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1 Inleiding 
 
In dit rapport staan de uitkomsten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering, 
dat de Inspectie van het Onderwijs op 13 januari 2017 heeft uitgevoerd bij GO-
College. De inspectie baseert zich op het Toezichtkader bve 2012 inclusief de 
beleidsregel van 5 september 2016 en het Addendum 2015 (zie 
www.onderwijsinspectie.nl). 
 

De aanleiding voor het onderzoek naar kwaliteitsverbetering is het vervolgtoezicht, 
zoals is opgenomen in het rapport van de Staat van de instelling (vastgesteld op 8 

januari 2016). 
 
We hebben de kwaliteitsborging op instellingsniveau onderzocht, omdat tijdens de 
Staat van de instelling is geconstateerd dat de instelling niet voldeed aan de 

wettelijke vereiste op het gebied van kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6). 
 
In het onderzoek Staat van de instelling is ook geconstateerd dat de opleiding 
Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus), crebo 92410 niet 
voldeed aan de wettelijke vereiste op het gebied van kwaliteitsborging. Bij deze 
opleiding zijn nu echter geen studenten ingeschreven.  
Daarom is een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de verwante opleiding Eerste 

monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, crebo 25332.  
De resultaten daarvan zijn opgenomen in een separaat rapport. Dit rapport en het 
rapport Kwaliteitsonderzoek mbo zijn aan elkaar gerelateerd. Omdat er slechts 
sprake is van kleine opleidingen heeft het namelijk geen betekenis om onderscheid 

te maken tussen de kwaliteitsborging op opleidingsniveau en op instellingsniveau. 
 
Om ons een beeld te vormen van de kwaliteitsverbeteringen hebben we informatie 

over de instelling en opleidingen geanalyseerd. Op locatie zijn documenten 
onderzocht en gesprekken gevoerd. Er is gesproken met de directie en een lid van 
de vaststellingscommissie. 
 
Tevens is gecontroleerd of de instelling beschikt over de meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Tijdens het SvI van 2016 was geconstateerd dat deze niet 

aanwezig was. 
 
In dit rapport starten we met de conclusie van het onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering en geven we aan wat het vervolg is (hoofdstuk 2). Daarna 
volgt de toelichting op de beoordeling van de kwaliteitsborging op instellingsniveau 

(hoofdstuk 3).  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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2 Conclusie en vervolg 
 
In dit hoofdstuk staat de conclusie van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering en 
beschrijven we het vervolg. De toelichting op de beoordeling staat in hoofdstuk 3. 
 
 
2.1 Conclusie 
 

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kwaliteitsborging instellingsniveau 

We concluderen dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau bij GO-College 

wederom onvoldoende is. Hiermee is niet voldaan aan de wettelijke vereiste op het 

gebied van kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6).  
 
Melcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De instelling beschikt over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
 

2.2 Vervolg 
 
We voeren vervolgtoezicht uit naar de kwaliteitsborging van de instelling, omdat 
niet voldaan is aan de wettelijke vereiste (WEB, art. 1.3.6). De instelling krijgt de 
gelegenheid de kwaliteitsborging te verbeteren. 
Over een jaar zullen we de kwaliteitsborging opnieuw onderzoeken en beoordelen. 
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3 Resultaten kwaliteitsborging op instellingsniveau 
 
In dit hoofdstuk informeren wij u over de beoordeling van de kwaliteitsborging op 
instellingsniveau en onderbouwen wij ons oordeel. De normering van het 
kwaliteitsgebied kwaliteitsborging staat in bijlage I. 
 
De kwaliteitsborging van GO-College beoordelen we als onvoldoende. Dit oordeel is 
gebaseerd op de beoordeling van de onderliggende aspecten.  

 
 
Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvol-

doende 
Slecht 

4. Kwaliteitsborging   •  

 

 

Aspecten Voldoende Onvoldoende 

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, omdat niet voldaan was aan de aspecten sturing, beoordeling en 
verbetering en verankering. Alleen deze aspecten zijn opnieuw onderzocht en 
beoordeeld.  
De sturing voldeed niet, omdat er niet gestuurd werd met de kwaliteitsmaatstaven 
die zijn opgesteld. De beoordeling voldeed niet, omdat er geen sprake was van een  
regelmatige beoordeling van de realisatie en voortgang van de gestelde doelen.  De 
verbetering en verankering voldeed niet, omdat er geen systematische 

verbetercyclus was. 
De kwaliteitsborging bij GO-College is in ontwikkeling. De instelling geeft aan dat,  
door de aandacht die nodig was voor de veranderingen met betrekking tot de 
herziene kwalificatiestructuur, deze ontwikkeling is vertraagd. 
 
Hierna lichten we alleen de aspecten toe, die tijdens dit onderzoek opnieuw zijn 

onderzocht en beoordeeld. 

 
Kwaliteitsborging 
De kwaliteitsborging op instellingsniveau bij GO-College is beoordeeld als 
onvoldoende, omdat niet voldaan is aan verbetering en verankering.  
 
De sturing beoordelen we als voldoende.  

In het verslag van werkzaamheden zijn doelen opgenomen voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Deze doelen zijn concreet beschreven en sluiten aan bij de situatie 
en fase van ontwikkeling van het GO-College. Er is een duidelijke visie op 
onderwijs. Objectiviteit is daarin een leidend begrip. Op meerdere manieren worden 
externen betrokken, zoals bij de examencommissie. Naast doelen op het gebied 
van kwaliteitsborging zijn er ook doelen voor het verstevigen van de organisatie en 
het onderwijs. Zo is GO-College bezig met het verkrijgen van een ISO certificering 

en is een handboek kwaliteitszorg in concept klaar.  
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Het is de bedoeling dat het handboek binnenkort wordt vastgesteld door de raad 
van toezicht. Er is een vaststellingscommissie en een examencommissie ingericht 
waar ook veel externen bij zijn betrokken. De taken en bevoegdheden zijn 

beschreven in het handboek examinering. 
 
De beoordeling beoordelen we als voldoende.  
In het verslag van werkzaamheden is een jaarlijkse beoordeling opgenomen van 
kwaliteitsprestatie-indicatoren door de directeur. Tevens monitort de directeur 
tussentijds het proces en brengt om de zes weken een bezoek bij de bedrijven. 

Hierdoor heeft de directeur zicht op de voortgang van de gestelde doelen. De kpi’s 
geven vooral zicht op tevredenheid van studenten, ouders en bedrijven. Voor het 

evalueren is vooral het communicatieplan, naast het handboek kwaliteitszorg, 
belangrijk. De directeur geeft aan dat nog niet alle gestelde doelen zijn 
gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de beoordeling  wordt aangevuld met de 
managementreview. Hierin zal het zicht op de onderwijskwaliteit verder worden 
aangescherpt op basis van kpi’s en van de overige informatiebronnen, zoals het 

communicatieplan. Dit staat gepland voor de komende zomer. 
 
De verbetering en verankering beoordelen we als onvoldoende. 
De verbeterpunten die zijn opgenomen in het verslag van werkzaamheden zijn nog 
niet uitgewerkt en uitgevoerd. Er is echter al wel een start gemaakt met het 
oppakken van verbeteringen in de samenhang van het programma. Dit is al voor 
een opleiding uitgewerkt. Tevens  is  de examenkwaliteit versterkt. Deze beide 

punten komen voort uit het voorgaande onderzoek. Ook zijn de betrokkenen bij de 
uitvoering van het onderwijs, waar nodig, nog niet voldoende meegenomen in de 

inbedding van de kwaliteitszorg. Er is daarom nog geen sprake een 
samenhangende verbetering en van verankering.  
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Bijlage 
 
Bijlage I Normering kwaliteitsgebied 
 
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. 
 
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. 

 
 
  

 


