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Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in september 2016 als zwak
beoordeeld, omdat de kwaliteit van de lessen niet voldeed. Wij
beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en niet
meer als zwak. De opleiding heeft al veel verbeterd, maar kan nog
meer verbeteren.

Wat is verbeterd?
De kwaliteit van het onderwijs is nu voldoende doordat de opleiding
veel heeft gedaan om de lessen te versterken. Zo hebben de lessen
meer structuur gekregen. Bij de start van de les noemen de docenten
het doel van de les en aan het eind bespreken ze samen met de
studenten wat ze hebben geleerd. Verder worden de lessen zo
gegeven dat zowel snelle studenten als studenten die meer moeite
hebben met de stof, voldoende aandacht krijgen.
De docenten hebben trainingen gevolgd om beter les te kunnen
geven. Regelmatig komt onder meer de directeur in de les kijken om
de docenten feedback te kunnen geven.

Wat kan beter?
De lessen kunnen verbeteren wanneer docenten nog meer inspelen
op wat iedere student nodig heeft om goed te kunnen leren. Verder
zien we verschillen in de aanpak van docenten om studenten te
motiveren. Wanneer docenten docenten meer afstemmen verbetert
de kwaliteit van de opleiding en weten studenten beter waarop ze
kunnen rekenen.

Hoe verder?
Gezien de kwaliteit van de lessen die wij zagen, is er geen aanleiding
voor vervolgtoezicht.
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Opzet van het herstelonderzoek1 .

Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Onderwijsprogramma

OP2 Ontwikkeling en begeleiding

OP3 Didactisch handelen ●

OP7 Beroepspraktijkvorming

De inspectie heeft op 7 februari 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd
bij de opleidingen 97513 Podium- en evenemententechnicus en een
onderzoek naar risico's bij de verwante opleiding 23182 Podium- en
evenemententechniek. De aanleiding voor deze onderzoeken was het
oordeel zwak voor de opleiding 97513 Podium- en
evenemententechnicus in september 2016. Dat oordeel vloeide voort
uit de vaststelling van de inspectie dat de kwaliteit van het didactisch
handelen van de docenten onvoldoende was.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de opleiding
te toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017
middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek richt zich op het
kwaliteitsgebied Onderwijsproces. In onderstaande tabel is te lezen
welke standaard we hierbij betrokken hebben. We hebben de drie
andere standaarden binnen dit kwaliteitsgebied niet opnieuw
onderzocht omdat de uitvoering niet is veranderd sinds ons vorige
onderzoek. We nemen op die standaarden dus de voldoende oordelen
uit ons vorige onderzoek over.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met
leerlingen, docenten en het bestuur.
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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.

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
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Hoofdconclusie en vervolg
opleiding Podium- en
evenemententechnicus/
Podium- en
evenemententechniek

2 .

Op 7 februari 2018 hebben wij bij de opleidingen 97513 Podium- en
evenemententechnicus en 23182 Podium- en evenemententechniek
de kwaliteit van het didactisch handelen van de docenten in kaart
gebracht. We kennen op deze standaard het oordeel voldoende toe.

Afspraken over vervolgtoezicht
Gezien ons oordeel, hebben we geen aanleiding voor vervolgtoezicht
bij de opleiding.
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Resultaten herstelonderzoek
opleiding Podium- en
evenemententechnicus/
Podium- en
evenemententechniek

3 .

In dit hoofdstuk geven wij ons oordeel en de resultaten van het
herstelonderzoek bij de opleiding Podium- en evenemententechnicus
95713, en het onderzoek naar risico's bij de verwante opleiding
Podium- en evenemententechniek 23182, leerweg bol, niveau 3.

We hebben binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces de
standaard Didactisch handelen onderzocht omdat uit ons eerdere
onderzoek was gebleken dat de kwaliteit van de lessen niet
voldeed. Daarom was de standaard Didactisch handelen beoordeeld
met een onvoldoende. De andere drie standaarden binnen dit gebied
voldeden toen wel. Deze voldoende oordelen hebben wij
overgenomen.

3.1. Onderwijsproces

Studenten
leren veel van
kritische
vragen van
docenten

Didactisch handelen effectief door structuur en feedback
Het didactisch handelen van het docententeam is voldoende want het
stelt studenten in staat om te leren en te ontwikkelen. Ten eerste
bieden de docenten een heldere structuur. Zo zagen we lessen die
startten met het doornemen van de lesdoelen en eindigden met een
evaluerend groepsgesprek. In dat gesprek reflecteren de studenten op
wat goed ging en wat beter kan. Ook gelden binnen de praktijklessen
heldere do’s en don’ts: afspraken die aansluiten op het beoogde
beroepsgedrag.
Ten tweede geven de docenten veel individuele feedback op wat
studenten presteren in de les. Dat kan ook doordat de groepen voor
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praktijkopdrachten klein zijn.
Ten derde zagen we dat docenten tijdens het bespreken van de
lesopdrachten niet alleen stilstaan bij wat de studenten hebben
gedaan. Ze vragen ook waarom studenten bepaalde keuzes hebben
gemaakt. Het leereffect daarvan is groot.

De lessen kunnen nog verbeteren wanneer docenten meer inspelen
op de individuele behoeften van de studenten. Ook de docenten zelf
zien differentiatie als verbeterpunt. Het docententeam kan het leren
van de studenten verder stimuleren door meer met elkaar te delen en
af te stemmen. We zien namelijk nog verschillen in de wijze waarop
docenten het leerproces van de studenten sturen en studenten
stimuleren. Studenten weten daardoor niet altijd wat ze kunnen
verwachten.
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Reactie van het bestuur4 .
Wij 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 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


