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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder bestuur in Nederland. We hebben bij het Technisch 
opleidingsinstituut (hierna te noemen TOI) onderzocht of de sturing 
door het bestuur (hierna te noemen directie) zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit. 
 
Wat gaat goed? 
Wat goed gaat, is dat de directie van TOI in staat is te sturen op de 
kwaliteit van het onderwijs. Met een visie, ambitie en doelen wordt 
aangegeven waaraan de onderwijskwaliteit moet voldoen. Ook is er 
een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en zijn met medewerkers 
afspraken gemaakt over hun taken en verantwoordelijkheden. Wat 
ook goed gaat is dat de directie vervolgens op een voor iedereen 
herkenbare manier stuurt op de onderwijskwaliteit. Dit doet zij samen 
met het team en in de rollen van docent, begeleider en facilitator. Het 
team werkt hierdoor samen, leert van elkaar en verbetert zo de 
kwaliteit van het onderwijs. Tot slot gaat het goed op het gebied van 
de evaluatie van de onderwijskwaliteit. Evaluaties vinden regelmatig 
plaats en zaken die aandacht behoeven worden hands-on opgepakt. 
 
Wat kan beter? 
Wat beter kan is de werking van het kwaliteitszorgsysteem. De doelen 
kunnen concreter worden uitgewerkt en er kan systematischer 
worden geëvalueerd en verbeterd. 
 
Wat moet beter? 
De jaarlijkse verslagen over de onderwijs- en de examenkwaliteit 
moeten openbaar worden gemaakt. 
 
Vervolg 
Het bestuur zorgt ervoor dat zij uiterlijk 3 maanden na vaststelling van 
dit rapport voldoet aan de wettelijke eisen door het verslag over de 
onderwijs- en examenkwaliteit alsnog openbaar te maken. Het 
bestuur informeert de inspectie hierover en de inspectie neemt hier 
kennis van. 

Bestuur: Technisch 
Opleidingsinstituut 
Bestuursnummer: 26504 
Sector: MBO 
Totaal aantal leerlingen: 52 
Brin: 31KR 
Onderzoeksnummer: 310441 
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Opzet van het vierjaarlijks 
onderzoek 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie 

BKA1. Visie, ambities en doelen ● 

BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 10 november 2021 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij TOI. In dit vierjaarlijks onderzoek 
staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Waarborgt de directie de kwaliteit van het onderwijs/de opleidingen 
én heeft de directie ambities gericht op de verdere ontwikkeling van 
de instelling? 
 
Werkwijze en onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek richt zich op onderstaande standaarden op het niveau 
van de directie. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bij TOI is op maat gemaakt. Om antwoord te geven op 
de onderzoeksvraag hebben we verificatie-activiteiten uitgevoerd op 
opleidings- en directieniveau. 
Wij hebben gesproken met de directie, medewerkers, 
vertegenwoordigers van de samenwerkingspartner van TOI, 
studenten van verschillende opleidingen en de examencommissie. 
Ook het bestuderen van documenten maakte deel uit van ons 
onderzoek. Er is geen specifieke opleiding onderzocht. 
Aan de hand van deze gesprekken is het kwaliteitsbeeld van de 
directie, de doorwerking van het beleid en de sturing van de directie 
op de uitvoering geverifieerd. Tussentijds heeft het onderzoeksteam 
besproken of het voldoende informatie heeft opgehaald om te komen 
tot een oordeel op directieniveau. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan het eindoordeel op directieniveau en de oordelen 
op de standaarden uit het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg 
en ambitie. De afspraken over het vervolgtoezicht zijn eveneens 
opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is de reactie van de directie 
op het onderzoek en de rapportage opgenomen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 4/11



Resultaten vierjaarlijks 
onderzoek bestuur 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
directieniveau. 
 
Samenvattend oordeel 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
het eindoordeel is op directieniveau en de oordelen op de 
standaarden. 
  

We beoordelen de kwaliteit van de Besturing, kwaliteitszorg en 
ambitie van TOI als voldoende. De sturing is op orde en de directie 
waarborgt samen met de overige medewerkers binnen TOI in 
voldoende mate de kwaliteit van het onderwijs. Er is sprake van een 
tekortkoming, te weten de jaarlijkse verslagen over de onderwijs- en 
de examenkwaliteit zijn nog niet openbaar gemaakt. 
 

2.1. Besturing, kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Besturing, 
kwaliteitszorg en ambitie. Vervolgens geven we een toelichting op 
deze oordelen. 
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Inleiding 
TOI is een relatief jonge, ambitieuze onderwijsorganisatie met een 
eenhoofdige directie en momenteel drie actieve crebo-opleidingen 
met in totaal 52 studenten. TOI verkeert in een overgangsfase van 
startup naar een stabiele, gestructureerde organisatie met een 
groeidoelstelling. Een mijlpaal in dit proces is dat TOI in mei 2021 een 
joint venture is aangegaan met een aanbieder van Learning & 
Development diensten en ondersteunend personeel in de automotive 
sector. Daar waar de onderwijsverantwoordelijkheid (het 
onderwijskundig leiderschap) is belegd bij TOI, worden backoffice-
activiteiten en onderwijs uitgevoerd in samenwerking met de 
samenwerkingspartner. De samenwerking heeft tot op heden 
geresulteerd in een organisatorische basis van waaruit verder 
gebouwd kan worden aan de kwaliteit van het onderwijs. TOI heeft 
daarbij een groeiambitie vastgesteld om binnen drie jaar 6 a 7 
verschillende opleidingen aan te bieden. 

BKA1. Visie, ambities en doelen: sturing in ontwikkeling 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De directie van TOI is in 
staat om te sturen op de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Ten eerste is er een duidelijk onderwijskundig beleid opgesteld en 
uitgewerkt. Het onderwijskundig beleid vloeit voort uit de visie op 
onderwijs en de ambities die de directie van TOI voor de toekomst 
heeft vastgesteld. De visie en ambitie heeft de directie uitgewerkt in 
doelen die gericht zijn op betrouwbaar, innovatief en kwalitatief goed 
onderwijs. Daarnaast zijn doelen ook gericht op  zaken in 
voorwaardelijke zin zoals ‘good governance’ en betrouwbare en 
kwalitatief goede onderwijsondersteunende faciliteiten. 

Ten tweede zien we dat de directie van TOI een stelsel van 
kwaliteitszorg heeft ingericht. Hiermee wordt geëvalueerd en 
verbeterd. De directie heeft hierdoor zicht en grip op de 
onderwijskwaliteit. Punt van aandacht is dat de doelen concreter 
kunnen worden uitgewerkt en dat er gerichter en systematischer kan 
worden geëvalueerd en verbeterd. De directie kan hierdoor haar zicht 
en grip op de onderwijskwaliteit versterken. De directie van TOI 
onderkent dit. Ze heeft bij de doelen KPI’s opgesteld en bijbehorende 
meetinstrumenten zijn in ontwikkeling. De directie ziet dit als een 
volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe organisatie (joint-
venture) en de sturing daarbinnen. 
 
Ten derde heeft de directie met alle medewerkers afspraken gemaakt 
en vastgelegd over hun taken en verantwoordelijkheden. Een van die 
afspraken is dat medewerkers de voortgang van de uitvoering van de 
doelen dienen te bewaken. Voorts zijn de werkprocessen binnen TOI 
beschreven. Hierdoor is het voor medewerkers duidelijker wat ze 
moeten doen. Uit gesprekken blijkt dat medewerkers hierdoor meer 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 6/11



duidelijkheid en structuur in hun werk ervaren. Ze zijn ook beter in 
staat om vanuit hun rol of functie aan de kwaliteit van het onderwijs 
te werken. De directie kan zo beter sturen op de onderwijskwaliteit. 
 
BKA2. Uitvoering en kwaliteitscultuur: samen werken aan de 
onderwijskwaliteit 
We beoordelen deze standaard als Voldoende, omdat de directie 
samen met het onderwijsteam stuurt op de onderwijskwaliteit. 
 
Ten eerste wordt door iedereen binnen TOI samengewerkt aan 
dezelfde doelen. De directie voert hiertoe regelmatig overleg met 
leden van het onderwijsteam. In de overleggen komen zaken als de 
voortgang van studenten, signalen met betrekking tot de uitvoering 
van het onderwijs en de voortgang van eerder gemaakte afspraken 
aan de orde. Hierdoor is er zicht op de uitvoering en de kwaliteit van 
het onderwijs. Zowel de directie als medewerkers geven aan dat 
hierbij regelmatig zowel de visie als de doelen voor onderwijskwaliteit 
aan de orde komen. Het effect is dat deze voor iedereen herkenbaar 
zijn. 
 
Ten tweede zien we dat de directie binnen het onderwijsteam 
bevordert dat medewerkers samenwerken, leren en zich verbeteren. 
De rol die de directie hierin vervult is meerledig. Enerzijds is hij een 
docent en begeleider van studenten met heel veel kennis en ervaring. 
Anderzijds is hij een facilitator die medewerkers ondersteunt en 
stimuleert om zich te ontwikkelen binnen de visie en de doelen van 
TOI. Het effect hiervan is dat medewerkers zich uitgedaagd voelen om 
samen te werken met en te leren van collega’s. Ze voelen zich 
daardoor onderdeel van het team; hun vak doet ertoe. Ook is door 
deze nauwe samenwerking de ontwikkeling van elke student in beeld. 
En studenten waarderen de betrokkenheid van het team op hun 
leerproces. Tot slot zien we in deze aanpak dat er een positief effect is 
op de professionalisering van medewerkers. Een voorbeeld hiervan is 
dat vakgerichte trainers, die meer betrokken worden bij de voortgang 
en begeleiding van mbo-studenten, zich door middel van scholing 
kunnen ontwikkelen op pedagogisch en didactisch gebied specifiek 
voor de mbo-doelgroep. 
 
Ten derde is er sprake van herkenbaar onderwijskundig 
leiderschap. De dagelijkse besturing van TOI als geheel vindt feitelijk 
plaats binnen de driehoek van de directie TOI, de projectmanager en 
de manager Operations, beide van de samenwerkingspartner. Hierbij 
is het onderwijskundig leiderschap belegd bij de directie van TOI en de 
projectmanager. De projectmanager heeft hierbij ook de rol van 
liaison tussen de belangen van beide organisaties. De meer 
operationele zaken liggen bij de manager Operations. Door deze 
vaststaande verdeling van taken en verantwoordelijkheden is de 
directie van TOI in staat zich op onderwijskundig gebied herkenbaar te 
profileren binnen de organisatie en de samenwerkingspartner. Zo is 
inmiddels voor iedere medewerker van beide organisaties duidelijk 
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dat de directie van TOI over het onderwijs en de kwaliteit ervan gaat.  

BKA3. Evaluatie, verantwoording en dialoog: hands-on sturing op 
onderwijskwaliteit 
We beoordelen Evaluatie, verantwoording en dialoog als Voldoende 
omdat de directie zichtbaar de uitvoering van het  onderwijs in 
dialoog evalueert en zo nodig passende maatregelen neemt. 
 
Ten eerste zien we dat de directie doelen evalueert en deze evaluaties 
analyseert, zowel mondeling als schriftelijk. De evaluaties zijn hierbij 
uitgevoerd op basis van enquêtes, resultatenoverzichten en analyses 
van examens. Ook vinden er gesprekken met deelnemers, 
medewerkers en leermeesters van de leerwerkbedrijven plaats. We 
hebben geconstateerd dat de directie erin slaagt om op deze manier 
de onderwijskwaliteit te waarborgen. 
 
Ten tweede zien we dat de directie tijdig passende maatregelen treft 
om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zaken die aandacht 
behoeven worden na evaluatie vlot opgepakt, er worden afspraken 
gemaakt en deze worden snel opgevolgd. Zo is een standaard 
algemene planning verbijzonderd omdat bleek dat studenten daar 
meer behoefte aan hadden. Ook zijn Assistant Reality (VR/AR)-brillen 
geïmplementeerd die op afstand meekijken met bpv-opdrachten 
mogelijk maken. Een initiatief dat is ontstaan als gevolg van de 
coronamaatregelen, maar nu een door deelnemers positief 
gewaardeerd onderdeel van hun opleiding is. 
  
Ten aanzien van de verantwoording constateren we dat er wel een 
verslag van werkzaamheden is gemaakt, maar dat de verantwoording 
over onderwijskwaliteit niet openbaar is, conform artikel 1.3.6 van de 
WEB. Dit artikel geeft aan dat verslag over onderwijskwaliteit en 
examenkwaliteit openbaar gemaakt moet worden (tweede lid). 
Voor wat betreft examinering is er geen examenjaarverslag gemaakt 
over de voorgaande periode conform artikel 7.4.5a, zesde lid van de 
WEB. Dit artikel geeft aan de examencommissie jaarlijks een verslag 
opstelt over de examenkwaliteit per opleiding, aan de hand van de 
standaarden, bedoeld in artikel 7.4.4 van de WEB, en haar 
werkzaamheden. Het feit dat er een nieuwe examencommissie is doet 
hier niets aan af. We zien wel dat de examencommissie uitvoering van 
examinering evalueert, maar dat verantwoording over examinering en 
diplomering nog ontbreekt. We zien in deze tekortkoming echter geen 
aanleiding deze standaard als onvoldoende te beoordelen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 8/11



 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Wettelijke vereiste ten aanzien van 
verantwoording over de onderwijs- 
en examenkwaliteit in de vorm van 
een voor iedereen toegankelijk 
verslag is niet beschikbaar. Hiermee 
voldoet de instelling niet aan de 
artikelen 1.3.6, tweede lid en 7.4.5a 
zesde lid van de WEB. 

Het bestuur zorgt ervoor dat zij 
uiterlijk 3 maanden na vaststelling 
van dit rapport voldoet aan de 
wettelijke eisen door het verslag 
over de onderwijs- en 
examenkwaliteit alsnog openbaar te 
maken. 
Het bestuur informeert de inspectie 
uiterlijk 3 maanden na vaststelling 
van dit rapport schriftelijk dat de 
tekortkoming is opgeheven, met een 
verwijzing naar de website waar de 
betreffende documenten zijn 
gepubliceerd. 

De inspectie neemt kennis van de 
door de instelling uitgevoerde 
herstelopdracht. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

Hierna geven wij een overzicht van de vastgestelde tekortkomingen, 
wat de Inspectie van het onderwijs verwacht van de directie en wat wij 
gaan doen. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Met belangstelling heeft het bestuur van TOI Opleidingen kennis 
genomen van het uitgebrachte vierjaarlijks onderzoeksrapport van de 
Inspectie van Onderwijs. Het bestuur is zeer verheugd mee te delen 
dat wij op alle onderstaande standaarden met een voldoende zijn 
beoordeeld. 

• BKA1 -> Visie, ambities en doelen 
• BKA2 -> Uitvoering en kwaliteitscultuur 
• BKA3->  Evaluatie, verantwoording en dialoog 

Het bestuur herkent zich in de bevindingen die vanuit de 
Onderwijsinspectie zijn aangegeven welke nog concreter kunnen 
worden omschreven en waar wij nog verbeterslagen mee kunnen 
maken om hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling op het gebied 
van kwaliteitszorg. 
Daarnaast zien wij het rapport als een stimulans om te blijven 
investeren in iedereen die bij TOI Opleidingen betrokken is om 
daarmee de kwaliteit van het onderwijs te blijven borgen, waarbij wij 
altijd voor ogen houden dat we het voor onze deelnemers en hun 
toekomst doen. 
Wij willen afsluiten dat wij het onderzoek als zeer prettig hebben 
ervaren.  
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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