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1 Inleiding 
 
In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek naar kwaliteitsverbetering, 
dat de Inspectie van het Onderwijs op 4 maart 2016 heeft uitgevoerd bij Amice 
Opleidngscentrum. De inspectie baseert zich op het Toezichtkader bve 2012 en het 
Addendum 2015 (zie www.onderwijsinspectie.nl). 
 
Aanleiding onderzoeken naar kwaliteitsverbetering 

De aanleiding voor het onderzoek naar kwaliteitsverbetering is het vervolgtoezicht, 
zoals is opgenomen in het rapport van de Staat van de instelling (vastgesteld op 21 

januari 2015). 
 
We hebben een onderzoek naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd  bij de volgende 
opleidingen. 

 
Gebied 
Opbrengsten 
 

Gebied 
Onderwijsproces, 
Kwaliteitsborging en 
Wettelijke vereisten 

Gebied Examinering 
en diplomering 

Leerweg, niveau, 
locatie 

niet 
onderzocht 

niet onderzocht 94440/95743, Pedicure 
(Medisch Pedicure)  

leerweg bol, niveau 4, 
locatie Industrieweg 
21, Barneveld  

niet 
onderzocht 

niet onderzocht 95746, 
Schoonheidsspecialist 

leerweg bol, niveau 3, 
locatie Industrieweg 
21, Barneveld 

 

Pedicure (Medisch Pedicure), 94440/95743 en Schoonheidsspecialist, 95746 
We hebben de examinering en diplomering van beide opleidingen onderzocht, 
omdat tijdens de Staat van de instelling is geconstateerd dat er sprake was van 
onvoldoende examenkwaliteit. 
 
Om ons een beeld te vormen van de kwaliteitsverbetering hebben we informatie 

over de instelling en opleidingen opgevraagd. Hieruit blijkt dat Amice 
Opleidingscentrum per 1 september 2015 de examinering heeft uitbesteed aan TCI. 
 
In dit rapport starten we met de conclusie van het onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering en geven we aan wat het vervolg is (hoofdstuk 2). Daarna 
volgt de toelichting op het onderzoek naar kwaliteitsverbetering op 

opleidingsniveau (hoofdstuk 3). 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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2 Conclusie en vervolg 
 
In dit hoofdstuk staat de conclusie van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering en 
beschrijven we het vervolg. De toelichting op de beoordeling staat in hoofdstuk 3. 
 
 
2.1 Conclusie 
 

Onderzoek naar kwaliteitsverbetering opleidingsniveau 
Pedicure (Medisch Pedicure), 94440/95743 en Schoonheidsspecialist, 95746 

We concluderen dat bij zowel de opleiding Pedicure (Medisch Pedicure) als de 
opleiding Schoonheidsspecialist het kwaliteitsgebied examinering en diplomering 
het oordeel niet van toepassing is. 
 

 
2.2 Vervolg 
 
Vervolgtoezicht naar aanleiding van de onderzochte opleidingen 
We voeren bij de twee opleidingen geen vervolgtoezicht uit, omdat de examinering 
is uitbesteed. 
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3. Resultaten opleidingen 
 
In dit hoofdstuk lichten wij het resultaat van het kwaliteitsonderzoek bij de 
opleidingen toe. We geven per gebied aan wat het oordeel is (goed, voldoende, 
onvoldoende, slecht, n.v.t.) en verantwoorden ons over het oordeel op het niveau 
van de onderliggende aspecten. 
 
 

3.1 Pedicure (Medisch Pedicure) en Schoonheidsspecialist 
 

Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering bij Pedicure (Medisch Pedicure), 
94440/95743, niveau 4, bol en Schoonheidsspecialist, 95746, niveau 3 bol, locatie 
Industrieweg 21, Barneveld richtte zich op de examinering en diplomering. 
 

Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering leidt voor beide opleidingen tot de 
volgende beoordeling: 
 
Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvol-

doende 
Slecht 

2. Examinering en diplomering  n.v.t.   

 
 
Kwaliteitsgebied 

Aspect 

Voldoende Onvoldoende 

Gebied 2: Examinering en diplomering 

2.1 Exameninstrumentarium* n.v.t.  

2.2 Afname en beoordeling* n.v.t.  

2.3 Diplomering* n.v.t.  
 

De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. 
 
Beschouwing 
 
Algemeen 
Tijdens voorgaand onderzoek is geconstateerd dat de examinering en diplomering 
onvoldoende was. Examinering en diplomering voldeed niet, omdat niet voldaan 

was aan de aspecten exameninstrumentarium en diplomering. Het 
exameninstrumentarium voldeed niet, omdat Amice Opleidingscentrum het 
ingekochte beroepsgerichte exameninstrumentarium niet op een goede wijze had 
aangepast. Het examenmodel maakte geen onderscheid tussen 

ontwikkelingsgerichte toetsen en kwalificerende examens,  de cesuur voldeed niet 
en de beoordelingsvoorschriften waren ontoereikend. De diplomering voldeed niet, 

omdat niet met zekerheid was vast te stellen dat de diploma’s op deugdelijk 
gronden zijn uitgegeven en of de diplomering voldoende is geborgd. 
 
 
Examinering en diplomering 
De examinering en diplomering beoordelen we als ‘niet van toepassing’. Amice 
Opleidingscentrum heeft namelijk per 1 september 2015 de examinering van beide 

opleidingen uitbesteed aan TCI. Wij hebben geconstateerd dat door Amice 
Opleidingscentrum en TCI een uitbestedingsovereenkomst is afgesloten. De 
examencommissie van TCI is derhalve verantwoordelijk voor het 
exameninstrumentarium, de afname en beoordeling en de diplomering van beide 
opleidingen. 


