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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 op 12 en 13 september bij het bestuur van Heads Academy.
We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit. Daarnaast onderzochten we de kwaliteit van een
opleiding.

Wat gaat goed?
Bij Heads Academy krijgen studenten goed les. Dit komt omdat de
docenten veel aandacht besteden aan persoonlijke
begeleiding. Hierdoor letten de docenten heel goed op de
ontwikkeling van de student. Ook hebben de docenten duidelijke
afspraken met elkaar over het lesgeven. Daarnaast zorgt Heads
Academy ervoor dat studenten écht klaar zijn voor de praktijk na de
opleiding. Ze kunnen niet alleen knippen en kleuren, ze kunnen als
vakvrouw of -man ook goed met de klant omgaan. Ten slotte gaat
Heads Academy goed na of het onderwijs voldoet aan de eigen eisen
en wettelijke eisen. Daarbij ligt de lat hoog. Het team volgt op een
deskundige manier de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt omdat ze
goed de taken verdeeld hebben. Daarnaast zet Heads Academy
deskundigen van buiten de instelling in. Zij gaan ook na of het
onderwijs goed is.

Wat moet beter?
Er is niets wat echt beter moet bij Heads Academy.

Wat kan beter?
Wat beter kan is de samenwerking met de salons waar de studenten
stage lopen. Heads Academy ziet dit zelf ook en zoekt al naar de
mogelijkheden om te verbeteren. Het gaat dan vooral om het
verhogen van de kwaliteit van de stagebegeleiders in de salons.
Wat ook beter kan is de werkwijze van de examencommissie. De basis
is er, maar de rol van het externe lid is nog klein. Hier liggen kansen
om nog meer losstaand van het bestuur te werk te gaan als
examencommissie.

Bestuur: Heads Academy
Bestuursnummer: 21381

Opleiding(en) onder bestuur:
Allround Kapper (25399)
Kapper (25400)
Kapper (Kapper) 91182
Kapper (Junior Kapper) 95120

Totaal aantal studenten: 32

BRIN: 30LF

Datum: 15 december 2017
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Vervolg
We voeren geen vervolgtoezicht uit bij Heads Academy. We gaan er
vanuit dat het bestuur de zaken die beter kunnen, zelf oppakt. Daar
hebben we vertrouwen in.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Heads
Academy. 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 opleiding(en)?

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

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
Kapper/Allround kapper, niveau 3 in de leerweg bol. We hebben dit
onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek. Het
verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de kwali-
teitszorg 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 werkt. Het geeft ons in de tweede plaats
zicht op de onderwijskwaliteit van de opleiding.

Daarnaast hebben wij bij deze opleiding onderzoek gedaan naar het
kwaliteitsgebied Examinering en diplomering. Het betreft de
standaarden Examinering en diplomering, Exameninstrumentarium
en afname en beoordeling. Ook hebben we gekeken naar de wijze van
registratie van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Dit
stelselonderzoek heeft als doel 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.
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Standaard Onderzocht?

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Standaard Onderzocht bij Kapper, 91182 Onderzocht bij Allround Kapper,
25399

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP3 Didactisch handelen •

OP7 Beroepspraktijkvorming •

Examinering en diplomeringExaminering en diplomering

ED1 Kwaliteitsborging examinering
en diplomering

•

ED2 Exameninstrumentarium •

ED3 Afname en beoordeling •

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Studiesucces •

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg • •

KA3 Verantwoording en dialoog • •

In onderstaande tabellen hebben we weergegeven welke standaarden
op welke niveaus en bij welke opleidingen zijn onderzocht.

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, stagebieders, management en verschillende lessen
bezocht.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit het
kwaliteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook de
afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van het onderzoek op
opleidingsniveau.
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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) en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot
op opleidingsniveau. Omdat dit aspect samenvalt met de
kwaliteitszorg en ambitie op opleidingsniveau, laten we de
beschrijving van dit aspect achterwege bij de resultaten op
opleidingsniveau.

Samenvattend oordeel
De sturing op de kwaliteit van het onderwijs is op orde. In hoge mate
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houdt het bestuur rekening met de ontwikkeling van het team. Hier
stemt het bestuur het inzetten van (verbeter)acties op af. Dit geldt ook
voor het oppakken van acties die voortkomen uit ontwikkelingen in
het veld of de ambities van het bestuur. Tegelijkertijd heeft het
bestuur zicht op de deskundigheid van het team en zet daar intensief
op in. Ook de uitgangspunten voor de inrichting van het onderwijs,
zoals bijvoorbeeld het werken met kleine groepen studenten, dragen
bij aan de onderwijskwaliteit. Daarnaast monitort en evalueert het
bestuur de onderwijskwaliteit uitgebreid en zorgvuldig in nauwe
samenspraak met het team. We constateren dat hieruit verbeteracties
zijn voortgekomen, die het gewenste effect hebben. Op deze manier
heeft het bestuur zicht en grip op de kwaliteit van het onderwijs. We
stellen vast dat het beeld van het bestuur overeenkomt met ons
beeld.

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. Vervolgens geven wij in de beschouwing bij onze oordelen
ook antwoorden op de twee deelvragen:

Heeft het bestuur doelen gesteld voor 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)?

Gedegen en veel omvattend kwaliteitszorgsysteem
Heads Academy heeft een werkend stelsel van kwaliteitszorg en
verbetert op basis daarvan het onderwijs. Bij een eerste kennisname
oogt het systeem als een 'papieren tijger'. Wij constateren echter
tegelijkertijd dat het relevante en feitelijke informatie bevat over het
reilen en zeilen binnen Heads Academy. Onder de vele evaluaties is
ook een recente audit van een externe onafhankelijke deskundige.
Daarnaast maakt een andere externe deel uit van
de examencommissie die een onafhankelijke blik levert op de
examinering en diplomering.
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Kwaliteitszorg
leeft bij alle
teamleden

De uitkomsten van evaluaties en meetmomenten gebruikt het
bestuur bij de planvorming. Het bestuur betrekt hier veelvuldig het
team bij tijdens het maandelijks teamoverleg. Daardoor is er bij het
bestuur én het team een hoge mate van bewustzijn ten aanzien van
de haalbaarheid van doelen. Ook dragen een zorgvuldige prioritering
in de op te pakken acties en het weloverwogen ingaan op
ontwikkelingen hier aan bij. Verder bespreekt het bestuur met het
team de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken en wat er
vervolgens te doen staat om verbeteringen te realiseren. Daarbij gaat
het bestuur strategisch te werk. Het is voortdurend op zoek naar
voldoende draagvlak, kijkend naar haalbaarheid en de kans op
succes.
Het is wel zo dat bij het teamoverleg het bijhouden van de dagelijkse
werkzaamheden (jaarplan) en de (verbeter)acties verbonden aan de
doelstellingen en ambities door elkaar heen lopen. Hier zou voor het
team meer structuur op zijn plaats zijn, door bijvoorbeeld hoofd- en
bijzaken te scheiden.

Heads Academy legt voldoende verantwoording af over doelen en
behaalde resultaten. Zij doet dit intern en extern door daarover actief
een dialoog te voeren. Intern bespreekt het team vaak de stand van
zaken en de vorderingen. Daarnaast bevraagt Heads Academy
regelmatig de studenten en er zijn klassenvertegenwoordigers, die
voor de nodige inbreng zorgen van de studenten. Wel constateren we
dat een terugkoppeling van bijvoorbeeld tevredenheidsonderzoek
onder studenten aandacht behoeft.
Met het bedrijfsleven is regelmatig contact, sowieso via de activiteiten
in het kader van de beroepspraktijkvorming. Maar deze contacten
gaan verder. Zo is bijvoorbeeld het verslag van werkzaamheden als
extern verantwoordingsdocument onderwerp van gesprek in
de dialoog met de vertegenwoordigers van de salons. Ook staat
Heads Academy open voor de input vanuit het werkveld en stelt
zich daarbij pro-actief op. Wij constateren dat daardoor het werkveld
op verschillende manieren invloed heeft op de kwaliteit van het
onderwijsbeleid en op de beoordeling daarvan door Heads Academy.
Dit zorgt voor een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs.

2.2 Afspraken over vervolgtoezicht

We voeren geen vervolgtoezicht uit bij Heads Academy. We gaan er
vanuit dat het bestuur de zaken die beter kunnen, zelf oppakt. Daar
hebben we vertrouwen in.
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Resultaten stelsel- en
verificatieonderzoek op
opleidingsniveau

3 .

Het onderzoek bij de opleiding Kapper (91182)/Allround kapper
(25399) bij Heads Academy is uitgevoerd ter verificatie van het beleid
van het bestuur. Ook betrekken we de informatie over de kwaliteit van
deze opleidingen bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het
Onderwijs. In die zin heeft het onderzoek ook de status van
stelselonderzoek.

3.1 Allround Kapper/Kapper

De standaard Didactisch handelen waarderen we als goed. De overige
onderzochte standaarden beoordelen we als voldoende. Heads
Academy voldoet ook aan de overige wettelijke vereisten.

Onderwijs gericht op het opleiden van allround vakmensen
Het didactisch handelen van het docententeam stelt studenten goed
in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Dit komt doordat de
docenten gestructureerde lessen geven die uitstekend zijn afgestemd
op de actuele beroepspraktijk. In lijn met de visie van Heads Academy
zijn de docenten in de lessen gericht op het opleiden van vakmensen
met veel oog voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere student.
Heads Academy werkt met groepen van maximaal acht studenten,
waardoor het team in staat is om iedere student gericht te begeleiden.
Hierbij past het team individueel maatwerk toe, met name door
studenten extra en verdiepende opdrachten of leerstof te bieden.
Door afspraken te maken over de didactische aanpak, zorgt het team
ervoor dat de leersituaties voor de studenten optimaal zijn. We
hebben bijvoorbeeld gezien dat iedere les een vaste opbouw kent, die
de studenten veel structuur biedt. Ook weten zij hierdoor goed waar
ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Tot slot is de
begeleiding van nieuwe docenten of trainers gedegen en speelt in op
kennis, kunde en visie waar Heads Academy voor staat.

Het team zorgt voor een voldoende uitvoering van de
beroepspraktijkvorming (bpv). Allereerst doordat het team inzet op
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Goede lessen
met oog voor
de
individuele
student

het vinden van een match tussen student en stagebieder. Dit
waarderen de studenten. Ook kunnen zij goed terecht bij de bpv-
begeleider of de mentor, wanneer zich een probleem voordoet.
Daarnaast constateren we dat er intensief en proactief contact is met
de stagebegeleider. Hierdoor weten de stagebegeleiders wat een
student kan en hebben zij een duidelijk beeld bij de voortgang van de
student. Zo is hun betrokkenheid bij student en opleiding groot. Hier
draagt de heldere bpv-handleiding ook aan bij. Het is een handvat
voor de stagebieders om de stage zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. De handleiding helpt hen om de doelstellingen gericht op
realistisch opleiden te verwezenlijken. Toch kan de afstemming in
begeleiding en beoordeling door de stagebegeleiders nog toenemen,
wat Heads Academy onderschrijft en waar ook al aandacht voor is.

Nieuw samengestelde examencommissie pakt taken op
De kwaliteitsborging van de examinering en diplomering is
voldoende, omdat de examencommissie haar verantwoordelijkheid
neemt voor volwaardige examenineringsomstandigheden. Dit begint
bij de zorgvuldige samenstelling van de examencommissie. De leden
zijn deskundig en in voldoende mate onafhankelijk. Zo is er voldoende
kennis aanwezig van zowel de beroepsgerichte als de generieke
examenonderdelen. Daarnaast zorgt de toevoeging van een extern lid
voor meer onafhankelijkheid. Wel zou die onafhankelijkheid ten
aanzien van het diplomeringsproces verder kunnen toenemen. De rol
daarin van het externe lid is namelijk beperkt.
Ook bespreekt de examencommissie de kwaliteit van het
exameninstrumentarium en de inzet ervan met de examenleverancier.
Zo heeft de examencommissie hier voldoende zicht op. Dit geldt ook
voor het zicht op de afname en beoordeling van de examinering. Bij
de proeven is namelijk een examencommissielid aanwezig. Ook voor
de overige examenonderdelen zijn voldoende maatregelen genomen,
om te borgen dat de afname en beoordeling betrouwbaar en
voldoende onafhankelijk plaatsvinden. Ten slotte is de procesgang om
te komen tot de diplomabeslissing gedegen. Zo omvat deze meer
controlemomenten, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Ook raadplegen
de commissieleden hierbij alle examendossiers. Tezamen met de
observaties tijdens de afname- en beoordelingsmomenten door de
twee interne examencommissieleden biedt deze werkwijze voldoende
borging voor de diplomabeslissing.
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Het voornemen van de examencommissie voor de komende
examenperiodes is om ook het externe lid examens bij te laten
wonen om zo de objectiviteit verder te vergroten. Ook met het oog op
de onafhankelijkheid is dit een goede stap.

Het exameninstrumentarium is voldoende. Heads Academy koopt het
instrumentarium in. Dit instrumentarium hebben we als voldoende
beoordeeld. Deze examens zet het team ongewijzigd in. Het is wel zo
dat het examen spreken voor Nederlands niet voldoet. Weliswaar
voldoet de opdracht, maar de cesuur is bij dit examen te laag gesteld.
Daarnaast sluiten de beoordelingscriteria onvoldoende aan op het
niveau 2f. Omdat de ingezette versies voor de vaardigheden
gesprekken voeren en schrijven wel voldoen, is het eindoordeel voor
het instrumentarium Nederlands voldoende.

Het examenproces van afname en beoordeling is deugdelijk. Dit komt
omdat bij alle beoordelingsmomenten twee beoordelaars betrokken
zijn. Daarbij is ook sprake van voldoende onafhankelijkheid. Bij de
proeven is namelijk de tweede beoordelaar een externe, verbonden
aan de examenleverancier. Bij de praktijkexamens zet Heads Academy
twee interne beoordelaars in. Hierbij hanteert het team het principe
dat de docent die het meest betrokken is bij de student niet
beoordeelt. Ook bij de generieke examens Nederlands zijn twee
beoordelaars betrokken. De afname van de beroepsgerichte examens
vindt plaats in een authentieke beroepssituatie.

Studiesucces niet te beoordelen
In 2016 was er bij de onderzochte opleiding alleen sprake van
uitstroom van studenten in de doelgroep boven de 23 jaar. Om deze
reden geven wij geen oordeel over studiesucces. Het
onderwijsresultaat voor deze doelgroep in het kalenderjaar 2016
ligt met 100% overigens ruimschoots boven de norm (63 procent) die
voor de doelgroep <23 jaar geldt.

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.
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Overige wettelijke vereisten
Registratie van ongeoorloofd verzuim voldoet
De procedure van de onderzochte opleiding betreffende de
verzuimregistratie en de uitvoering in de praktijk voldoet. Heads
Academy registreert nauwkeurig de aan- en afwezigheid van
studenten en kan door de wijze van registreren direct zien of melding
noodzakelijk is.

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 Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB)).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is aanwezig
Heads Academy beschikt over een meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling die aan de wettelijke eisen voldoet.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


