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Voorwoord 
 
Elk jaar dient een niet door de overheid bekostigde instelling conform artikel 1.4.1, lid 3 van de WEB, een 
verslag van werkzaamheden over de onderwijsactiviteiten vast te stellen en openbaar te maken. Met 
genoegen geven wij uitvoering aan deze wettelijke opdracht en presenteren hierbij het verslag van Werk-
zaamheden over kalenderjaar 2021. 
 
Topic in 2021 was de grote impact van corona. Toch hebben we ook mooie kanten mogen ervaren: hoe 
goed we met zijn allen in staat zijn om te schakelen, knopen door te hakken en contacten te onderhou-
den. Zelfs meer dan normaal, wat het extra bijzonder maakt. Niet voor alle leerlingen, vakcoaches, mede-
werkers en relaties was het even makkelijk. Online leren heeft de afgelopen tijd een prominente rol ge-
kregen. We hebben geleerd met MS Teams te werken en ondervonden wat wel en niet goed werkt. Een 
ding weten we zeker: online leren zal in te toekomst alleen nog maar groter worden. Echter heeft het ons 
ook doen inzien dat de kracht en de impact van fysiek leren niet te onderschatten is. Een “echte” ont-
moeting is een essentiële factor bij kennisoverdracht. 
 
In het jaarplan 2021 is uitgegaan van vier landschappen, Organisatie, Onderwijs, Examinering en Diplo-
mering. Per landschap zijn doelstellingen en Prestatie Indicatoren benoemd. Deze indeling wordt gezien 
als meest duurzaam en organisch. 
 
De realisatie van groei zal onder andere worden bereikt door: 

• Het aangaan van partnerships; 
• Ontwikkelen van bedrijfsgerichte trainingen; 
• Werven van leerlingen en leerbedrijven; 
• (nog)meer aansluiting op bedrijfsprocessen; 
• Inzet van actuele lesstof; 
• De kwaliteit van alle medewerkers te vergroten; 
• Bedrijfsprocessen optimaliseren en implementeren; 
• Inzet van marketing en communicatie. 

 
Ook in 2021 is weer veel werk verricht en hebben we met elkaar een mooie ontwikkeling mogen doorma-
ken. Het resultaat van 2021 is dan ook te danken aan de tomeloze inzet van veel collega’s, vrijwilligers, 
Raad van Toezicht en vele andere die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling van GO-college.  
 
Vanaf deze plaats past mij een woord van dank uit te spreken aan een ieder die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragen tot waar we nu zijn, dank daar voor.  
 
Jan de Jong 
Directeur-bestuurder  
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0. Algemeen 
 

0.1 Organisatie 
Stichting Beroepsonderwijs GO-college is statutair gevestigd in Oude-Tonge en opgericht op 7 juni 2012. 
Bewust is gekozen voor de rechtsvorm Stichting om daarmee het sociaal-maatschappelijk doel te laten 
zien. Zoals in de statuten vermeld staat heeft de stichting tot doel: 

 
a) Het verzorgen van beroepsonderwijs in samenwerking en afstemming met regionale bedrijven in het 

kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en/of andere onderwijswetten. 
b) Kleinschalig scholen te stichten waar leerlingen zich thuis voelen 
c) Om in nauwe samenwerking met het beroepenveld: 

• Een contextrijke leeromgeving te creëren 
• Aan te sluiten op bedrijfsprocessen 
• Verbinding te leggen tussen theorie en praktijk 
• Te borgen dat er gewerkt wordt met actuele kennis 

d) Het verrichten al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 

0.2 Visie en missie 
Bij GO-college staat de klant (leerling en leerbedrijven) centraal, aandacht, betrokkenheid en betrouw-
baarheid zijn daarbij belangrijke criteria. De leerling dient tevreden te zijn over zijn of haar opleiding maar 
dit geldt ook voor de leerbedrijven. Betrokken, betrouwbaar, enthousiasme, gedreven en passie zijn kern-
woorden die door GO-college dagelijks in de praktijk worden gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visie 
Samensmelting van vakkennis, pedagogiek en didactiek ten dienste aan het onderwijsleerproces van de 
leerling met als resultaat een toekomstgerichte werknemer die beschikt over actuele kennis onder het 
motto ‘KENNIS MAAK JE MET ELKAAR’ 

 
Missie 
Voor de sector techniek leerlingen kwalitatief en effectief opleiden tot een professionele medewerker die 
beschikt over actuele (vak)kennis en naadloos doorstroomt van school naar werk. Een TOP-school waar 
je als leerling graag wilt leren en waarvan (leer)bedrijven graag hun potentiële medewerker betrekken. 
Dit te bereiken door gebruik te maken van actuele kennis, contextrijke leeromgeving en een directe kop-
peling tussen theorie en praktijk. Samenwerking met regionale bedrijven is daarbij een pré.  De vernieu-
wende onderwijsvorm biedt de opmaat tot een professionele medewerker die beschikt over actu-
ele (vak)kennis en naadloos doorstroomt van school naar werk. Precies waar het bedrijfsleven al jaren 
op wacht. 
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0.3 Organisatie 
 

 
 

Functies en taken 
• raad van toezicht: belast met het toezicht houden op het gevoerde beleid, klankbord van het bestuur 

(drie leden); 
• College van Bestuur 

directeur-bestuurder: beleidszaken, aansturing van de operationele processen, legt verantwoor-
ding af aan Raad van Toezicht; 

• Marketing & Communicatie 
• vakcoach beroepsgericht deel: verzorgen van het vaktechnisch deel van de opleiding (twee free-

lance docenten Elektrotechniek en twee freelance docenten Werktuigbouwkunde); 
• vakcoach theoriedeel: verzorgen van het theoriedeel van de opleiding (een docent talen, Loopbaan 

en Burgerschap en een docent wiskunde en rekenen) 
• vaststellingscommissie: verantwoordelijk voor het examen te borgen op toetstechnische kwaliteit 

zoals validiteit en betrouwbaarheid; 
• examencommissie: verantwoordelijk voor de kwaliteit van examinering en diplomering 
• Raad van Advies: klankbord vanuit het werkveld 

 
0.4 Vervanging crebo-licenties 

Er is in 2021 een nieuwe aanvraag ‘Diploma-erkenning’ voor de BBL-opleiding 25669 Allround technicus 
voertuigen en mobiele werktuigen ingediend en verkregen per 1-11-2021.   
Daarnaast zijn aanvragen ingediend voor de BBL-opleidingen: 
25623 Verspaner  
25624 Allround Precisie verspaner  
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0.5 Communicatie stakeholders 
GO-college streeft naar een open communicatie met haar stakeholders. Daarom wordt veel aandacht 
besteed aan het beschikbaar stellen van de juist informatie aan elke stakeholder. In het verslagjaar zijn 
onder andere de volgende acties en/of verbeteringen doorgevoerd: 
• Herziening/aanpassing van de website; 
• Met regelmaat actuele berichtgeving via sociale media zoals twitter en facebook en LinkedIn; 
• Periodieke (kwartaal) verschijning van een NieuwsFlits die gestuurd wordt aan alle relaties, leerbe-

drijven, ouders, leerlingen, collega’s, en overige betrokkenen; 
• Nieuwsbrief kwaliteitszorg 
• Elke zes weken voortgangsoverleg met de leerling en praktijkbegeleider van het leerbedrijf; 
• Elk kwartaal formeel overleg met de Raad van Toezicht en wekelijks informeel overleg; 
• Twee keer per jaar formeel overleg met de docenten en wekelijks informeel werkoverleg; 
• Intervisiebijeenkomsten met docenten; 
• Overleg met praktijkleerbedrijven over verbetering aansluiting onderwijs-bedrijfsleven  

 
Door de corona-maatregelen hebben diverse activiteiten niet – fysiek - plaats kunnen vinden: 

 
• Voorlichting verzorgen, contactleggen en onderhouden met regionale scholen voor het voortgezet 

onderwijs; 
• Voorlichting verzorgen op diverse regionale Beurzen zoals Beroepenbeurs, open dag van leerbedrij-

ven, en/of ander organisaties, etc.; 
• Overleg met gemeente(n) in de regio over aansluiting (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt, de drie 

O’s. 
 
Bovenstaand overzicht is niet compleet maar geeft een beeld van de wijze waarop en de frequentie 
waarmee wij onze stakeholders voorzien van informatie. 

 
0.6 Ontwikkeling en activiteiten 

Het is een bijzondere tijd die iedereen en elke onderneming raakt. Covid 19 heeft op veel plaatsen roet in 
het eten gegooid. Ook aan GO-college is Covid 19 niet vlekkeloos voorbijgegaan. De lessen en het maken 
van toetsen vonden deels online plaats. Alle leerlingen konden bij hun leerbedrijf blijven werken, dat dan 
weer wel. De zes-weekse voortgangs-overleggen werden gedaan middels videoconferentie. Netwerkbij-
eenkomsten, beurzen en dergelijke konden niet georganiseerd en/of bezocht worden. Zelfs een happe-
ning als diploma-uitreiking moest plaats vinden in petit comité. 
 
Het aantal leerlingen is teruggelopen van 34  op 1 januari 2021 naar 29  op 31 december 2021.  
Er zijn acht nieuwe leerbedrijven (inclusief locatie Delfgauw) aangetrokken. 
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1. Onderwijs 
 
1.1 Beroepsonderwijs 

Beroepsonderwijs vraagt om eigenwijsheid en lef. Eigenwijsheid om tegen de huidige stroming(-en) in 
te gaan. Lef om fouten te durven maken en, ondanks dat, voorwaarts te blijven ontwikkelen. Het verzor-
gen van goed onderwijs vraagt vertrouwen, betrokkenheid en aandacht. Zowel de docent als de leerling 
dient zich veilig te voelen; ‘ieder mag zijn zoals hij is’. 
 
Onderwijs dient niet alleen te gaan over vakkennis, ook de ontwikkeling van het individu als mens is van 
groot belang om goed te kunnen functioneren in de maatschappij en op het werk. 
Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en houding met vooraf gestelde doelen (kwalifi-
catie). Het vervult op hoofdlijnen drie maatschappelijk functies: 

 
1. Kwalificatie   

Leerlingen wordt kennis, vaardigheden en houding geleerd om suc-
cesvol te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 

2. Socialisatiefunctie  
Onderwijs zorgt voor overdracht van algemeen geldende normen 
en waarden die nodig zijn om te functioneren in de samenleving.   

3. Persoonsvorming 
Ontwikkelen van identiteit, morele autonomie en kritisch besef van 
waarden en normen en democratische houding aanleren, met de 
docent als identificatiefiguur. 

 
Het idealistische uitganspunt is dat elk individu van origine wil leren. Het is vakmanschap van een do-
cent om de leerling zover uit te dagen, te inspireren en te motiveren dat hij het gaat doen en excelleert 
tot levenslange honger naar kennis, vaardigheden en attitude. Dat kan alleen als een docent zijn vak 
uitoefent vanuit passie. 
 
GO-college kenmerkt zich door individuele leertrajecten, onderwijs op maat. Voor goed onderwijs is het 
van belang dat er wordt gewerkt met een diversiteit aan werkvormen en actueel lesmateriaal. De didacti-
sche aanpak is van wezenlijk belang voor het beklijven van de lesstof.  Als school ben je constant op 
zoek naar de beste lesstof en lesmethode die aansluit bij de leerling en het leerbedrijf. De actualiteit van 
methoden en lesmateriaal is daarbij van essentieel belang.  
 
Een constante zoektocht blijft de verbinding tussen theorie en praktijk. Wat er in de theorie wordt ge-
leerd dient aan te sluiten op wat in de praktijk wordt gevraagd. Maar ook visa-versa. Daarom werkt GO-
college nauw samen met het bedrijfsleven/leerbedrijven. Dat resulteert in maximale afstemming tussen 
wat er in de praktijk gebeurt en in de theorie wordt geleerd. Om een stap verder te zetten gaat GO-college 
de samenwerking opzoeken met leveranciers/fabrikanten om hun product in te zetten als lesmateriaal. 
 
Beroepsonderwijs is de motor van innovatie en kenniseconomie. Meer dan de helft van het aantal werk-
nemers in MKB-land hebben een mbo-opleiding. Goed (beroeps-)onderwijs laat zich kenmerken door:  
• Afstemming op de wensen van de samenleving en bedrijven; 
• Leerlingen zo op te leiden dat zij zich kunnen aanpassen en flexibel kunnen inspelen op de conti-

nue verandering (leven-lang-leren-loont) 
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1.2 Onderwijsstructuur 
In het verslagjaar is de onderwijsstructuur verder aangevuld en geoptimaliseerd en vindt zijn weerslag in 
de Onderwijs en Examen Regeling – deel 1 (algemeen) en Onderwijs en Examen Regeling deel 2 (oplei-
dingsspecifiek). Dit is gedaan in samenwerking met een extern bureau, het beroepenveld en de docenten 
die de betreffende vakken verzorgen. De structuur is ingedeeld in een Beroepsgericht deel bestaande uit 
een basis- en profieldeel, een Basisdeel Generiek(AVO) en keuzedelen. Alle aangeboden opleidingen zijn 
volgens dezelfde structuur opgezet.  
Het beroepsgerichte deel is opgebouwd uit een x-aantal leereenheden. Elke leereenheid omvat een be-
paalde hoeveelheid lesstof. De onderwerpen in de leereenheden zijn of concentrisch opgebouwd of af-
hankelijk van elkaar. Leereenheden voorafgaande aan de proeve van bekwaamheid worden formatief ge-
toetst. De opdracht(en) voor de proeve van bekwaamheid zijn gerelateerd aan de kerntaken en de werk-
processen van de kwalificatie dat behoort bij de opleiding.  
 
Een leerling mag deelnemen aan de proeve van bekwaamheid voor het beroepsgericht deel indien alle 
onderdelen/leereenheden zijn gedaan, bewijslast aanwezig is middels een portfolio, en minimaal met 
een voldoende zijn afgesloten. Na controle door de examencommissie ontvangt de leerling toestemming 
deel te nemen aan de proeve van bekwaamheid. 

 
1.3 Omvang beroepspraktijkvorming 

Alle opleidingen worden aangeboden in de BBL-vorm vandaar dat elke leerling werkzaam is in het (ei-
gen)vakgebied bij een erkend leerbedrijf. Zij volgen de opleiding om zich (verder) te bekwamen op het 
vakgebied waarin ze werkzaam zijn. De beroepspraktijkvorming omvat gemiddeld over het jaar genomen 
minimaal 32 uren per week. Daarnaast volgt de leerling tenminste acht uren (twee dagdelen) en aantal 
leerlingen 12 uren (drie dagdelen), per week theorielessen op school.  
 
begeleiding 
Tijdens de opleiding wordt de leerling zowel door de school als vanuit het leerbedrijf begeleid. Conform 
de erkenningsregeling beschikt elk leerbedrijf over een gekwalificeerde praktijkbegeleider die de leerling 
op de werkvloer dagelijks begeleid. Mede in het kader van Loopbaan Begeleiding en Loopbaan Oriëntatie 
wordt er elke zes weken een voortgangsoverleg gehouden met de leerling, de praktijkbegeleider en de 
school. Tijdens dit overleg wordt besproken wat de leerling de afgelopen zes weken heeft geleerd, de ko-
mende zes weken gaat doen, zijn functioneren binnen het bedrijf en zijn loopbaanmogelijkheden binnen 
het leerbedrijf. Op die wijze wordt de ontwikkeling van de leerling continu gemonitord en indien nodig 
bijgesteld. 

 
1.4 Aanwezigheidsregistratie 

De leerling heeft een leer-arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf waar hij werkzaam is. Indien hij niet 
aanwezig kan zijn, is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk aan zijn leidinggevende en/of praktijkbegeleider 
en op school te melden. 
Op school worden 45 weken per jaar theorielessen verzorgd. De school kent geen lesuitval. Indien een 
docent, om welke reden dan ook, niet de betreffende les kan verzorgen, dan wordt deze of verplaatst of 
overgenomen door een collega. In geheel 2021 zijn alle lessen online of fysiek aangeboden en geen en-
kele les uitgevallen.  De lesavonden die vallen op een christelijk feestdag zoals 2e Paas- en 2e Pinkster-
dag, zijn verplaats naar de inhaalweek net voor de zomervakantie 
 
Theorielessen tot 23 augustus 2021 
Locatie Oude-Tonge  
 
Beroepsgericht deel 

− Dinsdagmiddag en dinsdagavond Elektrotechniek 
− Woensdagmiddag/avond Installatietechniek (vanaf 1 april 2021) 
− Donderdagochtend Werktuigbouwkunde 
− Donderdagmiddag Werktuigbouwkunde 
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Basisdeel Generiek (AVO) 
− Om de week op maandagavond Nederlands, Engels, Loopbaan en Burgerschap 
− Om de week op donderdagavond Wiskunde en Rekenen 

 
Lestijden 

− Ochtend: 08:30 – 12:30 uur 
− Middag: 13:00 – 17:00 uur 
− Avond: 17:30 – 21:30 uur 

 
Theorielessen vanaf 23 augustus 2021: 
Locatie Oude-Tonge 
 
Beroepsgericht deel 

− Dinsdagavond Elektrotechniek 
− Woensdagmiddag/avond Installatietechniek  
− Donderdagmiddag Werktuigbouwkunde 

 
Basisdeel Generiek (AVO) 

− Om de week (A-week) op donderdagavond Nederlands, Engels, Loopbaan en Burgerschap 
− Om de week (B-week)op donderdagavond Wiskunde en Rekenen 

 
Lestijden 

− Ochtend: 08:30 – 12:30 uur 
− Middag: 13:00 – 17:00 uur 
− Avond: 17:30 – 21:30 uur 

 
Theorielessen vanaf 23 augustus 2021: 
Locatie Delfgauw 
 
Beroepsgericht deel 

− Dinsdagochtend Werktuigbouwkunde 
 
Basisdeel Generiek (AVO) 

− Om de week (A-week) op dinsdagmiddag Nederlands, Engels, Loopbaan en Burgerschap 
− Om de week (B-week)op dinsdagmiddag Wiskunde en Rekenen 

 
Lestijden 

− Ochtend: 08:30 – 12:30 uur 
− Middag: 13:00 – 17:00 uur 
 

De aanwezigheid van de leerling wordt elke les geregistreerd in ons eigen Student-Informatie-Systeem 
(SIS.cf) en is een bespreekpunt tijdens de zeswekelijkse voortgangsgesprekken. Bij afwezigheid zonder 
kennisgeving wordt vanuit het SIS.cf direct een e-mail bericht verzonden naar de leerling en praktijkbe-
geleider van het leerbedrijf waar de leerling werkzaam is. 
 
In het kader van de corona-maatregelen zijn de lessen online verzorgd in de periode van: 
• 4 januari 2021 tot 19 januari 2021 online 
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1.5 Resultaten en voorgenomen veranderingen 
 

Resultaten onderwijs 

 13 leerlingen hebben in 2021 het diploma behaald. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Geen open dag en beurzen bezocht 
Acht nieuwe leerbedrijven (incl. Delfgauw] 
nieuwe instroom 13;  per 31-12 > 29 ingeschreven leerlingen, geprognotiseerd 50; 
nieuwe instroom blijft achter bij de prognose 
Raamovereenkomst (ROK] met UWV 

Verzorgen lessen+ toetsen online 
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2. Kwaliteitszorg 
 
2.1 Algemeen 

Een kwaliteitszorgsysteem draagt bij aan de versterking en verbetering van de kwaliteit van de gehele 
organisatie. Door toepassing van de Deming cirkel (P-D-C-A) vormt dit de basis voor continue ontwikke-
ling, afstemming, transparantie, actualisering en structurele verbetering.  
 

 Doelen 
• Het onderhouden en verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem om de organisatie op adequate en 

gestructureerde wijze in te richten; 
• Het tweejaarlijks uitvoeren van tevredenheidsmetingen onder de doelgroep leerlingen, ouders, leer-

bedrijven en docenten ; 
• Het evalueren van het gehele kwaliteitszorgsysteem om inzichtelijk maken in welke mate de organi-

satie voldoet aan de PI’s van de benoemde maatstaven. 
 
 

2.2 Metingen/onderzoeken 
 
ISO-certificering 
In het kader van de opvolgingsaudit ISO 9001:2015 heeft op 21 juni 2021 mevr. Petra Verstraten van 
TÜV Rheinland (samen met Marcel  Tiemessen, trainee) de organisatie stevig aan de tand gevoeld. Van 
raad van toezicht tot examencommissie, van vakcoach tot directeur en van secretariaat tot kwaliteits-
zorgmedewerker zijn collega’s aan tafel gevraagd voor een stevig gesprek.  
 
Tijdens de terugkoppeling zijn punten van verbetering aangegeven: 
hebben zij twee aanbevelingen gedaan en drie punten van mogelijke verbetering aangegeven, dit zijn: 
 
Aanbevelingen 
• Interne audits zijn – mede door corona - nauwelijks gedaan, dit dient verbeterd te worden 
• De risicoanalyse heeft zich beperkt tot RI&E, dit dient organisatie breed te zijn 
 
Mogelijke verbetering 
• Functiebeschrijving secretariaat 
• Verbeteren toegang tot documenten die betrekking hebben op kwaliteitszorgsysteem voor mede-

werkers 
• Een inwerk protocol voor nieuwe medewerkers 

 
Alle genoemde punten zijn voor ons herkenbaar en er is in de tweede helft van 2021 hard gewerkt het 
auditprogramma uit te voeren en de risicoanalyse vorm te geven (zie hiervoor ook: Audits 2021 en Jaar-
planning 2021/2022). In juni 2022 staat een volgende ISO-audit gepland. 
 
 
Interne audits 
Er zijn interne audits uitgevoerd op ‘n 4-tal landschappen: 
 
Onderwerp audit  Organisatie functieprofielen / deskundigheidsbevordering  
Type audit  Intern   
Datum  15 oktober 2021  
Opzet De audit is uitgevoerd in de periode van 17 september tot en met 15 oktober. 

De medewerker/ZZP'er is het functieprofiel – zoals opgenomen in het organo-
gram van de organisatie/examenorganisatie en passend bij de werkzaamhe-
den per e-mail toegestuurd. Hierin worden het doel van de functie, plaats van 
de functie in de organisatie en de benodigde kennis en vaardigheden be-
schreven.  
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De volgende vragen zijn daarbij gesteld:  
• Herken je jezelf in het profiel?  
• Heb je aanvullingen op het gestuurde profiel?  
• Kun je bewijzen/aantonen dat je de gevraagde kennis en vaardigheden 

hebt  
• Waarin kan GO-college je helpen en/of ondersteunen?    
• Wat heb je nog nodig om te voldoen aan de gevraagde kennis en vaar-

digheden?   
 
Onderwerp audit  Onderwijs:  Intakeprocedure en functieomschrijvingen medewer-

ker leerlingadministratie/studieloopbaanbegeleider  
Type audit  Intern  
Datum  29-10-2021  
Opzet De Procedure Intake (gedateerd op 24 juli 2017) is doorlopen en kantteke-

ningen zijn geformuleerd in de kolommen noodzakelijke aanpassingen en 
Nieuwe versie documenten/formulieren. De stappen van de procedure wor-
den doorlopen met de medewerker leerlingadministratie, de studieloopbaan-
begeleider en de directie. 

 
Onderwerp audit  Examinering: Constructie kennisexamens  
Type audit  Intern  
Datum  14 december 2021 - 31 januari 2022  
Opzet Handboek Examinering 420103.D.211005  

Procesgebied 2 Construeren en vaststellen  
Het stappenplan bij het construeren en vaststellen wordt kritisch doorlopen. 
• Examens zelf construeren  
• Vaststellen examens  
• Vaststellingslijst examens 3.50 (Kennispunt MBO: Onderwijs en exami-

nering  
• Curriculum  
• Checklist kwaliteitscriteria    

 
Onderwerp audit  Diplomeren: Besluiten om te diplomeren  
Type audit  Intern  
Datum  14 december 2021 -  31  januari  2022   
Opzet Handboek Examinering 420103.D.211005  

Procesgebied 5 Diplomeren  
2.2.5.1 Besluiten om te diplomeren  
Het stappenplan diplomeren: besluiten om te diplomeren wordt kritisch door-
lopen.  

 
 
Tevredenheidsonderzoek 
De tevredenheidsmetingen worden sinds 2018 om de 2 jaar gehouden onder de doelgroepen: leerling, 
ouders, leerbedrijven en docenten. Het tevredenheidsonderzoek voor 2022 wordt uitgevoerd in de peri-
ode april tot en met mei 2022 (zie hiervoor hoofdstuk 6).  
 

2.3 Resultaten 
Het Jaarplan GO-college MBO-Techniek 2021 wordt periodiek doorgenomen en van daaruit worden resul-
taten gemonitord en actiepunten bepaald.   
 

2.4 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 
 

Het stappenplan examineren: Constructie kennisexamens is aangepast en geactualiseerd. 
Het stappenplan diplomeren: Bealuiten om te diplomeren is aangepast en geactualiseerd 
De functieprofielen medewerker leerling administratie en studieloopbaanbegeleider zijn aangepast. 
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3. Klachten 
 
 
3.1 Organisatie 

De klachtencommissie is belast met het behandelen van klachten. Dit in de breedste zin van het woord. 
Alleen klachten die betrekking hebben op examens worden niet in behandeling genomen. Deze worden 
behandeld door de examencommissie. 
De klachtencommissie bestaat uit drie leden: 
 
GO-college beschikt over een klachtencommissie die bestaat uit drie personen te weten: 

1. Voorzitter: mevr. Melanie Boddé-Lemmers (juridische achtergrond) 
2. Lid: dhr. Bert Visser (vertegenwoordiging bedrijfsleven) 
3. Lid: vacature (onderwijskundige achtergrond)  

 
De klachtencommissie vergadert tenminste één maal per jaar. Daarnaast komt zij komt bij elkaar op af-
roep. Klachten kunnen ingediend worden via de website HIER.  
Een klacht wordt gezien als verbeterpunt. Te allen tijde is het streven er op gericht een klacht op laag 
escalatieniveau op te lossen. 
 
GO-college is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie gevestigd te Utrecht. 
Een klacht wordt gezien als verbeterpunt voor de organisatie. Daarom vinden wij het van belang alles in 
het werk te stellen de klacht op adequate wijze op te lossen en daarbij de indiener van de klacht nadruk-
kelijk te betrekken. 

 
3.2 Aantal klachten 

In kalenderjaar 2021 heeft de Klachtencommissie dan wel Examencommissie geen klachten ontvangen. 
 

3.3 Aard van de klachten 
In aansluiting op bovenstaande vermeld onder 3.1 kan geen uitspraak gedaan worden over de aard van 
de klacht(en) 
 

3.4 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 
 Binnen de klachtencommissie is door het vertrek van de heer P. Brandwijk een vacature ontstaat voor 
 de vertegenwoordiging vanuit het onderwijsveld. Deze vacature dient op korte termijn vervuld te  
 worden. 
 

  

https://gocollege.nl/wp-content/uploads/2020/06/620103.D.200225-KLACHTENPROCEDURE-2.pdf
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4. Examens 
 
4.1 Algemeen 

Opleiden en examinering dienen onvoorwaardelijk gescheiden plaats te vinden. Examinering bestaat fei-
telijk uit het meten van de leerresultaten van de leerling met als gevolg diplomering indien blijkt dat het 
leerresultaat, met als referentiekader het bijbehorende kwalificatiedossier, met minimaal een voldoende 
kan worden beoordeeld. De leerresultaten zijn het effect van de inspanning van de leerling en van het 
aangeboden onderwijs binnen GO-college in samenwerking met een erkend leerbedrijf. Een diploma is 
als de kers op een taart en geldt als bewijsstuk dat een leerling voldoet aan de (minimum)eisen zoals 
gesteld in een kwalificatie.  
 
Door middel van een examen wordt vastgesteld of een leerling beschikt over voldoende kennis, vaardig-
heden, inzicht en beroepshouding (artikel 7.4.2 lid 2 respectievelijke artikel 7.1.2 lid 2 van de WEB) zoals 
in de kwalificatie(dossiers) is vastgelegd. GO-college is verantwoordelijkheid dat een diploma op goede 
gronden wordt uitgereikt. Kwaliteit moet in de organisatie geborgd worden enerzijds door het beschrijven 
van alle processen en anderzijds dat alle medewerkers handelen overeenkomstig de beschreven proces-
sen. Om de gewenste kwaliteit te handhaven en te verbeteren zullen producten en processen regelmatig 
intern worden geaudit. Hierbij wordt de procesarchitectuur, zoals opgesteld door het ‘Servicepunt Exami-
nering mbo’ genomen als uitgangspunt.  
 

4.2 Inkoop examens 
Voor het creëren van maximale objectiviteit is scheiding tussen opleiden en examineren gewenst. Het is 
de visie van GO-college dat examens niet door het opleidingsinstituut zelf worden gemaakt maar worden 
ingekocht bij een externe partij.  
Voor de beroepsgerichte examens is dit niet mogelijk daar de enige leverancier van examenproducten 
binnen de sector techniek geen private partijen toelaat.  
Voor de generieke examens en keuzedelen wordt gebruik gemaakt van ingekochte examens van gecerti-
ficeerde examenleveranciers. 
 

4.3 uitkomsten examenonderzoek  
In kalenderjaar 2021 hebben dertien leerlingen examen gedaan. Met de leerling, de praktijkbegeleider en 
de beoordelaar is het examenproces (mondeling) geëvalueerd.  Hieruit komt naar voren dat in het alge-
meen het examenonderdeel Beroepskennis door de leerling als pittig wordt ervaren en de praktijktoets 
als relatief gemakkelijk. Dat is inherent aan de BBL-vorm. Bij het beoordelen van het onderdeel beroeps-
houding (gedrag) wordt nadrukkelijk de praktijkbegeleider betrokken en de laatste periode (zes weken) 
van de beroepspraktijkvorming. 
Uit deze evaluatie zijn niet direct verbeterpunten naar voren gekomen. 

 
4.4 Resultaten 
 

Resultaten Examinering 
  

 
 

 
 

 
 

Handboek Examinering 
Het Handboek Examinering is geactualiseerd en besproken in de examencommissievergadering van 4 
oktober en vastgesteld door de directie op  5 oktober 2021 en is gepubliceerd op de website van GO-
college en geplaatst in onedrive en SIS.cf. Tevens ontvangt elke medewerker/zzp-er een hard copy. 
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Werkinstructies gemaakt voor het uitvoeren van examens 
Er zijn een aantal werkinstructies gemaakt voor het uitvoeren van examens. De werkinstructies en pro-
cesbeschrijvingen zijn nu standaard opgenomen in de one-drive omgeving:. 
 
Vaststellingscommissie aangevuld met  vertegenwoordiging ELT en WTB 
lid vakrichting Electrotechniek(per 1-2-2021) 
lid vakrichting Werktuigboudkunde (per 6-12-2021) 
Vacature, lid Installatietechniek 
 
Vaststellen examens basisdeel generiek 
Voor de vaststelling van kennisexamens wordt door de examencommissie / subcommissie vaststelling 
gebruik gemaakt van de vaststellingslijst 3.50.  
 
Validatie examens Eerste Monteur ELT 25332 
Examens extern valideren. Eigenaren van ontwikkelde exameninstrumenten kunnen deze examenin-
strumenten extern laten valideren door een daarvoor aangewezen autoriteit. Hierbij wordt het examen-
instrument getoetst aan de producteisen uit de vigerende norm voor valide exameninstrumenten. VALI-
DERING EXAMENS MBO 
 

. Om te komen tot valide examen-instrumenten zijn er drie routes ontwikkeld.  
 

Hobeon 
Hobeon is een onderdeel van KIWA. Als certificerende autoriteit toetst Hobeon in 
route 3 of een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en 
daarmee of het exameninstrument wordt gevalideerd. 

 

GO-college heeft de Proeve van Bekwaamheid voor Eerste Monteur Elektronische 
Installaties Woning en Utiliteit 25333  laten valideren. Op 16 december 2021 
mochten wij het certificaat ontvangen. 
 

 
4.5 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

 
Jaarlijks formuleert de examencommissie op basis van een zelfevaluatie op de examinering in het voor-
gaand kalenderjaar actiepunten voor het verbeteren van de examinering in het opvolgend kalenderjaar.  

 
• Procedures uit het Handboek Examinering moeten beter in de organisatie verankerd worden.  
• Het functieprofiel examinator is aangepast. Geborgd dient te worden dat de Examinator zijn deskun-

digheid op peil houdt door bijscholing en kennis van wet- en regelgeving.  
• De examencommissie dient onderling de taken te verdelen, waardoor efficiënter en effectiever ge-

werkt kan worden binnen de beperkt beschikbare tijd, met name ten aanzien van diploma-vaststel-
ling en steekproeven / observaties bij examens.  

• Vakcoaches en leden van de examencommissie en vaststellingscommissie worden – door middel 
van intervisie en training – bijgeschoold op het gebied van inzicht in samenhang tussen onderwijs-
inhoud en examinering en kennis en kunde van actuele en relevante onderwijsontwikkelingen.  

• Er is een observatieformulier ontwikkeld voor praktijkexamens en kennisexamens. Door corona is 
het aantal observaties beperkt gebleven. De examencommissie zal in 2022 hier meer aandacht aan 
moeten besteden. 

• Het is wenselijk om structureel examenresultaten te analyseren.   
• De resultaten kunnen aanleiding zijn meer aandacht aan examenonderdelen te besteden, waardoor 

de kans van slagen vergroot wordt.    
• Uit de aanbevelingen van Hobeon/Kiwa met betrekking tot de validering / certificering  is opgemerkt 

dat er meer afstemming met het beroepenveld kan plaats vinden om feedback te genereren op de 
ontwikkeling van examens.  

• Er zal een werkveldcommissie(ELT/WTB/INST) worden samengesteld, waardoor meer afstemming 
met het beroepenveld wordt gecreëerd en keuzes voor examinering gemaakt kunnen worden. 
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5. Opbrengstgegevens 
 
 
5.1 Doelstelling(en) 
 
GO-college verzorgd opleidingen in het vakgebied Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Installatietechniek . 
Ook opleidingen die op het snijvlak liggen van voornoemde vakgebieden. 
 
Het streven is er op gericht om: 
− de instroom te laten toenemen tot tenminste 35 leerlingen; 
− het aantal leerbedrijven tot 15 uit te breiden;  
− de MBO niveau 2 opleidingen af te bouwen en de niveau 4 opleidingen door te ontwikkelen van naar MBO 

niveau 4+ en HBO; 
− opleidingscurriculum af te stemmen met het werkveld om de theorie en de praktijk zo goed mogelijk op elkaar 

te laten aansluiten; 
 
5.2 Resultaten 2021 

 
Opbrengsten aantal leerling kalenderjaar 2021 
 

 

Aantal ingeschreven leerlingen op 31-12-2020: 33 

Aantal ingeschreven leerlingen op 31-12-2021: 29 

 

*tussentijdse uitstroom 

1 Leerlingen niveau 2: 

• gestopt kort voor de eindstreep, vervolgt opleiding bij regulier instelling 

• opleiding sluit niet aan op de verwachting, volgt tractormerk gebonden opleiding bij   Aeres 
2 Leerling niveau 3: als gevolg van bedrijfsbeëindiging 
3 Leerling niveau 4: als gevolg van bedrijfsbeëindiging 
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Rendement 
 

brin crebo crebonaam doelgroep 
aan-
tal_dlnrs 

aantal_ge-
slaagd rendement 

30VR 25246 Monteur mobiele werktuigen tot en met 22 1 0 0% 

30VR 25286 Allround constructiewerker 23 en ouder 1 0 0% 

30VR 25291 Constructiewerker tot en met 22 2 2 100% 

30VR 25297 Technicus engineering ELT 23 en ouder 1 1 100% 

30VR 25297 Technicus engineering WTB 23 en ouder 1 0 0% 

30VR 25309 Technicus Service en Onderhoud 23 en ouder 2 2 100% 

30VR 25332 Eerste monteur elektrotechnische installaties 23 en ouder 1 1 100% 

30VR 25339 Eerste monteur elektrotechnische systemen tot en met 22 2 2 100% 

30VR 25340 Eerste Monteur mechatronica 23 en ouder 1 1 100% 

30VR 25342 Monteur Mechatronica tot en met 22 1 1 100% 

30VR 25343 Technicus elektrotechnische systemen MTS tot en met 22 1 1 100% 

30VR 25348 Eerste Monteur Utiliteit 23 en ouder 1 1 100% 

30VR 25349 Eerste Monteur woning 23 en ouder 1 1 100% 

   TOTAAL 16 13 81% 

 
 
5.3 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 
 
Er is een tweede studieloopbaanbegeleider aangesteld. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de leerling gedu-
rende zijn hele opleiding, voert elke 6 weken een voortgangsgesprek met de leerling en zijn praktijkbegeleider bij 
het leerbedrijf. De studieloopbaanbegeleider is de eerste contactpersoon voor de leerling gedurende zijn oplei-
ding. De functieomschrijving studieloopbaanbegeleider is aangepast en verbreed. 
 
Het intakeproces en de zeswekelijkse voortgangsgesprekken zijn uiterst belangrijk om te zorgen dat de leerling 
een goede (beroeps) keuze maakt. 
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6. Tevredenheidsmetingen 
 
6.1 Algemeen 

Om de twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen, ouders, leerbedrijven 
en docenten. In 2022 wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd in de periode april-mei.  

 
6.2 Doelstellingen 

• Het onderhouden en verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem om de organisatie op adequate en 
gestructureerde wijze in te richten; 

• Het evalueren van het gehele kwaliteitszorgsysteem om inzichtelijk maken in welke mate de organi-
satie voldoet aan de prestatie-indicatoren van de benoemde maatstaven. 
 

6.3 Uitvoering tevredenheidsmeting 
De onderstaande gegevens hebben betrekking op 2018 en 2020. 
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelden van het totaal aantal respondenten 
per vraag. 

 

 maatstaven omschrijving 
norm
/PI 

Resultaat 
2018 

Resultaat 
2020 

OP
 

Onderwijsprogramma 

 Informatievoorzie-
ning 

Is de communicatie/informatie over het onder-
wijsprogramma voldoende? (b/l) >75% 88,4  81  

OP
 

Ontwikkeling en begeleiding 
 Begeleiding Begeleiding GO-college (b/l) >75% 86,1  73,3 x 

 
Aantal begeleidings-
momenten Beoordeling aantal begeleidingsmomenten (b/l) >75% 94,2  91  

 inhoud begeleidings-
momenten 

Beoordeling inhoud begeleidingsmomenten 
(b/l) >75% 92,6  66,7 x 

OP
 

Didactisch handelen 
 Tevredenheid lessen Beoordeling lessen (b/l) >75% 88,7  93,3  

 Contact met de leer-
ling Beoordeling contact met de leerling (d) >75% 100  100  

 Tevredenheid docen-
ten Tevredenheid over docenten (b/l) >75% 95,6  93,3  

 Kwaliteit docenten Kwaliteit van docenten (b/l) >75% 84,2  93,3  

 Kennis docenten Vakinhoudelijke kennis van docenten (b/l) >75% 96,6  100  

 Lesgeven docenten Manier van lesgeven door docenten (b/l) >75% 86,4  80  

 
Input/sturing vanuit 
GO-college 

Is er voldoende input/sturing voor invulling the-
oretische lessen (d) >75% 71,4  100  

 Aansluiting bij ver-
wachtingen 

Aansluiting theorielessen bij de verwachtingen? 
(l) >75% 81,8  100  

OP
 

Beroepspraktijkvorming 

 Groei aantal leerbe-
drijven 

Aantal leerbedrijven per 31-12-2020  12  15  

 Groei aantal leer-
lingen 

Aantal leerlingen per 31-12-2020  30  34  

 Informatievoorzie-
ning 

Tijdig informatie over inrichting BPV ontvangen? 
(b/l) >75% 75,0  90,5  
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 maatstaven omschrijving 
norm
/PI 

Resultaat 
2018 

Resultaat 
2020 

 Tevredenheid leerbe-
drijf 

Beoordeling inrichting beroepspraktijkvorming 
binnen het bedrijf (b/l) >75% 95  85,7  

 Tevredenheid leerbe-
drijf 

Beoordeling praktijkleerbedrijf (l) >75% 93  100  

 Praktijkleerervaring 
leerbedrijf 

Beoordeling praktijkleerervaring in het bedrijf 
(b/l) >75% 100  90  

 Praktijkleerervaring 
leerbedrijf 

Beoordeling BPV-docent GO-college (b/l) >75% 96,3  90,5  

 Tevredenheid prak-
tijkopleider 

Beoordeling praktijkopleider praktijkleerbedrijf 
(l) >75% 95,2  90  

 Aansluiting theorie-
lessen 

Aansluiting theorielessen op de werkzaamhe-
den in het bedrijf (b/l) >75% 65,8  85,7  

OR
 

Studiesucces 

 
Aantal diploma’s / 
Aantal Instellingsver-
klaringen 

Opbrengstgegevens Hoofdstuk 5 

 Resultaten theorie Beoordeling resultaten theoretische vakken 
(b/l) 

>75% 92,1  66,7 x 

 Resultaten praktijk Beoordeling resultaten in de praktijk (b/l) >75% 89,7  95,2  

ED
 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering 

 Jaarverslag examen-
commissie Jaarverslag examencommissie Hoofdstuk 4 

ED
 

Exameninstrumentarium 

 Jaarverslag examen-
commissie 

Jaarverslag examencommissie Hoofdstuk 4 

ED
 

Examinering en diplomering 

 Jaarverslag examen-
commissie Jaarverslag examencommissie Hoofdstuk 4 

 Informatievoorzie-
ning 

Beoordeling tijdige informatie over inrichting en 
afname examen (b/l) >75% 83,3  90  

 Informatievoorzie-
ning 

Beoordeling duidelijkheid informatie zak-/slaag-
regeling (b/l) >75% 82,1  81  
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6.4 Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 

 
Voor 2022 worden de prestatie-indicatoren bijgesteld en geactualiseerd. Hierbij wordt rekening gehou-
den met het nieuwe waarderingskader  niet-bekostigd mbo. 
 
KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN 
OPLEIDINGSNIVEAU 

OP ONDERWIJSPROCES 

OP1 Aanbod 

OP2 Ontwikkeling en begeleiding 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 

OP5 Beroepspraktijkvorming 

VS VEILIGHEID & SCHOOLKLIMAAT 

VS1 Veiligheid 

VS2 Schoolklimaat 

BA BORGING EN AFSLUITING 

BA1 Borging diplomering 

BA2 Afsluiting 

OR ONDERWIJSRESULTATEN 

OR1 Studiesucces 

SKA STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 

SKA1 Visie, ambities en doelen 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
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7. Openbaarheid 
 
7.1 Vaststelling verslag 
Het verslag van werkzaamheden kalenderjaar 2021 is door het bevoegd gezag op 25 maart 2022 vast-
gesteld.  
 
7.2 Openbaarheid 
Het verslag van werkzaamheden 2021 is gepubliceerd op de website van GO-college HIER  en op aan-
vraag in te zien bij de administratie van GO-college op onderstaand adres. 
 
Stichting Beroepsonderwijs GO-college 
Boezemweg 13 S 
3255 MC  Oude-Tonge 
T 0187 – 750 834 
E info@gocollege.nl 
 
 
 
 
Oude-Tonge, 25 maart 2022 
 
 
 
 
Jan de Jong 
Directeur-bestuurder 
 
 

https://gocollege.nl/over-ons/anbi/
mailto:info@gocollege.nl
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