F.L.A.I.R.
scholingstrajecten VOF

Onderzoek bestuur en opleiding(en)
Kwaliteitsonderzoek

Datum vaststelling: 22 juli 2021

Samenvatting

De inspectie heeft bij F.L.A.I.R. Scholingstrajecten VOF (hierna F.L.A.I.R)
een onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek voerden we uit omdat F.L.A.I.R. een nieuwe instelling is.
We hebben een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat
de kwaliteit is van het onderwijs en om zicht te krijgen op eventuele
risico’s.

Bestuur: F.L.A.I.R.
Scholingstrajecten VOF
Bestuursnummer: 25405
BRIN: 31RE
Onderzoeksnummer: 308873
Opleiding: Doktersassistent, 25473
ovo

Wat gaat goed?
F.L.A.I.R. gebruikt de korte lijnen die er zijn om de kwaliteit te kunnen
verbeteren en stuurt daar ook op. De informatievoorziening en
communicatie zijn duidelijk en studenten zijn tevreden, omdat ze via
maatwerk leren wat ze nodig hebben in de praktijk.
Wat kan beter?
De Examencommissie heeft nog niet alle taken en
verantwoordelijkheden kunnen oppakken op het moment van
onderzoek. Dit vraagt de komende tijd extra aandacht, wanneer de
praktijkexamens worden afgenomen en in de periode daarna.
Vervolg
Er volgt geen vervolgtoezicht en F.L.A.I.R wordt in de vierjaren cyclus
opgenomen voor het volgende onderzoek.
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1 . Opzet van het onderzoek
We hebben op 31 mei en 2 juni een onderzoek uitgevoerd, omdat
F.L.A.I.R. een nieuwe instelling is die de opleiding Doktersassistent
verzorgt. Op genoemde data hebben we een kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd om vast te stellen wat de kwaliteit is van het onderwijs en
om zicht te krijgen op eventuele risico’s.
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 bestuursniveau richt het onderzoek zich op de standaarden binnen
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Daarbij staan de
volgende twee deelvragen centraal:

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleidingen?
Op opleidingsniveau hebben we onderzoek gedaan naar de
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces,
Examinering en diplomering en Kwaliteitszorg en ambitie. Ook
hebben we een aantal overige wettelijke vereisten onderzocht.
Bij een onderzoek bij een nieuwe instelling geven wij bij het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie geen oordeel, maar
beschrijven wij de stand van zaken.
Omdat er nog geen diploma's zijn uitgereikt, geven we ook voor het
gebied Examinering en diplomering geen oordeel en beschrijven we
onze bevindingen.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het onderzoek bij F.L.A.I.R. is
ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht bij de
opleiding Doktersassistent.
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Standaard

Onderzocht?

Onderwijsproces
OP1 Onderwijsprogramma

●

OP2 Ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP7 Beroepspraktijkvorming

●

Examinering en diplomering
ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering

●

ED2 Exameninstrumentarium

●

ED3 Afname en beoordeling

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

1. Doktersassistent, crebo 25473, niveau 4, leerweg ovo, locatie
Groningen.

Onderzoeksactiviteiten
We hebben documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met
sleutelfiguren binnen de organisatie. We hebben gesproken met
studenten, docenten en assessoren, de examencommissie en het
bestuur. Ook hebben we een praktijkles 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 2017). Wij hebben
de volgende vereiste onderzocht:
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over F.L.A.I.R. bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Examinering en diplomering
Kwaliteitszorg en ambitie

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen 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. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op
het onderzoek en de rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: wij geven geen oordeel maar beschrijven onze
bevindingen op de standaarden in het gebied Kwaliteitszorg en
ambitie. Dit doen we zo, omdat de cyclus voor kwaliteitszorg nog niet
volledig is doorlopen.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In deze paragraaf geven we onze bevindingen weer ten aanzien van de
volgende 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?
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn opleiding(en)?
Dit doen we hier zonder oordelen te geven; we beschrijven onze
bevindingen over dit kwaliteitsgebied hieronder.
Het bestuur en het team nemen de kwaliteitszorg serieus
Een enthousiast bestuur en team willen duidelijk het beste uit de
student halen. Er zijn korte lijnen en het team voert structureel
evaluaties uit van zowel lessen als de logistieke organisatie. Studenten
voelen zich serieus genomen, kunnen al hun feedback kwijt en ervaren
dat F.L.A.I.R. meedenkt om oplossingen te vinden waar nodig.
Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van de lessen en dit gebeurt via
bijwoningen. Docenten krijgen daardoor naast een beoordeling ook
feedback om hun lessen te verbeteren waar nodig; dit doen docenten
ook vanuit de feedback van zowel studenten als het
werkveld. Voorbeelden van verbeteringen op basis van deze feedback
zijn de aanschaf van een nieuwe lesmethode, betere afstemming van
lesinhoud op de persoonlijke praktijk en aanpassingen van de duur
van de lessen voor de generieke vakken.
Waar het bestuur nog een slag kan maken is dat de evaluaties moeten
gaan leiden tot een plan met korte en langere termijn doelen. Zij kan
daarbij ook nog beter vooraf bepalen wat de kwalitatieve en
kwantitatieve normen zijn om achteraf te meten en te duiden of en
wanneer doelen zijn behaald. Zo kan het bestuur ook bepalen of via
deskundigheidsbevordering de professionele cultuur verder versterkt
kan worden.
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Het bestuur verantwoordt zich transparant, via dialoog
De dialoog, zowel intern als extern, leidt tot verbetering van kwaliteit.
Wat heel sterk leeft, is dat F.L.A.I.R. ook buiten de eigen instelling deze
dialoog oppakt en zo proactief zoekt naar verbeterkansen. Het
bestuur benut daarbij zowel het werkveld en de
brancheorganisatie, als andere instellingen en de NRTO als bron om
de kwaliteit verder te versterken.
Studenten horen ook terug wanneer er iets met hun opmerkingen
gebeurt: feedback die zij geven leidt altijd weer tot dialoog daarover
en uiteindelijk tot verbetering. De visie en ambitie om transparant te
zijn in verantwoording en dialoog kwam in alle gesprekken naar
voren.
Het eerste Verslag van Werkzaamheden ten slotte is nog niet
gemaakt.

2.2. Vervolgtoezicht
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; we komen terug voor het
vierjaarlijks onderzoek volgens de reguliere planning.
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3 . Resultaten onderzoek opleiding
Doktersassistent
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het onderzoek bij de
opleiding Doktersassistent.
Conclusie
De opleiding voldoet aan de te verwachten kwaliteit van het onderwijs
en examinering. Ze biedt daarbij maatwerk aan studenten en leidt hen
op binnen de termijn die zij daarvoor stelt. Alle betrokkenen bij het
onderzoek gaven aan deze ambitie en uitvoering ervan te herkennen.
Wij lichten onze bevindingen hieronder per standaard toe.

3.1. Onderwijsproces

Onderwijsprogramma biedt maatwerk
We waarderen het onderwijsprogramma als Goed. F.L.A.I.R. zorgt echt
voor maatwerk van een optimaal aanbod dat passend is bij de
persoonlijke situatie van studenten. Het programma sluit aan op het
kwalificatiedossier en sluit aan qua niveau. F.L.A.I.R. doet dit
zorgvuldig en persoonlijk, aan een groep van veelal volwassen en
werkende studenten, toegepast op hun werksituatie. Docenten
bieden extra lesstof aan als persoonlijke situaties daarom vragen en
integreren het aanbod van generieke onderwerpen in de
praktijklessen.
Studenten hebben ten slotte een helder en compleet beeld van wat ze
moeten doen, voelen zich goed geïnformeerd en worden passend
voorbereid op het examen.
Ontwikkeling en begeleiding persoonlijk en op maat
F.L.A.I.R. geeft de Ontwikkeling en begeleiding persoonlijk en langs
korte lijnen vorm en we waarderen deze met een Goed. Doordat
docenten een goed beeld hebben van de startpositie van studenten én
van de voortgang, kunnen ze het maatwerk in het programma ook
goed uitvoeren en begeleiden. Studenten weten precies wat ze
wanneer moeten doen en krijgen persoonlijk feedback op hoe ze het
hebben gedaan.
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Studenten ervaren de begeleiding als prettig en heel persoonlijk,
omdat docenten ruimschoots tijd steken in het achterhalen van de
persoonlijke leerwensen en -behoeftes. Studenten houden zelf hun
voortgang bij en alle docenten hebben een overzicht over alle
resultaten, die zij elke periode met de studenten bespreken. Op deze
manier zetten ze tijdig in op extra begeleiding, als studenten achter
lopen, waardoor dit sporadisch en maar tijdelijk gebeurt.
Didactisch handelen effectief
Didactisch handelen beoordelen we als Voldoende. De studenten
geven aan effectief te leren en dit zagen we terug in de les. In de
lessen halen docenten continu voorbeelden aan uit de praktijk en
laten ze studenten veel oefenen, met duidelijke instructies. Ook
maken docenten in de lessen gebruik van de kennis en vaardigheden
die studenten al hebben opgedaan in hun werksituatie. Zo geven
studenten soms ook zelf uitleg over een bepaalde medische handeling
aan de medestudenten. Hierdoor leren studenten ook actief van en
met elkaar. Studenten ervaren de afwisseling in werkvormen als
prettig en het lukt hen ook om goede resultaten te behalen.
Beroepspraktijkvorming is passend
De opleiding zorgt ervoor dat studenten een passende stageplek
hebben en begeleidt de beroepspraktijkvorming zorgvuldig. We
beoordelen deze als Voldoende. Studenten krijgen een gedegen
voorbereiding en de informatievoorziening over wat ze moeten doen
en leren is duidelijk. Er zijn korte lijnen tussen de opleiding en de
praktijk, dus er wordt snel geschakeld, en ook hier biedt de opleiding
maatwerk. F.L.A.I.R. speelt namelijk in op de actualiteit en laat
studenten in de praktijk opdrachten uitvoeren op het moment dat het
de student en de bpv-plaats past. Zo hebben studenten in het kader
van de Covid-crisis alvast leren vaccineren in de beroepspraktijk, ook
al was dit volgens het basisprogramma nog niet aan de orde.
Er was op het moment van onderzoek nog niet echt gestart met de
stage, op een aantal studenten na, die via hun werk al gelegenheid
hadden om bepaalde werkzaamheden voor hun stage te kunnen
inzetten. Studenten die al werken in de praktijk krijgen daarvoor ook
aanvullend aanbod voor het aanleren van specifieke, extra
vaardigheden en handelingen, die op hun werkplek verwacht worden.
Als studenten geen stageplek kunnen vinden worden ze daarbij
geholpen.
Ten slotte is er tijdens de stageperiode eenmaal in de 2 weken een
terugkomdag; op die manier volgt de opleiding ook de voortgang en
kunnen studenten tijdig en in contact hun vragen stellen.
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3.2. Examinering en diplomering
Examinering en diplomering nog niet afgerond

We oordelen niet over het kwaliteitsgebied Examinering en
diplomering, omdat de opleiding nog geen diploma’s heeft uitgereikt.
Daarom beschrijven we dit gebied.
De Examencommissie (EC) is nu een jaar bij elkaar en heeft al veel
opgepakt. De evenwichtige samenstelling zorgt ervoor dat
onafhankelijkheid kan worden gewaarborgd. Alle leden zijn geschoold
en hebben de ambitie om de lat hoog te leggen. Zo heeft de EC een
duidelijke visie op onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid bij de
beoordeling van examens: altijd vier ogen bij de beoordeling en bijna
alle examens op de eigen locatie uitgevoerd, waar mogelijk
gesimuleerd als praktijksituatie.
In een jaarplan staan doelen die geëvalueerd worden en deze beslaan
op dit moment nog niet alle gebieden die de EC moet borgen. De
taken, rollen en verantwoordelijkheden vergen nog puntjes op de i,
evenals het vastleggen van een visie met ijkpunten voor wanneer de
EC tevreden is. Er is daarbij ook nog versteviging nodig in de scheiding
tussen borgen en zorgen. Het aanvragen van herkansingen zou
bijvoorbeeld bij de EC moeten liggen.
Verder heeft de EC al concreet gepland welke praktijkexamens bij te
wonen. De verbinding tussen examinering en het onderwijs is daarbij
vooraf al bekeken en zal ook na de examens geëvalueerd worden.
De EC heeft verder het instrumentarium vastgesteld, dat eerder door
ons als Voldoende is beoordeeld, zowel voor de praktijk-, als voor de
generieke examens.
De examendossiers van de afgenomen generieke examens hebben we
bekeken; deze waren volledig en alle examens waren door twee
personen beoordeeld. De opleiding kan de dossiers nog iets
overzichtelijker indelen en de EC wil deze liefst digitaal bewaren.
De praktijkvakken waren tijdens ons bezoek nog niet geëxamineerd;
deze examens bekijken we bij ons volgende vierjaarlijkse onderzoek.

3.3. Kwaliteitszorg en ambitie
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 naar
hoofdstuk 2.

3.4. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
Allereerst willen we de inspecteurs hartelijk dank zeggen voor de
prettige, transparante en deskundige wijze waarop ze het Start-ko
hebben uitgevoerd. Hoewel F.L.A.I.R. bijna 20 jaar onderwijs verzorgt
is het werken met de erkende DA-opleiding voor ons nieuw. Onze
ambitie is om een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden
waarmee de studenten met ruime bagage hun diploma kunnen halen
om dit in hun (nieuwe) werkomgeving in de praktijk te kunnen
brengen. We hebben bewust gekozen voor kleine klassen, waardoor
we aandacht kunnen geven aan de persoonlijke situatie van de
studenten.
We kunnen ons geheel vinden in de inhoud van het rapport en zijn
bijzonder tevreden met de uitkomsten van het onderzoek; niet alleen
met het resultaat, maar zeker ook met de door deze momentopname
aan ons voorgehouden spiegel. We kunnen constateren dat we op de
goede weg zijn met de ontwikkeling van de opleiding.
Doordat er ten tijde van het Start-ko nog geen klas de volledige
opleiding had afgerond, konden enkele onderdelen nog niet (geheel)
worden beoordeeld. We zijn er van overtuigd dat we ook hiermee op
de goede weg zitten. Evenmin hebben we alle fasen van het
kwaliteitsplan doorlopen, maar we blijven het schema nauwgezet
volgen en stellen het bij waar nodig.
We willen graag onze erkenning uitdrukken voor de bijdrage die alle
betrokkenen hebben geleverd en nog leveren aan de totstandkoming
van onze erkende DA-opleiding: Bureau STREEF voor het ons op het
goede spoor zetten voor het verkrijgen van de erkenning en het nog
steeds geven van nuttige feed back; het werkveld voor de input van
informatie over de praktijksituatie; onze examencommissie die zich
als een deskundig en onafhankelijk onderdeel van onze organisatie
heeft weten te ontwikkelen en onze docenten die meedenken en
meewerken aan een transparante en hoogwaardige opleiding. Ten
slotte onze studenten die in een redelijk korte tijd de opleiding
doorlopen onder niet altijd ideale omstandigheden, zoals thuissituatie
met gezin en een baan naast de opleiding. We zijn trots op hun inzet
en inbreng.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

