliteitszorg en
ambitie van de opleiding als gelijk aan de kwaliteitszorg en ambitie op
bestuursniveau. zie hiervoor de conclusie bij hoofdstuk 2.

3.1. Kwaliteitszorg en ambitie: verbeterd

Gezien de omvang van de instelling beschouwen we de kwaliteitszorg
en ambitie van de opleiding als gelijk aan de kwaliteitszorg en ambitie
op bestuursniveau. Wij verwijzen voor onze bevindingen en oordelen
naar hoofdstuk 2.
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Reactie van het bestuur4 .
Wij herkennen ons volledig in het rapport en zullen dan ook
genoemde verbeterpunten meenemen in ons beleid. Zo is de
herijking van onze visie en missie in samenspraak met het werkveld
en docenten al in gang gezet. Bij de vernieuwing van de website
komt de mogelijkheid documenten voor belanghebbenden
toegankelijk te maken; in het ontwerp is dit meegenomen.
De ISO-certificering is voor ons een borg om constant aandacht te
hebben voor verbeteraspecten van het beleid en de organisatie.
Door een externe organisatie vindt er jaarlijks een audit plaats
waarbij wij moeten aantonen dat er wordt gedacht en gehandeld
volgens de PDCA-cyclus en naar de door onszelf beschreven
processen. Dit maakt en houdt ons elke dag kwaliteitbewust.
Met dank aan de inspecteurs voor hun constructieve en positief
kritische houding tijdens het onderzoek.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


