3. ONDERWIJSKWALITEIT

Voor het middelbaar beroepsonderwijs heeft 2015 in het teken gestaan van de
verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en de examinering. Wij hebben
meer greep gekregen op de kwaliteitsborging en hebben geïnvesteerd in de
verbetering van de examenkwaliteit. Maar wij zijn er nog niet. Op de vijf scholen
die in het onderzoek Staat van de Instelling door de Onderwijsinspectie zijn
onderzocht scoren er twee (school voor Onderwijs en Kinderopvang en school
voor Sport en Bewegen) een onvoldoende op onderwijsproces en examinering.
De school voor Mode en uiterlijke verzorging heeft op beide onderdelen een
voldoende gescoord. Dat gold ook voor de school voor Orde en Veiligheid en
School voor NCVB bedrijfsopleidingen.
De Onderwijsinspectie heeft voor de totale instelling geen risico’s vastgesteld
voor de kwaliteit van het onderwijsproces, de tevredenheid van de studenten,
medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van de organisatie en het
management. De financiële continuïteit is geborgd. Ook de kwaliteitsborging op
instellingsniveau is van voldoende kwaliteit.

In ons voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsinspectie

Voor de sector economie en groen binnen Vakcollege

een afsluitend onderzoek uitgevoerd naar de vmbo-gl.

Tilburg blijft er in het oordeel (wederom) niets veranderd.

Binnen Vakcollege Tilburg bleef het oordeel voor vmbo-b

Voor zowel de vmbo-b, vmbo-k als vmbo-gl werd de

en vmbo-k voor zowel de sector Techniek als Zorg en

kwaliteit almede de rendementen met een voldoende

Welzijn op alle drie de onderzoeksgebieden

beoordeeld.

(onderwijskwaliteit, opbrengsten en kwaliteitszorg)
voldoende. Het afsluitend onderzoek naar de vmbo-gl

Ditzelfde geldt ook voor de Frater van Gemertschool. Ook

kreeg een onvoldoende beoordeling. Dit zal volgend

zij behouden het voldoende oordeel voor de vmbo-tl.

schooljaar niet meer voorkomen vanwege de
ontwikkelingen van het Vakcollege Tilburg waarbij alle

Voor het Reeshof College blijft het basistoezicht voor de

leerlingen op 1 locatie ingeschreven gaan worden.

leerwegen vmbo-b, vmbo-k als de vmbo-gl gehandhaafd.
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