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Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in mei 2016 als
onvoldoende beoordeeld, omdat de afname en beoordeling binnen
het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering niet voldeed.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende.

Wat is verbeterd?
De opleiding heeft de examinering verbeterd en borgt nu de afname
en beoordeling afdoende. De examencommissie heeft voldoende
zicht op de processen van afname en beoordeling van de
praktijkexamens.

Wat kan beter?
Een betere integratie van de fysieke en digitale onderdelen van de
examendossiers zal het inzicht in de dossiers en de controle erop
vergemakkelijken.

Hoe verder?
Wij voeren geen vervolgtoezicht uit bij deze opleiding.
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzocht?

Examinering en diplomeringExaminering en diplomering

ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

ED2 Exameninstrumentarium

ED3 Afname en beoordeling •

De inspectie heeft het herstelonderzoek uitgevoerd bij de opleiding

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

(Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra), 93873, bol, niveau 4

naar aanleiding van het oordeel onvoldoende voor het kwaliteitsgebied

Examinering en diplomering.

Werkwijze

Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de opleiding

te toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017

middelbaar beroepsonderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben
documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met beoordelaars van
de school, leermeesters uit de bedrijven en het management.
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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

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.
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Hoofdconclusie en vervolg
opleiding Kaderfunctionaris
bouw, infra en gespecialiseerde
aannemerij (Kaderfunctionaris
uitvoering bouw en infra)

2 .

In mei 2016 hebben wij bij de opleiding Kaderfunctionaris bouw, infra

en gespecialiseerde Aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en

infra) een onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende

toegekend voor het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering. We

constateerden indertijd dat er onvoldoende zicht was op de

beoordeling in de praktijk. Er was geen vierogenprincipe bij de

beoordeling en de leermeester van het leerbedrijf was in veel gevallen

ook de beoordelaar. Ook werden de beoordelaars niet adequaat

geschoold door het SOMA-College. Het eindgesprek, in

tegenwoordigheid van de bpv-begeleider van de instelling, borgde

onvoldoende een objectieve en betrouwbare praktijkbeoordeling.

Op 25 september 2017 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs

opnieuw in kaart gebracht. Wij kennen nu het oordeel voldoende toe

voor het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering.

Afspraken over vervolgtoezicht

We voeren geen vervolgtoezicht uit bij deze opleiding.
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Resultaten herstelonderzoek
opleiding Kaderfunctionaris
bouw, infra en gespecialiseerde
aannemerij (Kaderfunctionaris
uitvoering bouw en infra)

3 .

In dit hoofdstuk beschrijven wij de resultaten van het onderzoek bij de
opleiding Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde
aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra), 93873, bol,
niveau 4.

3.1 Examinering en diplomering

Afname en beoordeling betrouwbaar
De inrichting en uitvoering van het examenproces van afname en
beoordeling is deugdelijk.

Op basis van een richtinggevend verbeterplan zijn er diverse
maatregelen doorgevoerd.

Allereerst worden de praktijkexamens nu in belangrijke mate op
school uitgevoerd om een beter zicht en grip te krijgen op de gang van
zaken. Deze examens worden door twee schoolexaminatoren
beoordeeld. Daarbij is het zo georganiseerd dat de eigen docent niet
de examinator is van de student. Hiermee is er tevens een duidelijke
scheiding van onderwijsproces en examinering.

Daarnaast is er sprake van een deugdelijke uitvoering van de
praktijkexamens die extern, op de werkplek plaatsvinden. De
leermeesters worden voorafgaand aan de examinering geïnstrueerd in
de wijze van beoordeling. In aanvullende scholing wordt in het
lopende schooljaar voorzien tijdens komende
leermeesterbijeenkomsten.
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Om voldoende zicht op deze examens te realiseren worden ze
steekproefsgewijs bijgewoond door deskundigen van de leverancier
van examenproducten en diensten. Ook de examencommissie woont
steekproefsgewijs de externe examens bij. Evenals voorheen is er een
eindgesprek tussen leermeester, student en bpv-begeleider, waarbij
een evaluatie plaatsvindt op de afname van het examen.

Verder borgt de examencommissie de examinering op afdoende
wijze. De resultaten van de bijwoningen zijn, samen met aanvullende
informatie uit de examenprotocolformulieren, na elke
onderwijsperiode geanalyseerd en gerapporteerd aan de
examencommissie. Dat geldt ook voor de gang van zaken bij de
praktijkexamens die binnenschools plaatsvinden. Daarnaast is er een
steekproefsgewijze controle op de examendossiers. De
examendossiers bestaan echter deels uit fysieke documenten en deels
uit digitale documenten. Een betere integratie van de beide
dossieronderdelen zal het inzicht in de dossiers vergemakkelijken,
evenals de controle er op door de examencommissie. De inmiddels
verkregen inzichten zullen ook bij de andere opleidingen binnen de
instelling worden benut.
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Reactie van het bestuur4 .
We geven u de mogelijkheid een beleidsreactie op te nemen in dit
hoofdstuk in het rapport. U kunt hierin aangeven op welke wijze u de
bevindingen uit het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van
uw bestuurlijke kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


