Grafisch Lyceum
Rotterdam

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 20 mei 2021

Samenvatting

In april 2019 heeft de inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd
bij het Grafisch Lyceum Rotterdam naar de kwaliteit van het
onderwijs. We hebben over dit onderzoek op 2 oktober 2019
gerapporteerd.
Bij de opleiding Mediaredactiemedewerker voldeden toen de
examinering en diplomering, de onderwijsresultaten en de
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet. Ook werden de regels voor
het melden van studenten die zonder geldige reden afwezig zijn niet
goed nageleefd.
Bij de afdeling vmbo-k werd het verzuim van leerlingen die zonder
geldige reden afwezig zijn niet correct gemeld. Ook was het
verzuimbeleid niet in de schoolgids opgenomen. Ten slotte werd
verlof buiten de schoolvakanties niet altijd volgens de regels verleend.

Bestuur: Grafisch Lyceum
Rotterdam
Bestuursnummer: 67237
BRIN: 23JA
Totaal aantal studenten: circa 4.180
(peildatum 1 oktober 2019)
Lijst met onderzochte opleidingen:
Mediaredactiemedewerker, bol,
niveau 4, crebo 25200
VMBO-K

Onderzoeksnummer: 305926

In januari 2021 hebben wij onderzocht of Grafisch Lyceum Rotterdam
sinds het vorige onderzoek voldoende heeft verbeterd. We zien dat de
medewerkers hard hebben gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs
en de examinering, ook in de moeilijke corona-omstandigheden. Veel
is verbeterd, maar nog niet alles is op orde.
Wat is verbeterd?
De kwaliteit van de opleiding Mediaredactiemedewerker is verbeterd.
De examinering en diplomering zijn nu Voldoende.
Ook de Kwaliteitscultuur is nu Voldoende. Het team werkt beter
samen aan aantrekkelijk onderwijs.
Bij de opleiding Mediaredactiemedewerker en bij vmbo-k vinden nu
de meldingen van ongeoorloofd verzuim naar behoren plaats. Bij
vmbo-k staat het verzuimbeleid nu correct in de schoolgids en wordt
bij het verlenen van verlof de wet nu juist toegepast.
Wat moet nog beter?
De onderwijsresultaten van de opleiding
Mediaredactiemedewerker zijn nog Onvoldoende. Meer studenten
van deze opleiding moeten hun diploma halen. Ook de kwaliteitszorg
moet beter. De kwaliteitszorg heeft nu nog te weinig zichtbaar effect
voor het verbeteren van de opleiding.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

2/18

Hoe verder?
Dit onderzoek leidt tot vervolgtoezicht. Het bestuur herstelt de
tekortkomingen binnen de aangegeven termijn en
rapporteert daarover aan de inspectie. De inspectie onderzoekt het
herstel na die termijn. We willen dan weten of de kwaliteitszorg en de
onderwijsresultaten bij de opleiding Mediaredactiemedewerker
voldoende zijn verbeterd.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 6 januari 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd
bij het Grafisch Lyceum Rotterdam naar aanleiding van de
tekortkomingen die we hebben geconstateerd in het vierjaarlijks
onderzoek, dat plaatsvond in april 2019. Het rapport van dit
onderzoek is vastgesteld op 2 oktober 2019.
In het herstelonderzoek staat de vraag centraal of bij de
opleiding Mediaredactiemedewerker, bol, niveau 4, crebo 25200 de
tekortkomingen voldoende zijn hersteld en of er sprake is van
basiskwaliteit op de onderzochte standaarden.
Dit onderzoek betreft herstelonderzoek naar de standaarden
Examinering en diplomering (ED1) en Exameninstrumentarium (ED2),
Studiesucces (OR1), Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2).

Opleiding→

1

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP7 Praktijkvorming/Stage / Beroepspraktijkvorming
OP8 Toetsing en afsluiting
Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

●

ED2 Exameninstrumentarium

●

ED3 Afname en beoordeling
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog
1. Mediaredactiemedewerker
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Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie onderzoekskader 2017 voorgezet
onderwijs en onderzoekskader 2017 middelbaar beroepsonderwijs).
Bij de opleiding Mediaredactiemedewerker en de afdeling vmbo-k
hebben we een herstelonderzoek uitgevoerd naar de naleving van de
wettelijke eisen op het gebied van het melden van ongeoorloofd
verzuim. Bij de afdeling vmbo-k hebben we daarnaast het herstel
onderzocht van het naleven van de regels bij het verlenen van verlof
buiten de schoolvakanties en het vermelden van het verzuimbeleid in
de schoolgids.
Werkwijze
Het onderzoek is ingericht op basis van informatie waarover het
bestuur zelf beschikt. Dat kan doordat wij tijdens het laatste
vierjaarlijks onderzoek de kwaliteitszorg van het bestuur als
voldoende hebben beoordeeld. Daarmee hebben we vertrouwen in
het bestuur uitgesproken en kunnen we in een herstelonderzoek
volstaan met het verifiëren van de informatie die het bestuur ons
geeft, mits die informatie aan onze kwaliteitseisen voldoet. Het
college van bestuur heeft ter voorbereiding op dit herstelonderzoek
een audit uitgevoerd. Deze audit is recent uitgevoerd onder leiding
van een externe en onafhankelijke auditor en gericht op de eerder
onvoldoende beoordeelde standaarden. Uit de auditrapportage bleek
dat de audit betrouwbaar is uitgevoerd door de opzet van deze audit
waarbinnen diverse schriftelijke en mondelinge bronnen zijn
geraadpleegd. De informatie uit de audit verifiëren wij in ons
herstelonderzoek. Daarbij toetsen we de uitkomsten van deze audits
aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 middelbaar
beroepsonderwijs.
Voor wat betreft de naleving van de wettelijke eisen op het gebied van
het verzuimbeleid, de melding van verzuim zonder geldige reden en
verlofverlening vormen we onze oordelen door dit te toetsen aan de
relevante artikelen uit de Leerplichtwet 1969 en de Beleidsregel uitleg
‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’, de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Wij hebben de volgende wettelijke vereisten onderzocht.
Bij de opleiding Mediaredactiemedewerker de melding van
ongeoorloofd verzuim: artikel 21a, tweede lid, van de Leerplichtwet
1969 en artikel 8.1.8.a van de WEB.
Bij vmbo-k de melding van ongeoorloofd verzuim: artikel 21a, tweede
lid, van de Leerplichtwet 1969 en artikel 28a van de WVO, de
vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlofverlening): artikel 11 van
de Leerplichtwet 1969 en de Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van
het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’.
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En tot slot het opnemen van verzuimbeleid in de schoolgids: artikel
24a, eerste lid, onder h, van de WVO.

Legenda

Onderzoeksactiviteiten
Voor de verificatie van de audit voerden we de volgende activiteiten
uit: we bestudeerden de auditrapportages en andere documenten.
Ook voerden we gesprekken met auditoren, docenten,
opleidingsmanagement en de examencommissie.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

De audit van de instelling richtte zich niet op de registratie en melding
van ongeoorloofd verzuim. We voerden daarom voor dit deel van het
herstelonderzoek de volgende onderzoeksactiviteiten uit: we
onderzochten de verzuimadministratie, analyseerden documenten,
voerden gesprekken met de directeur, het hoofd van de
leerlingenadministratie, de medewerker verzuimregistratie, een
mentor/docent, de teamleider en de leerlingen- en
ondersteuningscoördinator. Ook onderzochten we de beoordeling en
administratie van een aantal vrijstellingen van geregeld schoolbezoek
(verlof).
Vanwege de COVID-19-pandemie vonden de onderzoeksactiviteiten
online plaats.

G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Examinering en diplomering
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de genoemde standaarden uit de
kwaliteitsgebieden en de naleving van de onderzochte overige
wettelijke vereisten. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de
resultaten van het herstelonderzoek bij vmbo-k en in hoofdstuk 4
staan de resultaten van het onderzoek bij de opleiding
Mediaredactiemedewerker.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
Bij de opleiding Mediaredactiemedewerker beoordelen wij de
standaarden Kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1),
Exameninstrumentarium (ED2) en Kwaliteitscultuur (KA2) nu als
Voldoende. De standaarden Studiesucces (OR1) en Kwaliteitszorg
(KA1) bij de opleiding Mediaredactiemedewerker beoordelen wij
opnieuw als Onvoldoende.
De melding van ongeoorloofd verzuim bij de opleiding
Mediaredactiemedewerker en in het vmbo-k verlopen nu volgens de
regels. Bij de afdeling vmbo-k is het verzuimbeleid nu ook in
schoolgids vermeld en vindt het verlenen van verlof buiten de
schoolvakanties volgens de regels plaats.
In de periode na het vierjaarlijks onderzoek heeft de instelling hard
gewerkt aan herstellen van de geconstateerde tekortkomingen. We
zien nu een vernieuwd opleidingsteam dat samen werkt in het
ontwikkelen en uitvoeren van aantrekkelijk onderwijs. Ook borgt de
examencommissie nu de kwaliteit van de examinering en diplomering
en is het exameninstrumentarium verbeterd. Directie, docenten en
ondersteunende medewerkers zorgen er tevens voor dat voldaan
wordt aan de overige wettelijke eisen, onder meer door ongeoorloofd
verzuim naar behoren te melden.

Afspraken over vervolgtoezicht
Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Mediaredactiemedewerker, 25200,
bol, niveau 4

Het bestuur zorgt ervoor dat het
studiesucces uiterlijk één jaar na
vaststelling van dit rapport voldoet
aan de wettelijke eisen.

Een jaar na vaststelling van het
rapport en nadat de resultaten
beschikbaar zijn, voeren wij een
herstelonderzoek uit naar het
studiesucces.

Het bestuur voert bij de opleiding
een oordelende audit uit die ten
minste betrekking heeft op de
standaarden Studiesucces (OR1) en
Kwaliteitszorg (KA1) van het mbowaarderingskader van de
Onderwijsinspectie.
Het bestuur deelt het auditrapport
met de inspectie binnen 12 maanden
na vaststelling van dit rapport aan de
inspectie.

De inrichting van dit
herstelonderzoek wordt mede
bepaald aan de hand van de
kwaliteit en inhoud van de
auditrapportage die de instelling aan
ons aanlevert.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
Kwaliteitszorg en ambitie uiterlijk
één jaar na vaststelling van dit
rapport voldoet aan de wettelijke
eisen.

Een jaar na vaststelling van het
rapport voeren wij een
herstelonderzoek uit naar de
kwaliteitszorg.

Het kwaliteitsgebied
Onderwijsresultaten
is Onvoldoende. De standaard
Studiesucces (OR1) voldoet niet aan
de norm. De opleiding voldoet
hiermee niet aan WEB art. 1.3.6 en
art. 7.2.7, eerste lid.

Het kwaliteitsgebied Kwaliteit en
ambitie is Onvoldoende. De
standaard Kwaliteitszorg (KA1) is
Onvoldoende. De opleiding voldoet
hiermee niet aan WEB art. 1.3.6 en
art. 7.4.8
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3 . Resultaten herstelonderzoek
vmbo-k
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k). Het
onderzoek betreft de Overige wettelijke vereisten, te weten de
melding van ongeoorloofd verzuim, het vermelden van het
verzuimbeleid in de schoolgids en het verlenen van verlof buiten de
schoolvakanties.

Verzuimregistratie
De registratie van het verzuim voldeed in ons onderzoek van april
2019 al aan de voorschriften. De school heeft de aanbeveling uit het
rapport d.d. 2 oktober 2019 opgevolgd en de werkwijze, regels en
afspraken over de verzuimregistratie in een protocol vastgelegd.
Meldingsplicht
De school voldoet nu aan de verplichting in artikel 21a, tweede lid, van
de Leerplichtwet 1969. Verzuim zonder geldige reden van leerplichtige
leerlingen wordt op tijd gemeld. Het gaat hier om leerplichtige
leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en binnen vier
opeenvolgende lesweken 16 uur zonder geldige reden afwezig zijn.
We constateren dat in de rekensystematiek een aanpassing is
doorgevoerd naar lesuren. Het registratiesysteem geeft nu een signaal
indien een leerling 15 lesuren verzuim heeft zodat de school op tijd
kan melden. Leerlingen worden bij leerplicht gemeld ook als deze
leerling al bekend is bij de leerplichtambtenaar.
Tijdens het herstelonderzoek is geen onderzoek gedaan naar
meldingen van ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de 18 en
23 jaar. Er waren in de onderzochte periode binnen de
onderzoeksgroep namelijk geen leerlingen binnen die
leeftijdscategorie. We zien echter dat de school de aan- en
afwezigheid van leerlingen deugdelijk registreert. Dit geeft ons het
vertrouwen dat als de school verzuim moet melden, zij dit ook voor
deze categorie juist en op tijd doet.

Communicatie van verzuimbeleid
In de schoolgids van het Grafisch Lyceum Rotterdam (vmbo) zijn de
regels en bepalingen over het verzuimbeleid opgenomen. Hiermee
voldoet de school aan artikel 24a, eerste lid, onder h WVO.
De school voldoet ook aan de wettelijke verplichting om in de
schoolgids het aantal/percentage leerlingen op te nemen dat de
school zonder diploma heeft verlaten.
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Verlenen van verlof
Wij hebben enkele dossiers ingezien over het verlenen van verlof
buiten de schoolvakanties. Wij constateren dat de directeur in alle
onderzochte gevallen een juiste toepassing aan de wet heeft gegeven.
De op artikel 11 van de Leerplichtwet gebaseerde beleidsregel wordt
gevolgd waar het gaat om het maximaal toe te kennen aantal
verlofdagen, ook zijn de beoordelingen van de aanvragen door de
directeur gehonoreerd en zijn onderliggende bewijsstukken aanwezig.
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4 . Resultaten herstelonderzoek
opleiding
Mediaredactiemedewerker
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
herstelonderzoek bij de opleiding Mediaredactiemedewerker, crebo
25200, bol, niveau 4. Dit onderzoek richtte zich op de standaarden die
eerder in het vierjaarlijks onderzoek als Onvoldoende beoordeeld
waren en op het herstel van de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de melding van ongeoorloofd verzuim.
Onderstaande tabel geeft de resultaten van het onderzoek weer.

Hieronder lichten we de oordelen toe.
Conclusie
Wij beoordelen de opleiding nog als Onvoldoende, omdat het
kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten onvoldoende is. Te weinig
studenten verlaten de opleiding met een diploma. Het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen wij eveneens
nog als onvoldoende omdat de standaard Kwaliteitszorg niet voldoet.
Wij zien wel verbeteringen op dit gebied; de standaard
Kwaliteitscultuur is nu Voldoende.
Ook het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering beoordelen
wij nu als Voldoende omdat de examencommissie de examinering in
voldoende mate borgt en het Exameninstrumentarium voldoet aan de
eisen. Tot slot stellen wij vast dat de opleiding bij het melden van
ongeoorloofd verzuim nu voldoet aan de wettelijke eisen.
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4.1. Examinering en diplomering

In de bovenstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Examinering en diplomering.
Het oordeel Voldoende op de standaard Afname en beoordeling
nemen wij over van het Vierjaarlijks onderzoek uit 2019. Het gebied
Examinering en diplomering is nu Voldoende.
De decentrale examencommissie borgt de kwaliteit van
examinering en diplomering
We beoordelen de kwaliteitsborging als Voldoende omdat de
examencommissie deugdelijke examinering en diplomering borgt. De
examencommissie is nu ‘in control’. We hebben hiervoor verschillende
argumenten.
Ten eerste werkt de decentrale examencommissie (dec) nu meer
gericht, cyclisch en effectief aan de kwaliteit en verbeteringen van het
examenproces. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het jaarplan van de
dec, waarin is vastgelegd welke dossiers en examens worden
gecontroleerd en wat daarvan het beoogde effect is. Ten tweede
bewaakt de dec de kwaliteit van de exameninstrumenten. Zo is het
beroepsgerichte exameninstrumentarium in de afgelopen tijd onder
de loep genomen en verbeterd. Onder toezicht van de dec is dit
instrumentarium opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Ten derde heeft
de dec nu zicht op de kwaliteit van de processen van afname en
beoordeling. Om dit zicht te krijgen verzamelt en analyseert de dec
gegevens over het examenproces. Deze gegevens verkrijgt de dec
door zelf bijwoningen en steekproeven uit te voeren en door gericht
informatie op te vragen bij het team, bijvoorbeeld over het verloop
van de examens, de resultaten en mogelijke verbeterpunten. Ten
vierde ziet de dec toe op een zorgvuldige procesgang voor
de diplomering. Zo heeft de dec in de afgelopen periode een 100%
controle uitgevoerd op inhoud en volledigheid van de
diplomadossiers.
Verder constateren wij dat het functioneren van de dec is versterkt,
onder meer door de verbeterde afstemming tussen de centrale en de
decentrale examencommissie. De examencommissies delen kennis en
werken vanuit hun eigen rol gezamenlijk aan kwaliteitsverbetering.
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Ook weten de leden van de dec door de ingezette professionalisering
beter wat hun borgende verantwoordelijkheid behelst, ook in relatie
tot de taken van het onderwijsteam.
Tot slot constateren wij dat de samenstelling van de dec inmiddels
voldoet aan de wettelijke vereisten nu een vertegenwoordiger uit de
beroepspraktijk zitting heeft in de dec.
Het exameninstrumentarium voldoet aan de eisen
Het exameninstrumentarium van zowel de beroepsgerichte vakken als
van de generieke vakken sluit nu aan op de uitstroomeisen en voldoet
aan de toetstechnische eisen. Het exameninstrumentarium voor de
beroepsgerichte examinering is na ons vorige onderzoek
aangepast. Zo zien wij nu dat er nu sprake is van heldere
beoordelingscriteria en een duidelijke cesuur. Ook zijn de
beoordelingsformulieren aangepast. Op het formulier voor de
assessor zijn nu bijvoorbeeld de beoordelingscriteria duidelijk
vermeld, waardoor het inzichtelijker is hoe de assessor tot het oordeel
komt. Het niveau van de beoordeling is geborgd doordat rubrics de
beoordeling onderbouwen en assessoren documenteren hoe de
bewijslast voor behaalde examenonderdelen verkregen is,
bijvoorbeeld door te verwijzen naar het portfolio en het cgi.
Het instrumentarium voor Nederlandse taal en Engels is ingekocht en
wordt ongewijzigd ingezet. Dit materiaal is eerder door ons
beoordeeld en Voldoende bevonden.

4.2. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten voldoen niet aan de norm
De Onderwijsresultaten zijn Onvoldoende omdat de opleiding
resultaten behaalt die niet voldoen aan de gestelde norm voor
studiesucces.
Het driejaarsgemiddelde jaarresultaat is 59,8 procent, het
diplomaresultaat is 60,1 procent en het startersresultaat is 75,6
procent. De driejaarsgemiddelden over de jaren 2016-2017, 2017-2018
en 2018-2019 gelden voor bc 368 niveau 4, waarvan de opleiding
Mediaredactiemedewerker onderdeel uitmaakt, zie ook bijlage 1. Dit
toont aan dat de opleiding in onvoldoende mate voldoet aan de in
artikel 7.2.7, eerste lid, WEB opgelegde verplichting om ervoor zorg te
dragen de opleiding zodanig in te richten dat studenten in staat
worden gesteld de kwalificatie binnen de vastgestelde studieduur te
bereiken.
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Bij dit oordeel past de kanttekening dat in de eigen en meer
recente cijfers van de opleiding de onderwijsresultaten verbeteren. In
de eigen cijfers van de opleiding stijgen de driejaarsgemiddelde jaaren diplomaresultaten naar 65%.
Als deze ontwikkeling zich doorzet, verwacht de opleiding dat het
startersresultaat volgend jaar voldoet aan de norm. Naar eigen
berekening van de opleiding stijgt het driejaarsgemiddelde
startersresultaat naar ruim 81%.
De opleiding ziet in de verbetering van de onderwijsresultaten effect
van interventies in het onderwijsprogramma en van een betere
registratie en monitoring van de absentie.

4.3. Kwaliteitszorg en ambitie

We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als Onvoldoende.
Hierdoor is ook het gebied Kwaliteitszorg en ambitie nog
Onvoldoende. Het oordeel op de standaard Kwaliteitscultuur (KA2) is
Voldoende. Het oordeel op de standaard Verantwoording en dialoog
(KA3) nemen we over uit het vierjaarlijks onderzoek in 2019.
Kwaliteitszorg moet nog effectiever
De kwaliteitszorg beoordelen wij opnieuw als Onvoldoende. Het
stelsel van kwaliteitszorg heeft nog onvoldoende effect op de
voortdurende verbetering van het onderwijs. Hierdoor voldoet de
opleiding niet aan artikel 1.3.6 en 7.4.8 van de WEB.
Het stelsel van kwaliteitszorg is aanwezig, maar het is nog geen
doorleefd systeem dat effectief de onderwijsontwikkeling borgt. We
onderschrijven de inzichten uit de audit dat de cyclische en
systematische aanpak verder uitgewerkt en verstevigd moet worden.
De A3 die in samenspraak met het team is gemaakt, is de basis van de
ingezette interventies. Doelen in de A3 kunnen daarbij nog scherper
geformuleerd worden. Het team is zich hiervan bewust en werkt
hieraan, bijvoorbeeld bij de verbetering van de onderwijsresultaten en
bij het implementeren van de afgesproken voorwaarden waaraan
aantrekkelijk onderwijs moet voldoen. Ook dit was onderdeel van de
A3.
De huidige aanpak leidt tot eerste resultaten, zoals de ontwikkelde
moduleboekjes of de introductie van exitgesprekken. Het vergt echter
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nog tijd, prioritering en gerichte sturing om in die systematiek te
groeien zodat de streefdoelen ook gerealiseerd en geborgd worden.
De kwaliteitscyclus is nog niet volledig doorlopen maar de eerste
stappen uit de PDCA-cyclus zijn zichtbaar gezet.
Kwaliteitscultuur: gezamenlijk en met energie aan de slag
De kwaliteitscultuur beoordelen wij nu als Voldoende omdat de
opleiding inmiddels een professionele kwaliteitscultuur kent waarin
alle teamleden vanuit hun eigen rol en met energie samen werken aan
de versterking van de onderwijskwaliteit. De teamleden gaan actief de
dialoog met elkaar en met anderen aan. We zien dit bijvoorbeeld
terug in de gesprekken die het team met elkaar voert over
aantrekkelijk onderwijs. Ook zien wij dat het team de samenwerking
zoekt met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk, bijvoorbeeld in
het ontwikkelen van aantrekkelijke opdrachten voor studenten.
De ontwikkeling van de kwaliteitscultuur wordt bevorderd door
het onderwijskundig leiderschap dat nu vooral belegd is bij de
directeur en de leertrajectvoorzitters. Zij geven stevig sturing aan de
ontwikkeling van het onderwijs en houden daarbij rekening met de
behoeften van studenten en de ontwikkelingen in het werkveld. Zij
faciliteren dat alle teamleden groeien in het nemen
van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs.
We zien de positieve ontwikkeling van de kwaliteitscultuur, onder de
huidige en complexe corona-omstandigheden, als een mooie basis
voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg.

4.4. Overige wettelijke vereisten
Registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
We hebben in dit herstelonderzoek onderzocht of de opleiding
voldoet aan de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied van
melding van ongeoorloofd verzuim. Het betreft wettelijke vereisten
uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal relevante artikelen uit
de WEB.
De opleiding voldoet nu aan de wettelijke verplichting om
ongeoorloofd verzuim van studenten jonger dan 18 jaar te melden.
Het gaat hier om studenten die nog geen startkwalificatie hebben en
die binnen vier weken 16 uur zonder geldige reden afwezig zijn. De
opleiding heeft in de afgelopen periode deze meldingen tijdig en
correct gedaan.
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Wij kunnen niet beoordelen of de opleiding voldoet aan de wettelijke
verplichting om ongeoorloofd verzuim van studenten tussen 18 en 23
jaar te melden. Er waren in de onderzochte periode binnen de
onderzoeksgroep namelijk geen studenten die de opleiding moest
melden. We zien echter dat de opleiding de aan- en afwezigheid van
studenten deugdelijk registreert. Dit geeft ons het vertrouwen dat als
de opleiding verzuim voor deze groep studenten moet melden, zij dit
juist en op tijd doet.
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Bijlage 1: Overzicht opleidingen
oordelen onderwijsresultaten
Bc-id/opleidingen overzicht
In deze bijlage is per onderzochte opleiding aangegeven welke bccode of opleidingen betrokken zijn bij het bepalen van de
onderwijsresultaten.
Bc-id: bc 368

Niveau: 4 (Mediaredactie)

Crebo:

Opleiding:

25200

Mediaredactiemedewerker
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