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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder bestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar
uitgevoerd bij het bestuur van Amice. We hebben onderzocht of het
bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit. Daarnaast
onderzochten we de kwaliteit van het onderwijs.

Wat gaat goed?
Amice heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij handelt
Amice snel en passend om zaken te verbeteren. Het onderwijs is bij de
tijd en er is veel persoonlijke aandacht voor de student. Met bij de tijd
bedoelen we dat het aansluit bij ontwikkelingen in het beroep. Ook
werkt Amice veel samen met andere partijen om het onderwijs verder
te ontwikkelen.

Wat moet beter?
Amice heeft op dit moment geen verbeterpunten die het moet
uitvoeren. Wat we hebben onderzocht, is voldoende.

Wat kan beter?
Amice kan de mening van studenten nog beter meenemen door
gesprekken met meerdere studenten te organiseren. Dit kan meer
informatie opleveren dan één op één gesprekken.

Vervolg
Amice heeft de zaken op orde. Wij voeren geen vervolgtoezicht uit.

Bestuur: Amice
Bestuursnummer: 90505
BRIN: 24YG

Opleidingen onder bestuur: 4 (mbo)

Onderzochte opleiding: 25404,
Schoonheidsspecialist,
bol, niveau 3

Totaal aantal studenten: 13 mbo,
61 branche

Onderzoeksnummer: 296998
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft op 8 oktober 2018 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Amice. In het vierjaarlijks onderzoek staat de volgende
vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde?
Het onderzoek wordt bij niet-bekostigde instellingen uitgevoerd aan
de hand van twee deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft
het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen?

Het onderzoek richt zich daarnaast op de kwaliteit van de onderzochte
opleiding.

Conform het Onderzoekskader mbo 2017 hanteren wij in het rapport
de term bestuur. Bij niet-bekostigde instellingen wordt daar in de
meeste gevallen de directie van de instelling mee bedoeld.

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op opleidingsniveau.

Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek zich met de twee
deelvragen op de standaarden binnen het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie.

Op opleidingsniveau hebben we onderzoek gedaan bij de opleiding
Schoonheidsspecialist. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in
de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of het
bestuur voldoende informatie heeft over de opleiding en of sturing op
de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk doorwerkt. Het geeft
ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
opleiding.

Daarnaast hebben wij bij deze opleiding onderzoek gedaan naar de
standaarden Didactisch handelen en Beroepspraktijkvorming om een
beeld te verkrijgen van de kwaliteit hiervan in de sector mbo. Deze
informatie betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het
Onderwijs. Omdat Amice de Examinering en diplomering heeft
uitbesteed hebben we deze standaarden niet onderzocht.
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Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP3 Didactisch handelen ●

OP7 Beroepspraktijkvorming ●

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten/Studiesucces ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden op bestuursniveau
zijn onderzocht.

Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden zijn onderzocht op

de opleiding.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met studenten,
docenten en directie. Daarnaast hebben we verschillende lessen
bezocht.

Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:

- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Registratie verzuim en voortijdig schoolverlaten
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit het
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook
eventuele afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in
hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het onderzoek
op opleidingsniveau.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

Onderwijsproces

Examinering en diplomering

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in het gebied
Kwaliteitszorg en ambitie.

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied op bestuursniveau.
Ook is weergegeven in hoeverre ons oordeel overeenkomt met het
beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit bij de
opleiding en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
opleidingsniveau.
Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op opleidingsniveau, laten we de
beoordeling hiervan achterwege op opleidingsniveau.
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Samenvattend oordeel
De sturing op kwaliteit is bij Amice op orde. Amice heeft via een
gedegen stelsel van kwaliteitszorg zicht en grip op de
onderwijskwaliteit. Het beeld dat Amice heeft van de
onderwijskwaliteit komt dan ook overeen met het beeld dat de
inspectie op basis van dit onderzoek hiervan heeft.
Het onderwijsbeleid van Amice kenmerkt zich door actueel onderwijs,
met persoonlijke aandacht voor de student en onderwijs gericht op
professionaliteit en samenwerking. Dit zien we ook terug bij de in ons
onderzoek betrokken opleiding. Bij deze opleiding beoordelen we alle
onderzochte standaarden als voldoende.
We voeren dan ook geen vervolgtoezicht uit.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op twee deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen (KA3)?

Kwaliteitszorg: voldoende grip en zicht op de kwaliteit

Amice heeft een gedegen en werkend stelsel van kwaliteitszorg
ingericht en verbetert mede op basis daarvan de kwaliteit van het
onderwijs. Amice heeft goed zicht en grip op de onderwijskwaliteit.
Het jaarverslag (verslag van werkzaamheden) functioneert als een
jaarlijks ijkpunt in de cyclus van kwaliteitszorg. In het jaarverslag blikt
Amice terug op de realisatie van eerdere acties en gestelde doelen en
formuleert ze mede op basis daarvan weer nieuwe acties en
doelen. Het jaarverslag en de doelen beslaan daarbij de volle breedte
van het onderwijs. Daarnaast pakt Amice verbeterpunten uit
evaluaties van studenten en leerbedrijven waar mogelijk ook
tussentijds op. Naast de jaarlijkse cyclus heeft Amice een driejaarlijkse
cyclus waarin een interne of externe audit plaatsvindt. Daarbij vinden
er los van een externe audit op verzoek van Amice zelf,
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ook regelmatige audits vanuit de branche plaats. Amice maakt bij
externe audits bovendien gebruik van wisselende onafhankelijke
deskundigen. Verbeteringen uit audits komen vervolgens weer terug
in het jaarverslag. Hiermee zorgt Amice voor een regelmatige
beoordeling en verbetering van de onderwijskwaliteit.
Via lesobservaties heeft de directie ook zicht op het primaire
onderwijsproces. Docenten ontvangen zo snel mogelijk feedback van
deze observaties en de bevindingen hiervan vinden hun weg ook in de
gesprekscyclus, bijvoorbeeld door gerichte scholingsactiviteiten.

Gedegen verantwoording en toereikende dialoog

Amice verantwoordt zich via een toegankelijk en uitgebreid
jaarverslag over de doelen en resultaten die het behaalt. Naast het
jaarverslag zijn eveneens andere relevante documenten (zoals
bijvoorbeeld ook inspectierapporten) via de website van Amice
toegankelijk.

De interne dialoog met studenten vindt veelal informeel in individuele
gesprekken plaats. Ook in lessen is er ruimte om de onderwijskwaliteit
te bespreken. Daarnaast vullen studenten regelmatig enquêtes in
waarin Amice de studenten bevraagt over de kwaliteit van het
onderwijs. Doordat Amice zaken snel oppakt, voelen studenten zich
gehoord. Panelgesprekken met studenten vinden echter niet plaats.
De externe dialoog is deels geïntegreerd in de opleidingen, omdat
docenten vrijwel ook allemaal in de beroepspraktijk werkzaam zijn.
Docenten brengen hiermee specifieke en actuele kennis met zich mee
en hebben ook de ruimte voor eigen inbreng. Amice staat hier
namelijk open voor. Daarnaast bevraagt Amice na afloop van elke
stage leerbedrijven via een enquête.
Tot slot investeert Amice veel tijd en energie in haar externe netwerk
met bedrijven en andere scholen om ontwikkelingen te monitoren,
nieuwe ideeën op te doen en waar wenselijk samen te werken.
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Resultaten stelsel- en
verificatieonderzoek
Schoonheidsspecialist

3 .

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de opleiding Schoonheidsspecialist. Dit onderzoek is
uitgevoerd ter verificatie. Daarnaast zijn de standaarden Didactisch
handelen en Beroepspraktijkvorming onderzocht om informatie te
krijgen over de kwaliteit van deze standaarden ten behoeve van de
Staat van het Onderwijs (stelselonderzoek). Het kwaliteitsgebied
Examinering en diplomering hebben we niet onderzocht omdat Amice
dit heeft uitbesteed.

Conclusie

Alle onderzochte standaarden bij de opleiding Schoonheidsspecialist
beoordelen wij als voldoende. Het gaat om Didactisch handelen,
Beroepspraktijkvorming, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en
Verantwoording en dialoog. De opleiding voldoet ook aan de
onderzochte wettelijke vereisten.

De opleiding en Amice kenmerken zich door kleinschaligheid en veel
individuele aandacht voor de student. Het team heeft ook een
mentaliteit van aanpakken waardoor het zaken snel
oppakt. Daarnaast is Amice sterk extern gericht en is het continue
bezig om nieuwe aspecten en ontwikkelingen in het onderwijs te
integreren. Een voorbeeld is dat studenten tijdens hun opleiding een
bijdrage leveren aan een goed doel. Hierbij doen ze ervaring op met
netwerken en tegelijkertijd werken ze aan hun vaardigheden.

3.1. Onderwijsproces: evenwichtige balans tussen
theorie en praktijk

Lessen zetten studenten aan tot leren
Het didactisch handelen van docenten zet studenten aan tot leren en
ontwikkelen. De lessen die we hebben gezien kennen een duidelijke
opbouw en structuur, met eveneens een terugblik op eerder
behandelde lessstof. Daarbij is er bij de beroepsgerichte lessen een
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afwisseling tussen theorie- en praktijklessen. Dit zorgt ervoor dat
studenten betrokken blijven. Doordat docenten zelf ook uit de
beroepspraktijk komen, delen ze in de lessen eigen voorbeelden en
ervaringen. Dit houdt de interesse van studenten in de lessen vast.
Ook gebruiken docenten verschillende werkvormen om studenten
actief te houden.
Verder is er in de lessen -mede door de kleine klassen- individuele
aandacht voor de studenten. Docenten checken hierbij regelmatig of
studenten de lesstof begrijpen. De verbinding tussen de lessen en de
beroepspraktijk komt vrij snel tot stand doordat de stage al vroeg in
de opleiding van start gaat. Daarbij staan docenten ook regelmatig stil
bij de ervaringen die studenten opdoen in hun stage.

Beroepspraktijkvorming voldoet
Omdat de beroepspraktijkvorming (bpv) minder dan een jaar geleden
door ons als voldoende is beoordeeld, hebben we nu alleen gecheckt
of er veranderingen zijn geweest in de uitvoering en organisatie van
de bpv. Dit blijkt niet het geval. Het enige aandachtspunt uit het vorige
onderzoek heeft de opleiding inmiddels opgepakt. De bpv-
coördinator bezoekt nu elke student tijdens de bpv-periode. We
nemen dan ook het voldoende oordeel van het vorige onderzoek over.

3.3. Onderwijsresultaten zijn voldoende

De onderwijsresultaten van kalenderjaar 2016 liggen met 8 procent
boven de norm (63 procent) die voor de doelgroep <23 jaar geldt.
De opleiding Schoonheidsspecialist kent namelijk een rendement van
71 procent. Daarmee voldoet de opleiding ook aan de eigen door
Amice gestelde norm van een rendement van minimaal 65 procent.
Deze norm heeft betrekking op studenten die de opleiding in de
beoogde studieduur afronden. Het totaal aantal studenten dat de
opleiding succesvol afrondt (eventueel na verlenging) moet volgens
de directie minimaal op 75 procent liggen. Amice houdt de
onderwijsresultaten van elke opleiding nauwkeurig bij. Door vanaf het
begin van de opleiding zoveel mogelijk maatwerk en individuele
begeleiding te bieden, creëert Amice voor elke student de
mogelijkheid de opleiding succesvol af te ronden.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie: duidelijke cyclus

Gezien de omvang van de instelling beschouwen we de kwaliteitszorg
en ambitie van de opleiding als gelijk aan de kwaliteitszorg en ambitie
op bestuursniveau. Wij verwijzen voor onze bevindingen en oordelen
naar hoofdstuk 2.

3.5. Overige wettelijke vereisten: in orde

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
De instelling voldoet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel
1.3.9 WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Het bestuur heeft een
meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld waarin
stapsgewijs wordt aangegeven hoe de instelling met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling omgaat, en die er
redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan
worden geboden. Verder bevordert het bestuur de kennis en het
gebruik van de meldcode binnen de instelling. Bij de
opleiding Schoonheidsspecialist hebben wij namelijk geconstateerd
dat de afspraken rondom de meldcode doorwerken tot op het niveau
van de opleidingen.

Verzuim en voortijdig schoolverlaten
De procedure van de onderzochte opleiding betreffende de
verzuimregistratie en de uitvoering in de praktijk voldoet. Amice heeft
een duidelijk verzuimprotocol opgesteld waarin regels en
verantwoordelijkheden rond het verzuimbeleid zijn uitgewerkt. We
hebben tijdens het onderzoek gehoord dat betrokkenen ook handelen
volgens dit protocol. Hierdoor voldoet de opleiding aan de
randvoorwaarden voor het melden van ongeoorloofd verzuim van 16
uur gedurende vier opeenvolgende lesweken door leer- en
kwalificatieplichtige studenten (artikel 21a, tweede lid, Leerplichtwet
1969) en het melden van aaneengesloten verzuim zonder geldige
reden gedurende vier opeenvolgende lesweken door studenten van 18
tot 23 jaar zonder startkwalificatie (artikel 8.1.8a van de WEB).
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


