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In 2020 openden we de deuren van onze Nanny Nina Academy, Een mooi moment
waar we lang naartoe hebben gewerkt. De urgentie om deze opleiding te starten is
gedurende de afgelopen jaren enkel groter geworden: er is veel vraag vanuit
studenten naar persoonlijke aandacht, kleinschalig onderwijs op maat. En ook niet
onbelangrijk op hoger landelijk maatschappelijk niveau: we hebben een groot tekort
aan gekwalificeerde en gediplomeerde mensen in de kinderopvang. 

"Een leven lang leren" 
We hebben de mogelijkheid deze opleiding te starten doordat er vanuit de overheid
een subsidie beschikbaar is gekomen om de visie van " Een Level lang Leren"  tot
uitvoering te brengen. Door de SLIM subsidie is het mogelijk geweest de investering te
doen om een opleiding te starten die ruimte biedt om te luisteren naar de student, te
bieden waar behoefte aan is en om mensen een goede toekomst te bieden. En daar
zijn we trots op! 

Terugkijkend op het jaar hebben we bijna al onze doelstellingen behaald. Dit geldt voor
de onderwijs- en tevredenheid doelstellingen maar ook om de proces doelstellingen.
In de volgende pagina's wordt dit verder toegelicht. Het meest tevreden zijn we over
onze beoordeling van de studenten van gemiddeld een 8! 

We hebben de uitdagingen die COVID met zich meebracht gebruikt als input om de
opleiding weerbaar en flexibel te maken. Het was niet gemakkelijk, maar ik ben ervan
overtuigd dat we de lichting studenten die in April 2022 starten een nog kwalitatiever
en passender onderwijs kunnen bieden. En daar doen we het voor.

Groet,
Jasmijn Kok 
Directeur Nanny Nina Academy
29 februari 2022

Voorwoord directie



Visie

Onze visie op onderwijs
Wij willen volwassen vrouwen, maar ook mannen, de kans bieden om naar school te
gaan en weer, of voor de eerste keer, een officieel diploma te behalen. Doelgroepen
als laagopgeleiden, herintreders en zij-instromers krijgen door de opleiding de kans
om te laten zien wat zij kunnen; een diploma behalen en zo hun marktwaarde
vergroten. Ook vrouwen die op zoek zijn naar ‘een tweede kans’ zijn van harte welkom.
Wij zoeken gemotiveerde deelnemers die begrijpen dat onderwijs samen gemaakt
wordt. Samen betekent dat je als deelnemer bereidt bent om ook thuis, een stukje
zelfstandig, maar ook door ons begeleidt, aan je ontwikkeling te werken. Wij
ondersteunen daar waar de wens ligt en wij sturen daar waar het noodzakelijk is.

Onze lessen zijn altijd gericht op de praktijk, met veel voorbeelden uit de praktijk, met
leuke relevante video’s en online begeleiding. Wij combineren online lessen met online
bijeenkomsten en houden bij onze planning rekening met deelnemers die zelf kinderen
hebben of beroepsmatig voor kinderen zorgen. 



Verantwoording geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd 
De onderwijstijd in de online leeromgeving is voor een groot deel door de studenten zelf in
te vullen. Dit geeft studenten de ruimte om in hun eigen tempo en gewenste tijden het
onderwijs te doorlopen. Vanuit enquêtes die zijn ingevuld door de studenten hebben we
gemerkt dat de studenten de opleidingsduur te lang vonden. De studenten gaven aan bij
vragen over verbeterpunten dat ze de opleiding liever in een kortere tijd zouden
doorlopen. De studenten gaven als reden hiervoor dat ze nu doordat er weinig druk op zit
minder gemotiveerd zijn en liever wat meer "doorpakken" , en zo ook sneller in de praktijk
aan de slag konden. Ook zou er hierdoor minder ruimte tussen de examens ontstaan. 

De directie heeft de enquêtes bekeken en is in gesprek gegaan met studenten. Hierna is
de directie in gesprek gegaan met docenten en examinatoren om te kijken hoe ze het
verkorten van de opleidingsduur en inplannen van de onderwijstijd voor zich zien. Dit was
haalbaar en is er naar aanleiding van de feedback van studenten, docenten en
examinatoren in cohort 2020 besloten de opleidingsduur te verkorten naar 4 maanden,
waarbij de lesuren en begeleiding wel gelijk zijn gebleven en enkel de intensiteit is
verhoogd. 

De studenten van cohort 2020 hebben de opleiding met een opleidingsduur van 6
maanden gevolgd. De directie heeft vanuit de docenten signalen ontvangen dat er meer
onderwijstijd in het begeleiden van de studenten is gaan zitten, dan van te voren te
hebben ingeschat. Na deze signalen heeft de directie medewerker kwaliteitsbewaking
onderwijs de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de begeleiding wordt ervaren.
Hiervoor is een enquete uitgezonden onder de studenten enquête waarin we vragen
stellen over de begeleiding en de (online) bijeenkomsten. De studenten gaven aan de
begeleiding goed te vinden en daarnaast geen behoefte te hebben aan nog extra online
bijeenkomsten, omdat dit ook een last is op andere werkzaamheden of verplichtingen
naar het oppasgezin.  De studenten blijven de directe begeleiding van de docent het
prettigste vinden. Binnen de onderwijstijd valt ook de beroepspraktijkvorming en/of het
huidige werk als bijvoorbeeld oppas van de student.

Opleidingsduur & onderwijstijd



Onze visie op onderwijs is dat het toegankelijk is en op maat voor onze studenten. Als we
terugkijken op het afgelopen jaar dan hebben we een aantal dingen geleerd waarbij we
ons beleid kunnen aanpassen om nog beter aan te sluiten bij de visie.

Met name bij het examineren hebben we gemerkt dat er optimalisaties mogelijk zijn. De
kans bestond dat door Corona restricties we gedwongen zouden worden om examens uit
te stellen en daardoor liepen de studenten risico dat hun opleiding uit zou lopen. Dit
hebben ons doen besluiten om bij het volgend cohort meer gebruik te maken van digitale
examinering mogelijkheden om flexibel te zijn in de toekomst mochten de restricties weer
terugkomen. Dit brengt daarnaast als bijkomend voordeel ook meer flexibiliteit voor de
studenten om de opleiding te volgen naast andere verplichtingen zoals werk en kinderen.
Door het gebruik van digitale mogelijkheden kunnen we ook de kwaliteit van het
examineren en de controle vergroten. Hieronder 5 aspecten die we het volgende cohort
willen optimaliseren zodat ons beleid nog beter aansluit bij de visie en we onze studenten
zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden. We willen 

1Onderwijs op maat en personaliseren van onderwijs
We merken dat het voor onze kandidaten een drempel is om fysiek naar examenlocaties
te gaan. De redenen hiervoor zijn onder andere dat zij verplichtingen hebben met werk,
gezin en kinderen of dat het duur is om lange afstanden te reizen. Het online examineren
draagt bij aan het toegankelijk maken van de opleiding en biedt ons de mogelijkheid om
onderwijs op maat aan te kunnen bieden.

2. Kwaliteitscontrole verbeteren 
We vinden kwaliteit en consistentie van onze examinering heel belangrijk,  en een van de
uitdagingen waar we tegenaan lopen is dat het  lastig is gebleken om echt goed te
controleren wat er gebeurt gedurende het examen en of de examens echt voldoen aan
onze hoge kwaliteit eisen. Het online afnemen van de examens zal ons in staat stellen nog
beter de " twee ogen" controle toe te passen omdat er naast geluid ook beeldopnames
worden aangeleverd bij de examencommissie voor de interventie en controle momenten.
Hiermee zijn we in staat om ons kwaliteit en controle systeem nog beter uit te voeren en
beter te peilen op de kwaliteit van de examinatoren en het examen zelf. 

Blik op de toekomst



3. Kwaliteit examinering werkprocessen en kerntaken verbeteren
We merken dat het goed toetsen van de werkprocessen en kerntaken lastig is omdat
alles in een korte periode van het examen moet worden ingepast. Daarom overwegen
we gebruik te maken van digitale manieren zoals beeldbellen en een video om de
examens beter te laten aansluiten op de examen en het examineren van  de
werkprocessen en kerntaken. Het is bijvoorbeeld nu in de huidige situatie niet altijd
mogelijk om ze allemaal op één specifiek moment te examineren. Denk bijvoorbeeld
aan een situatie waar een onderhoudstaak die we willen examineren niet kan worden
uitgevoerd omdat dit net is gedaan of de kinderen ziek / moe zijn en een extra dutje
moeten doen. Ook de communicatie en overdracht met de ouders kan niet altijd goed
worden geëxamineerd. 

4. Zekerheid voor de student
Corona en onvoorspelbare restricties hebben er afgelopen jaar voor gezorgd dat er
soms onzekerheid en onduidelijkheid was. Dit was niet prettig voor de student omdat
examens soms uitgesteld moesten worden en afspraken met de families waar het
examen moest worden afgenomen moesten worden verzet. We willen deze onzekerheid
wegnemen en de afspraken over de duur van de opleiding kunnen blijven nakomen,
ongeacht wat de restricties op het moment van examinering zijn.

5. Digitale samenleving
In de hedendaagse samenleving zijn digitale skills noodzakelijk om het werk goed te
kunnen uitoefenen en we vinden dat dit nu onvoldoende getoets wordt. En dat terwijl
het een belangrijk onderdeel is van je werk.  Het doen van video meetings is gangbaar
geworden zeker het afgelopen jaar. Dit element wordt niet apart getoetst op dit
moment. Het digitaal afnemen van een examen zorgt ervoor dat de basis vaardigheid
van het uitvoeren van een video overleg voorwaardelijk wordt voor het behalen van een
diploma. Het is onze visie dat dit past in de hedendaagse tijdsgeest en onderdeel is van
onze examinering.

Blik op de toekomst
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Voorwoord examencommissie 
Examencommissie Nanny Nina Academy in 2020: de grote start  
Voor jullie ligt het verslag van werkzaamheden van de examencommissie van Nanny Nina
Academy over het voor ons korte cohort 2020 juni 2021 t/m augustus 2021. Het cohort van
de start van onze examencommissie van Nanny Nina Academy!  

Het eerste cohort van onze examencommissie zit erop en heeft mooie deuren geopend voor
de geslaagde studenten. De studenten zijn na het behalen van hun diploma direct aan de
slag gegaan als gastouder, hebben een andere baan binnen de sector Zorg en Welzijn
gevonden of hebben er voor gekozen om door te studeren naar niveau 3. 

Dit jaar kende voor de examencommissie uitdagingen en hoogtepunten. Hoe vinden de
studenten tijdens deze corona crisis een geschikte stageplek, hoe kunnen we alle geplande
examens in deze pandemie door laten gaan, hoe kunnen wij alle toelaatbare kandidaten de
mogelijkheid geven om op een later moment deel te nemen aan de opleiding.  

Wij vinden het belangrijk dat onze studenten betrokkenheid bij hun leerproces ervaren. Het
was een uitdaging om dit met de volle agenda's van de werkende studenten te creëren. De
eerste diploma's konden door de examencommissie uitgereikt worden, dit gaf ook meteen
een uitdaging met zich mee. Hoe gaan wij een diploma uitreiking organiseren met de
maatregelen die er in de samenleving gelden. We hebben bij deze besluiten de studenten
erbij betrokken, want ook het laatste stukje van de opleiding doen wij samen!  
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Het onderwijs 1.

 
1.1 Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming 
De omvang van de beroepspraktijkvorming is 50 uur. Het besluit over de omvang heeft de
examencommissie genomen op basis van de al opgedane praktijkervaring die de studenten
voor de start al hebben. Tijdens de intake wordt deze kennis nogmaals getoetst middels de
vragen die gekoppeld zijn aan het kwalificatiedossier Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn.
Alle kerntaken en werkprocessen komen terug in het intake formulier.

 Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de opgedane praktijkervaringen van een
kandidaat, is er besloten om tijdens de intake contact te hebben met de referentie(s). Al deze
onderdelen van de intake procedure van de opleiding: praktijkervaring in uren, het resultaat van
het invullen van de vragen gekoppeld aan het kwalificatiedossier en de referentie check maakt
dat de examencommissie met deze informatie vooraf een besluit kan nemen over de omvang
van 50 uur beroepspraktijkvorming.

 De kandidaat moet vooraf aan de toelatingseisen voldoen, waardoor elke student voldoende
(minimaal  200 uur) praktijkervaring heeft opgedaan voor de start van de opleiding en extra
praktijkervaring met de 50 uur beroepspraktijkvorming kan op doen tijdens de opleiding. Vele
studenten van onze opleiding zijn al werkzaam in de praktijk als oppas en doen met deze
werkzaamheden nog meer dan 50 uur extra werkervaring op met kinderen. 
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2. Doelstellingen over cohort 2020  
Om een stabiele organisatie neer te zetten plannen wij periodiek onze activiteiten,
zie bijlage 1; 
We zijn als examencommissie tevreden en vinden dat wij een stabiele organisatie
hebben neergezet. We hebben ons aan de periodieke planning (zie bijlage 1
kwaliteitszorg) gehouden, waardoor we geen belangrijk zaken mbt kwaliteit waarborgen
zijn vergeten. Wanneer er zaken naar boven kwamen die besproken moeten worden,
werden deze toegevoegd aan de planning. Hierin was de regel dat we geen andere
zaken uit de vooropgestelde planning (zie bijlage 1 kwaliteitszorg) zouden schrappen.

Wij hebben minimaal 2 startmomenten per jaar;
Als je naar cohort 2020 kijkt hebben we dit doel niet behaald. Dit heeft er mee te
maken dat cohort 2020 voor ons kort was. We hebben halverwege cohort 2020 de
licentie van de onderwijsinspectie gekregen. Als je naar kalanderjaar het jaar 2021 kijkt
hebben we dit doel wel behaald. We hadden een startmoment in juni en een
startmoment in oktober. De examencommissie vindt dat de term jaar in dit doel moet
veranderd worden naar cohort. Op deze manier kan er per cohort worden geëvalueerd
op de werkzaamheden.  
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Ons slagingspercentage is 70% per cohort.
Dit doel is behaald. We hebben in cohort 2020 100% slagingspercentage. Cohort 2020
bestond uit 7 studenten.  

Wij houden ons aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
Vanaf het begin zijn wij hier strikt op en werken met beveiligde en afgesloten drive
mappen. De inloggegevens van verschillende systemen zoals DUO zakelijk, UWV stap-
budget, google drive worden onder het personeel van Nanny Nina Academy niet met
elkaar uitgewisseld.  



Tijdens de contactmomenten wordt er het vervolg perspectief besproken. Ook zijn de
keuzedelen zo gekozen dat de studenten tijdens het voorbereiden van de keuzedelen
bezig moeten zijn met de toekomst. De bedrijfstak is nauw betrokken en kan met de
studenten direct kijken naar een gezin om na de opleiding als gastouder aan de slag te
gaan. De examencommissie is op de hoogte van de vervolgstappen van de studenten
uit cohort 2020. Er zijn 2 studenten als gastouder aan de slag bij onze bedrijfstak, 4
studenten zijn blijven werken bij hun huidige oppasgezinnen en 1 student is met het
diploma in de ouderen zorg gaan werken.  

Wij hebben zicht op het vervolg perspectief van de deelnemer;

Doordat de examencommissie procesmatig (PDCA) te werk gaat en de planning (zie
bijlage 1 kwaliteitszorg) aanhoudt. Weet de examencommissie waar ze mee bezig zijn
en zorg er voor dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De examencommissie functioneert
zelfstandig en vraagt hulp aan een externe onderwijsadviseur als ze ergens tegen aan
lopen. De examencommissie neemt op zijn manier zijn verantwoordelijkheid, door niet
alles zelf te willen uitzoeken maar advies in te winnen van een expert om  op deze
manier extra de kwaliteit te waarborgen. De samenstelling van de examencommissie is
gevarieerd, deskundig en onafhankelijk. Er is een lid van buiten de opleiding, er is een
lid betrokken als docent bij de opleiding en er is een lid uit de beroepspraktijk.  

Wij hebben een autonoom en bekwaam functionerende examencommissie, zie bijlage 2. 

Het aantal binnengekomen onderwijsklachten per jaar is maximaal 1 per cohort.
Dit doel is behaald. Er zijn 0 onderwijsklachten binnengekomen.  

Wij hanteren het vroegtijdig schoolverlaten (VSV) protocol; Zie bijlage 4.
In cohort 2020 heeft zich geen situatie voor gedaan waar wij het procotol VSV hebben
moeten doorlopen.  

Onze deelnemers ervaren dat het beroepsgerichte opleidingsprogramma aansluit bij de
examenvorm en inhoud; ze waarderen dit met tenminste een 7; 
Uit de enquête is het gemiddelde van een 8 naar voren gekomen. Dit doel is behaald. 
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Wij willen een juiste afname van examens en controleren dat door steekproefsgewijs een
examen bij te wonen;
Zoals in het doel hierboven beschreven was cohort 2020 een kort jaar voor ons. We
zullen voor de examens van Eureka (Nederlands en rekenen) nog aan dit doel moeten
werken. De keuzedeelexamens zijn door een lid van de examencommissie
steekproefgewijs beluisterd en is hier feedback opgegeven aan de examinatoren.  

Het aantal binnengekomen examenklachten per jaar bedraagt maximaal 1 per cohort.
Dit doel is behaald. In cohort 2020 zijn er geen examenklachten binnengekomen.

Uit de enquête is het gemiddelde van een 8 naar voren gekomen. Dit doel is behaald. 

Onze deelnemers ervaren de inhoud van Loopbaan en burgerschap en de bijbehorende
opdracht met tenminste een 7;

Uit de enquête is het gemiddelde van een 8 naar voren gekomen. Dit doel is behaald. 

Onze deelnemers ervaren de inhoud van de keuzedelen en de examinering met tenminste
een 7;

We hebben gedurende cohort 2020 meerdere malen contact gehad met
ConsortiumBO. We hebben samen gekeken naar het praktijkexamen en hoe we de
gevalideerde examens van ConsortiumBO in een gastouder jasje konden gieten. We zijn
dit gaan onderzoeken toen we vanuit de studenten signalen kregen dat ze de link
tussen het examen en de gastouder praktijk lastig konden maken. We hebben het
examen van ConsortiumBO in stand gehouden en hebben er voor gekozen om als
aanvulling hierop een extra praktijkexamenboekje te maken. In cohort 2020 hebben we
nog geen terugkoppeling gegeven aan Deviant en Eureka. Cohort 2020 was voor ons
een kort jaar en zullen in cohort 2021 op 9 mei bij examens deelnemen van Eureka en
examens bij Deviant opvragen om beiden partijen hierna een terugkoppeling te geven.
Als je naar cohort 2020 kijkt, hebben we dit doel niet behaald en nemen we dit extra
mee naar cohort 2021.  

Wij controleren de inkoop van examens en koppelen onze ervaringen eenmaal per jaar
terug naar de leveranciers, o.a. naar ConsortiumBO, Deviant en examenafname bureau
Eureka.
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Dit hoofdstuk is niet van toepassing er zijn in cohort 2020 geen enkele klachten binnen gekomen.
Er zijn daarom geen werkzaamheden verricht mbt klachten.  

4. Klachten 

Workshop LevenLangLerenKrediet 
Ketendag niet-bekostigd onderwijs NRTO
Webinar bijgesteld onderzoekskader 2021
Twee trainingen Credo-support examencommissie
Webinar borging en afsluiting in het nieuwe kader    

Alle leden van de examencommissie hebben twee trainingen van Crebo-Support gevolgd. Training
1 vond plaatst op 14 mei 2021. De examencommissie heeft een training gehad over de basiskennis
examineringen MBO onderwijs. Hierin hebben vooral gekeken met elkaar naar de verplichtingen
rondom examineren, diplomeren en professionalisering van de examencommissie. De tweede
training heeft plaatst gevonden op 31 augustus 2021. Tijdens deze training zijn we verder de
verdieping in gegaan aan de hand van het vernieuwde onderzoekskader 2021. 

De examinatoren hebben voor de start van het afnemen van examens de online training
Praktijkbeoordelaar/assessor bij WerkendLeren gevolgend en met een certificaat afgerond. De
examencommissie heeft overlegt met de examinatoren of deze training voor hun voldoende was
om de examens te gaan afnemen. Hierin hebben de examinatoren aangegeven dat ze het prettig
vinden om regelmatig een intervisie te houden. De examinatoren hebben onderleiding van een lid
van de examencommissie in totaal 1 intervisie gehouden waarin er cursussen van uit de praktijk
zijn besproken. Verder hebben we examinatoren vergaderingen met elkaar gehouden die volgens
de examencommissie gezien mogen worden als scholingen. Dit omdat de vergaderingen in het
teken stonden van ervaringen uitwisselen met daarin een terugkoppelingen naar de
examencommissie. De examencommissie kon vanuit deze scholingen de punten van de
examinatoren meenemen om de kwaliteit van examineren te waarborgen. De examinatoren
hebben na het invullen van een evaluatie formulier  een evaluatiegesprek gehouden met de
voorzitter van de examencommissie. Op deze manier krijgen de examinatoren de mogelijkheid om
te reflecteren op zichzelf en kunnen hierdoor zichzelf als examinatoren blijven ontwikkelen. 

Voorzitter van de examencommissie heeft meerdere webinars, Ketendagen, presentaties,
workshops bijgewoond. Om op deze manier op de hoogte te blijven van alle nieuwe wet- en
regelgevingen.  

3. Scholing personeel  
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Jonger dan 23 jaar
3 gediplomeerde cohort 2020 x 3 startende deelnemers cohort 2020 : 100 = 100%

Ouder dan 23 jaar
4 gediplomeerde cohort 2020 x 4 startende deelnemers cohort 2020  : 100 = 100% 

5.3 Opbrengsten op 31-07-2021 
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In cohort 2020 hebben 4 studenten de instellingsexamen Nederlands 2F en de centraal
examens Nederlands 2F en rekenen 2F gemaakt. Bij 3 studenten in cohort 2020 heeft de
examencommissie vrijstellingen voor deze examenonderdelen toegekend. 

Gemiddelde van resultaten instellingsexamen Nederlands 2F: 9
Gemiddelde van resultaten centraal examen Nederland 2F: 9
Gemiddelde van resultaten centraal examen Rekenen 2F: 7 

5.2 Examens Nederlands en Rekenen: resultaten op 31-07-2021 

Cohort 2020 was een kort jaar voor de examencommissie van Nanny Nina Academy. Het
examenonderzoek zal plaats vinden in cohort 2021.  

5.1 Uitkomsten examenonderzoek 

5. Examens  



De opleidingsduur is van 6 maanden naar 4 maanden aangepast waar het totaal aantal uren
van de opleiding gelijk is gebleven
Naast de gevalideerde examens van ConsortiumBO is er een extra praktijk examenboekje
ontwikkeld. 
Het intake proces is aangepast en vastgelegd in het beleidshandboek. 
Studenten worden door de docent vaker dan vooraf te hebben gedacht één op één begeleid
door de docent. 
De rol van examinator en bij behoorde taken is vastgelegd in het beleidshandboek 
Digitale middelen kunnen worden ingezet om nog beter bij de visie aan te sluiten.

Vanuit de enquêtes die er onder de studenten, examinatoren en bedrijfstak is verspreid heeft de
examencommissie meerdere veranderingen op grond van resultaten uit de enquêtes genomen
in cohort 2020: 

6.2 Voorgenomen veranderingen op grond van resultaten
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In cohort 2020 heeft de medewerker kwaliteitsbewaking in opdracht van de examencommissie
meerdere enquêtes ontwikkeld en verspreid onder de studenten. De enquêtes zijn zo ontwikkeld
dat ze de tevredenheid en de kwaliteit van onderwijs kunnen meten. De enquêtes zijn meetbaar
door cijfers die de student aan de vragen kunnen geven. De normering is van 0 t/m 10. De
studenten kunnen onder elke vraag verwoorden waarom ze een bepaald cijfer hebben gegeven.
De enquêtes worden anoniem ingevuld en de resultaten zijn door de examencommissie gebruikt
om verbeteringen in kwaliteit en tevredenheid te ontwikkelen. Er zijn in totaal in cohort 2020 4
enquêtes verspreid onder de studenten.  

Na het examineren in cohort 2020 hebben de examinatoren ook enquête ontvangen. De enquête
was vooral bedoelt om de tevredenheid onder de examinatoren te meten. Voorzitter van de
examencommissie heeft de enquête tijdens het evaluatiegesprek besproken. De punten die
tijdens deze evaluatie naar voren kwamen, zijn tijdens een vergaderingen met alle leden van de
examencommissie besproken. 

De bedrijfstak (ouders waar nu een gastouder werkzaam is) heeft de examencommissie betrokken
om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en aan te laten sluiten op de vraag vanuit de
bedrijfstak. Dit hebben we gedaan door te bellen met ouders en door een vraag gericht op de
opleiding in de standaard vragenlijsten te verwerken. De informatie vanuit de bedrijfstak is
besproken tijdens de examencommissie vergaderingen. 

6.1 De tevredenheid- en kwaliteitsmetingen 

6. Tevredenheidsmetingen en 
kwaliteitsmetingen   


