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H1  Onderwijs 
 
 
Kappersopleiding Doetinchem (KOD) is een kapsalon en particuliere onderwijsinstelling in één, 

in het centrum van Doetinchem. Zij kan door die combinatie; praktijkgericht, de opleiding 

Kapper niveau 3 (crebocode: 91182) – cohort 2015-2016 uitloop, Kapper niveau 2 (crebocode: 

25400) en Allround Kapper niveau 3 (crebocode: 25399) in één jaar (10 maanden) of twee jaar 

(20 maanden) aanbieden. Naast de dagopleiding biedt KOD soortgelijke opleidingen ook in 

deeltijd- en avondvariant aan.  

 
1.1 Verantwoording omvang beroepspraktijkvorming 

 

Een verplicht onderdeel van de opleiding Kapper en Allround Kapper bij KOD is het leren in de 

beroepspraktijk. De omvang daarvan bedraagt 250 uur voor de eenjarige niveau 2 opleiding 

Kapper en 450 uur voor de tweejarige niveau 3 opleiding Allround Kapper. Dat wil zeggen dat 

de student gedurende de opleiding één dag per week gaat leren in de beroepspraktijk bij een 

door het SBB erkend leerbedrijf. De stagedag is in principe op vrijdag, maar mocht dat voor 

een bedrijf niet mogelijk zijn, kan met school een andere dag worden overlegd. De overige 

dagen is aanwezigheid op school verplicht.  

 

Bij aanvang van het schooljaar is het voor de student nog niet verplicht om een leerbedrijf te 

hebben. Daar mag nog naar worden gezocht in de eerste drie maanden van de opleiding. Het 

streven is om uiterlijk begin december een bedrijf te hebben, anders kan deelname aan het 

examen in de reguliere tijd niet meer worden gegarandeerd. Wanneer de student later in het 

jaar een bedrijf vindt, mag zij in overleg wel twee dagen gaan leren in de beroepspraktijk. Dat 

is mogelijk, omdat de student tot die tijd op de beoogde stagedag gewoon naar school is 

geweest (extra).  

 

Naar aanleiding van de nieuwe kwalificatiedossiers, de ingevulde enquêtes door de 

leerbedrijven en de ervaringen van Karin van Unnik en Kim van Duinen zijn zij in de 

zomervakantie van 2016 begonnen aan het schrijven van een nieuw stagewerkboek voor de 

opleiding Kapper en het eerste leerjaar van Allround Kapper. Raadpleeg de bijlagen voor een 

aantal pagina’s uit het nieuwe werkboek. In 2017 zijn zij ook begonnen aan het stagewerkboek 

voor het tweede leerjaar van Allround Kapper. Verder zijn de volgende verbeterpunten met 

betrekking tot de beroepspraktijkvorming doorgevoerd.  

 

- In het stagewerkboek zijn de procedures rondom de beroepspraktijkvorming verheldert, 

de opdrachten aangepast op de nieuwe kwalificatiedossiers en de wensen van de 

leerbedrijven en wordt er meer aandacht besteed aan het reflecteren op competenties.  

- Student wordt meer geïnformeerd over de beroepspraktijkvorming tijdens het 

mentoruur, het werkboek wordt uitgelegd.  

- Aan het begin en einde van de beroepspraktijkvorming vindt er een gesprek plaats 

tussen de contactpersoon van school, de student en het leerbedrijf.  

- Om de twee maanden heeft de contactpersoon van school telefonisch contact met het 

leerbedrijf van de student.   
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- De contactpersoon ziet er op toe dat leerbedrijven de enquêtes beter toelichten, anders 

kan KOD geen verbeterpunten opstellen.  

 

Graag wil KOD de volgende verbeterpunten nog doorvoeren:  

- KOD houdt leerbedrijven op de hoogte van vernieuwingen.  

- KOD geeft studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in de laatste trends en 

technieken.  

Deze verbeterpunten heeft KOD zelf opgesteld op basis van haar eigen evaluatie. Vanuit de 

enquêtes werd  als enige tip gegeven om meer aandacht te besteden aan sociale en 

communicatieve vaardigheden. De student die daar stage liep vond dat inderdaad erg moeilijk. 

Aan de sociale- en communicatieve vaardigheden besteedt KOD aandacht tijdens het 

mentoruur en de praktijklessen. Daarnaast is zij op het moment van schrijven bezig om hier 

extra masterclasses in te organiseren voor haar studenten door een extern persoon.  

 

Vanaf december 2015 is Karin van Unnik contactpersoon voor de beroepspraktijkvorming van 

de student.  

 

1.2 Verantwoording geprogrammeerde, gerealiseerde tijd  

 

De student heeft in het schooljaar 2017-2018 één week herfstvakantie, twee weken 

Kerstvakantie, één week voorjaarvakantie en een gedeelte van juli en augustus zomervakantie 

gehad. Zij heeft op 02 april (2e Paasdag), 27 april (Koningsdag), 10 mei (Hemelvaartsdag), 21 

mei (2e Pinksterdag), een dag vrij gehad.  

 

Berekening 

In één jaar zitten 52 weken. De student heeft in totaal 13 weken vakantie gehad.  

- Herfstvakantie; 1 week 

- Kerstvakantie; 2 weken 

- Voorjaarsvakantie; 1 week  

- Feestdagen (4); 1 week 

- Verlofdagen (3); plusminus 1 week  

- Zomervakantie; 7 weken 

Dan blijven er 39 lesweken over.  

 

Per dag heeft de student zes uur les gehad. Zij heeft van maandag tot en met donderdag van 

9:00 uur tot 16:00 uur les gehad. Dat is zeven uur per dag, minus één uur pauze. Op maandag 

heeft de student van 16:00 uur tot 17:00 uur mentoruur, dat is één uur extra per week. In 

totaal heeft de student dan 25 uur les gehad per week. 25 uur maal 39 weken is 975 uur heeft 

de student in het schooljaar 2017/2018 les gehad. Deze uren zijn inclusief keuzedelen en 

exclusief de uren van de beroepspraktijkvorming. Deze uren zijn ook zonder de uren 

zelfstandig thuis werken aan de theorie.  

 

Bovenstaande is de urenberekening voor het nieuwe onderwijs. Voor het oude onderwijs 

gelden dezelfde vakantie-/vrije dagen en lesweken, alleen hebben zij 27,5 uur les per week 

gehad. Dat komt in totaal neer op 1072,5 lesuren.  
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1.3 Verantwoording melding afwezigheid  

 

De student wordt geacht om voor 100% op school aanwezig te zijn. Daarom houdt KOD 

nauwkeurig de aanwezigheid bij. Dat doen zij vanaf februari 2015 digitaal in een zelfgemaakt 

maandelijks overzicht. Bij dat overzicht hoort ook een bestand waarin de ingevulde codes 

worden toegelicht.  KOD hanteert de volgende procedure rondom afwezigheid.   

 

“Begripsbepaling 

O, ongeoorloofd afwezig 

Een leerling is sowieso ongeoorloofd afwezig bij afwezigheid zonder afmelding.  

Een leerling is ook ongeoorloofd afwezig bij afwezigheid met afmelding zonder naar ons idee 

geldige reden.  

G, geoorloofd afwezig 

Een minderjarige leerling is geoorloofd afwezig bij afwezigheid met afmelding van 

ouder/verzorger.  

Een meerderjarige leerling is geoorloofd afwezig bij afwezigheid met afmelding van een naar 

ons idee geldige reden.  

T, te laat 

Een leerling is te laat wanneer hij na 9:05 uur pas op school aanwezig is.  

TG, geoorloofd te laat 

TO, ongeoorloofd te laat  

S, stage 

 

Procedure  

Een leerling, bij minderjarigheid zijn ouder/verzorger, is verplicht zich ’s ochtends voor 9:00 uur 

telefonisch af te melden bij Kappersopleiding Doetinchem. Doet hij of zijn ouder/verzorger dat 

niet, wordt hij genoteerd als ongeoorloofd afwezig. Daarop volgt telefonisch contact vanuit 

school en een gesprek met Kim van Duinen.  

 

Wanneer een leerling, bij minderjarigheid zijn ouder/verzorger, zich voor 9:00 uur ‘s ochtends 

telefonisch afmeldt, beoordeelt school de geldigheid van de reden. Behalve bij minderjarigheid, 

want dan ligt de verantwoordelijkheid bij de ouder/verzorger. 

 

Geldige redenen zijn onder andere een bezoek aan de huisarts, de psycholoog, een rijexamen, 

een trainingsdag op stage etc. Steekproefsgewijs (één op de vijf) wordt gevraagd afwezigheid 

te bewijzen door middel van bijvoorbeeld een afsprakenkaart.  

* Dergelijke redenen van afwezigheid dienen ruim van te voren aan Kim doorgegeven te 

worden, zodat zij deze kan noteren.  

Ziekte wordt ook gezien als geldige reden van afwezigheid. Na drie dagen van afwezigheid 

wordt door Kim telefonisch contact opgenomen om te overleggen over een bezoek aan de 

huisarts en hoe nu verder…  

 

Wanneer Kim in haar systeem ziet dat een leerling veel afwezig is (vanaf vijf dagen in een 

maand) gaat zij met hem in gesprek. Het kan zijn dat daar gesprekken met haar als 

schoolmaatschappelijk werkster uit voort vloeien en/of andere begeleidingsafspraken.”  
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In het schooljaar 2017/2018 heeft KOD volgens de richtlijnen van DUO geen student bij de 

leerplichtambtenaar hoeven te melden.  
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H2 Kwaliteitszorg 
 
 
Bij KOD staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom is zij erg kritisch op zichzelf en probeert ze 

de onderwijskwaliteit binnen haar mogelijkheden voortdurend te verbeteren. De 

onderwijskwaliteit begint bij het team dat het onderwijs geeft. Het team van KOD bestaat uit 

zes vakbekwame docenten die ruimschoots ervaring hebben in het kappersvak en onderwijs. 

In het schooljaar 2017-2018 speelde de ontwikkeling en implementatie van de keuzedelen een 

belangrijke rol.   

 

Doordat het een klein team is kan er veel afstemming plaatsvinden, wat de kwaliteit van het 

onderwijs automatisch ten goede komt. Door de kleinschaligheid van de school kan er in de 

klassikale en met name praktijkgerichte lessen heel individueel begeleid worden. Het 

onderwijs is dus persoonsgericht.  

 

2.1  Gestelde doelen (verbeterplan) 
 

Op 07 november 2017 heeft KOD een definitief rapport van de IvhO ontvangen. In dat rapport 

concludeert de IvhO dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau bij Kappersopleiding 

Doetinchem voldoende is. Daarmee is voldaan aan de wettelijke vereiste op het gebied van 

kwaliteitsborging (WEB, art. 1.3.6).  

 

“Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleiding, heeft het voldoende zicht op de 

onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

Het antwoord op de eerste van bovengenoemde deelvragen is positief. Allereerst is het stelsel 

van kwaliteitszorg passend bij de omvang van de instelling, namelijk zes studenten. Bovendien 

werkt KOD gericht aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij stelt doelen en 

deze worden geëvalueerd. Daarbij heeft de directie zicht op de onderwijskwaliteit, doordat ze 

tevredenheidsmetingen uitvoert onder studenten en bpv-bedrijven. Onder andere op basis van 

deze evaluaties wordt het onderwijs verbeterd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ontwikkeling van 

de lesvoorbereidingsboekjes en de voortgangsoverzichten per student. Het resultaat van het 

gebruik van deze boekjes en overzichten is dat er nu meer gedifferentieerd wordt tijdens de 

lessen. Daarnaast krijgen docenten van elkaar en de directie feedback op hun didactisch 

handelen. Ook is er ruimte voor ontwikkeling van docenten, vakinhoudelijk en didactisch. Zo 

wordt door de directie van KOD gestuurd op het behalen van het pedagogisch didactisch 

getuigschrift. Een aantal docenten heeft dit getuigschrift inmiddels behaald. Verder heeft de 

directie voor en met docenten scholingsplannen gemaakt. De directie van KOD is ambitieus en 

heeft veel plannen. We zien als risico dat de directie het overzicht verliest, omdat ze te weinig 

prioriteert.  

 

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn 

opleidingen? 

Ook het antwoord op onze tweede deelvraag is positief. KOD legt intern en extern toegankelijk 

en betrouwbaar verantwoording af en voert hierover een passende, actieve dialoog. In het 

jaarlijkse verslag van werkzaamheden verantwoordt de directie zich uitgebreid en gedegen 

over het afgelopen jaar. KOD heeft een klein team. In de maandelijkse teamoverleggen wordt 

er naast de lopende zaken ook verantwoording afgelegd over gevoerd beleid.” 
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Nu de kwaliteitsborging voldoende is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat KOD geen doelen meer 

gesteld heeft. KOD haar streven is een goed voor kwaliteitsborging. Aangezien er vanaf 

september 2016 nieuwe kwalificatiedossiers gelden, heeft zij het onderwijs helemaal opnieuw 

opgezet. Raadpleeg de bijlagen voor de opzet van het nieuwe onderwijs. Ter ondersteuning 

zijn er lesopzetten inclusief doelen geschreven. Daardoor kan er individueel begeleid worden 

en is er één lijn in het onderwijs; als er een docent uitvalt kan een andere docent het van haar 

overnemen.  

 

Binnen het nieuwe onderwijs is het volgen van 2 (Kapper) of 3 (Allround Kapper) keuzedelen 

verplicht. Vanaf september 2016 biedt KOD de keuzedelen: Imagestyling – K0206, Visagie 

K0120, Nederlands 3F – K0071 en Rekenen 3F -K0089 aan. Vanaf september 2017 is daar 

Ondernemend Gedrag – K0072 en Barbier – K0252 bijgekomen.  De eerdere keuzedelen heeft 

KOD geëvalueerd en verbeterd.  

 

Op 31 oktober 2016 is KOD lid geworden van het NRTO. Vanaf 02 mei 2017 bezit KOD het 

NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private 

opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat KOD voldoet 

aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, 

adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het 

personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de 

kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor 

Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Voor meer 

informatie www.nrto.nl/keurmerk.  

 

Voor aankomende schooljaren heeft KOD de volgende doelen met betrekking tot 

kwaliteitsborging gesteld.  

 
Verbeterpunten op het gebied van kwaliteitsborging  
 

Verbeterpunten Termijn 

1) Kaders qua didactisch handelen en 
omgang met de studenten afspreken  

Daar is KOD mee bezig. KOD streeft er naar 
deze voor september af te hebben.  
 
Uitvoerder 
Kim van Duinen 
 
Gewenste effect 
Één lijn in het onderwijs.  
 
Dit punt blijft in ontwikkeling.  

2) Samenwerking met de beroepspraktijk 
(kapsalons) realiseren  

Daar is KOD mee bezig. KOD streeft er naar 
voor het begin van het schooljaar 
2016/2017 een bijeenkomst te hebben 
georganiseerd voor alle kapsalons uit de 
regio.  
 
De bijeenkomst is inmiddels georganiseerd, 
maar er is maar één kapsalon geweest. 
Daarom gaat KOD op een andere, creatieve, 
ludieke manier proberen in contact te 
komen met kapsalons uit de regio.   

http://www.nrto.nl/keurmerk
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Uitvoerder 
Kim van Duinen 
 
Gewenste effect 
Betere aansluiting van het onderwijs op de 
beroepspraktijk. 

3) Aftekenlijsten docenten maken op basis 
van lesopzetten en doelen   

KOD streeft er naar deze voor het begin van 
het schooljaar 2018/2019 af te hebben. In 
het schooljaar 2017/2018 zal namelijk de 
evaluatie van de lesopzetten en doelen 
centraal staan.  
 
Uitvoerder 
Kim van Duinen 
 
Gewenste effect 
Beter overzicht over, controle op en overdracht aan 
collega’s met betrekking tot het nieuwe onderwijs.   

 

2.2  Metingen/onderzoeken 
 
Verder heeft de IvhO ook onderzoek gedaan naar het onderwijsproces. Kappersopleiding 

Doetinchem is trots op de uitkomst!  

 
“Didactisch handelen is heel effectief 

We waarderen het Didactisch handelen als goed. Ten eerste passen zowel de praktijk- als 

theorielessen goed bij het niveau en de leerbehoeften van de niveau 3-studenten. Ten tweede 

zijn de lessen maatwerk. In de individuele- en de groepslessen is differentiatie zichtbaar. Dit is 

mogelijk omdat de voortgang per student goed in beeld is bij het docententeam. Het effect 

daarvan is dat studenten veel leren in korte tijd. Daarnaast is er een sterke koppeling tussen de 

theorie- en praktijklessen. Ze sluiten naadloos op elkaar aan doordat docenten 

lesvoorbereidingsboekjes gebruiken. Op deze wijze weten docenten goed welke onderwerpen 

door een collega zijn behandeld. Verder wordt er veel in de eigen praktijkoefenruimte geleerd, 

mede omdat er naast eigen modellen van de studenten ook externe klanten komen. Ten slotte 

draagt de beroepspraktijkvorming bij aan het leerrendement. We zien dat de werkwijze van het 

docententeam zorgt voor actieve en betrokken studenten en een hoog leerrendement.  

 

De docenten hebben een gedeelde visie op hun didactische aanpak. Deze visie komt onder 

andere tot uiting in de ontwikkeling van de lesvoorbereidingsboekjes en door het toepassen 

van een concentrische model voor de tweejarige opleiding. Thema- en herhalingsweken maken 

namelijk onderdeel uit van het lesprogramma, zodat er een effectief onderwijsprogramma 

ontstaat. Bovendien geven docenten elkaar feedback en krijgen ze feedback van de directie op 

hun didactisch handelen. Hierdoor blijven docenten werken volgens de gekozen didactische 

aanpak.  

 

Beroepspraktijkvorming is doeltreffend 

De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming (bpv) is 

doeltreffend. De student en de bpvplaats ontvangen tijdig informatie over de inrichting van de 

beroepspraktijkvorming. Het bpv-boekje met opdrachten draagt bij aan het gericht leren in de 

bpv. De volgorde van de opdrachten is afgestemd met het beroepenveld en kent een logische 
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opbouw. Door deze opdrachten weten zowel student als bpv-begeleider aan welke 

competenties in een bepaalde periode wordt gewerkt. Het veelvuldig inhoudelijk contact tussen 

KOD en de bpv-plaats versterkt daarnaast het op efficiënte wijze leren in de bpv.” 

 

2.3 Resultaten / voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten 
 
Het resultaat is dus een voldoende van de IvhO voor de kwaliteitszorg bij KOD. Dat betekent 

niet dat er geen ruimte meer is voor verbetering. KOD heeft zelf nog een aantal punten waar 

zij graag verbetering in aan wil brengen. De belangrijkste daarvan is het contact met de 

leerbedrijven. Ze wil graag meer in dialoog met de leerbedrijven om (de kwaliteit van) het 

onderwijs beter te laten aansluiten op de beroepspraktijk.  

 

Alle ontwikkelde enquêtes worden inmiddels structureel afgenomen. De antwoorden worden 

één keer in het half jaar in een bestand gezet. Daarna worden uit de antwoorden conclusies 

getrokken en verbeterpunten geformuleerd. Enkele van die verbeterpunten op micro-niveau 

zijn:  

 

- De opleiding beter laten aansluiten op het bedrijfsleven (niet concreet genoeg, naar 

eigen inzicht verbeterpunten opgesteld).  

- Tijdens de opleiding meer aandacht besteden aan praktische vaardigheden (niet 

concreet genoeg, naar eigen inzicht verbeterpunten opgesteld).  

- Vanuit de opleiding meer informatie verstrekken over vernieuwingen (in ontwikkeling).  

- Vaker aan de student het Onderwijs Examen Regelement (OER) noemen en deze met 

haar doornemen (voldaan). 

- Vaker aan de student vertellen waar zij het OER kan vinden (voldaan).  

- Vaker aan de student de examens uitleggen (in ontwikkeling – KOD wil hier 

informatieavonden over gaan organiseren).  

 

* De website is inmiddels geprofessionaliseerd.  

 

Alle overige zaken waar in de enquêtes naar gevraagd is, maar waar geen voorgenomen 

veranderingen uit naar voren zijn gekomen, waren positief!  
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H3 Klachten 
 
 
Elke student die van mening is dat er niet overeenkomstig met de algemene voorwaarden en 

het studentenstatuut wordt gehandeld, kan daarvoor haar bezwaren uiten tegen degene(n) 

die de verkeerde handelswijze hanteert. Levert dit voor de student geen bevredigend resultaat 

op, dan kan de student zich met haar bezwaar melden bij de directie. Een klacht zal altijd 

vertrouwelijk worden behandeld. Er zal altijd binnen vier weken op worden gereageerd en de 

klacht zal zo mogelijk binnen drie weken worden afgehandeld. Wanneer dat onverhoopt niet 

mogelijk is zal de student daarvan in kennis worden gesteld, het uitstel worden toegelicht en 

een indicatie worden gegeven wanneer de klacht wel afgehandeld kan worden.  

Wanneer ook daar niet tot een aanvaardbare oplossing kan worden gekomen kan de student- 

en bij minderjarigheid: de ouders- zich melden tot:  

De Geschillencommissie  

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag  

Telefoon: 070 3105310 

Internetsite: 

http://nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie   

 

Het oordeel van de ‘Geschillencommissie’ is voor KOD  bindend; eventuele consequenties 

worden door de opleiding snel afgehandeld.  

 

3.1  Aantal klachten 
 
Tot op dit moment zijn er geen klachten binnengekomen bij KOD.  
 

3.2  Aard van de klachten 
 
Niet van toepassing. 

  

http://nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie
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H4  Examens 
 
 
KOD koopt voor de opleidingen Kapper en Allround Kapper het exameninstrumentarium in van 

Visavi. Dat instrumentarium is een vertaling van het kwalificatiedossier in de praktijk 

(kerntaken etc.). De IvhO heeft het instrumentarium onderzocht en goedgekeurd.  

 

4.1  Uitkomsten examenonderzoek IvhO en van instelling zelf 
 

Één keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met een medewerker van Visavi over de inzet 

van de summatieve producten. Raadpleeg de bijlage voor de evaluatie van het schooljaar 

2017/2018.   

 

* De map die de student aan het begin van het schooljaar krijgt uitgereikt wordt gedurende 

het jaar langzaam gevormd tot een examenmap. De uitslagenformulieren van de 

praktijkexamens, de theorietoetsen, de toetsen van taal, rekenen, loopbaan & burgerschap, 

alles omtrent de beroepspraktijkvorming en de uitslagformulieren van de Proeves van 

Bekwaamheid worden daar aan toegevoegd, zodat alles van één student in één map terug te 

vinden is.  

 
Voorwaarden deelname Proeves van Bekwaamheid 
 
Een student mag pas deelnemen aan de Proeves van Bekwaamheid (PvB) wanneer zij aan de 

volgende voorwaarden heeft voldaan.  

 

- Aftekenlijst leerjaar één volledig ingevuld  

- Aftekenlijst leerjaar twee volledig ingevuld (Allround Kapper) 

- Praktijkexamens allemaal behaald 

- Theorie-examens allemaal behaald  

- BPV  

- Minimaal 250 uur (Kapper) 

- Minimaal 450 uur (Allround Kapper)  

- Taal voldoende  

- Centraal Examen (CE) 

- Spreken 

- Gesprekken voeren 

- Schrijven 

- Rekenen  

- CE 

- Loopbaan & Burgerschap 

- Aan inspanningsverplichting voldaan?  

- Keuzedelen gevolgd en afgerond  

 

Om de student daarvan op de hoogte te brengen heeft KOD een aftekenformulier ontwikkeld 

en deze voor in de (examen)map van de student toegevoegd. Wanneer de student aan de 

voorwaarden heeft voldaan en het aftekenformulier is ondertekend door één of twee leden 
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van de examencommissie, mag zij pas op voor de Proeves van Bekwaamheid. Het externe lid 

van de examencommissie heeft de eindbeslissing. 

 

De student heeft op die manier aangetoond dat zij de nodige competenties voor de PvB 

beheerst.  

 

Vrijstellingen  

Er kan op verzoek van de student gekeken worden of er op basis van vooropleiding of kennis 

vrijstelling verleend kan worden voor het verrichten van bepaalde kwalificerende opdrachten.  

 

Bekendmaking hoe aan een kwalificerende opdracht te voldoen 

Waar de student aan hoort te voldoen voor, tijdens en na afloop van een kwalificerende 
opdracht wordt minimaal een week van te voren besproken.  
De datum, doelen, vorm en tijdsduur van examineren wordt minimaal vier weken voor afname 

bekend gemaakt. 

 

Bekendmaking verloop examens  

Alles wat de student behoort te weten qua deelname, inhoud, vorm organisatie en 

beoordeling van de examens wordt tijdig aan hem bekend gemaakt. Ten aanzien van 

specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat de 

examinering afwijkt in vorm of tijdsduur. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek ingediend te 

worden. 

 

Richtlijnen voor de beoordeling van de PvB 

De beoordeling van de student zal gebeuren op basis van, van te voren vastgestelde objectieve 

criteria. De vastgestelde beoordelingsnormen worden voor iedere student gelijk gehanteerd. 

De beoordeling moet gemotiveerd kunnen worden en in overeenstemming zijn met de 

beoordelingscriteria. De ingevulde beoordelingsformulieren en het uitslagformulier van de PvB 

worden minimaal 1,5 jaar bewaard. De student heeft het recht dit in te zien en/of te 

bespreken.   

 

Uitvoering 

KOD zorgt voor een dagvoorzitter tijdens de uitvoering van de PvB. Hij is verantwoordelijk voor 

de inrichting van de locatie, de benodigde materialen en het verloop van de dag. Twee 

assessoren, één door school toegekend en één door Visavi toegekend (extern) beoordelen de 

PvB. Als de assessoren het oneens zijn over de prestatie van de student gaan zij eerst samen in 

beraad. Wanneer ze er niet uitkomen dan wordt de hulp van de dagvoorzitter ingeschakeld. Hij 

neemt dan het eindbesluit over de prestatie van de student. 

 

Legitimatie 

De student die een examen aflegt moet een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien.  

 

Uitslagregels 

KOD hanteert de volgende uitslagregels.  

- Theorietoetsen worden binnen 10 schooldagen nagekeken en teruggekoppeld aan de 

student.  
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De theorie-examens worden klassikaal, online afgenomen. Er zijn altijd twee 

examinatoren aanwezig. Er wordt uitgelegd wat wel of niet mag. De student maakt de 

toets, blijft minimaal een half uur zitten (om onrust en haasten te voorkomen), is stil en 

haar spullen bevinden zich buiten het lokaal.  

- De uitslag van praktijkexamens en PvB wordt diezelfde dag nog teruggekoppeld aan de 

student.  

- Voor taal moet de student een voldoende hebben.  

- Voor rekenen moet de student het CE hebben gemaakt, maar deze telt nog niet mee 

voor de slaag-zak beslissing.  

- Voor loopbaan & burgerschap beoordeelt de gekwalificeerde docent of de student zich 

voldoende heeft ingespannen voor de eisen die daaraan gesteld worden.  

 

Herkansen 

KOD biedt de student de mogelijkheid om minimaal één keer per jaar te herkansen voor een 

praktijkexamen en voor de PvB. In bijzondere gevallen bestaat er de mogelijkheid tot een 

tweede herkansing na een gesprek met de examencommissie. Heeft de student een 

onvoldoende voor een theorie-examen dan is er de mogelijkheid tot herkansen wanneer er 

weer een nieuw toetsmoment ingepland staat.  

Herkansingen voor taal, rekenen en burgerschap vinden ook één keer per jaar plaats. Als de 

herkansing ook negatief uitpakt, is er de mogelijkheid om in het volgende schooljaar te 

herkansen.  

 

- De student heeft deelgenomen aan de lessen taal, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.  

 

KOD hanteert voor het onderwijs op het gebied van Loopbaan & Burgerschap de elementen en 

dimensies zoals gedefinieerd in het document Loopbaan & Burgerschap: 

Loopbaan, elementen 

Element 1: capaciteitenreflectie 

Element 2: motievenreflectie 

Element 3: werkexploratie 

Element 4: loopbaansturing 

Element 5: netwerken 

De elementen worden behandeld tijdens het mentoruur, individuele gesprekken, uitgewerkt in 

leerdoelen (studieloopbaanbegeleiding) en meegenomen in de stagewerkboeken.  

 

Burgerschap, dimensies 

- De politiek-juridische dimensie 

- De economische dimensie 

- De sociaal-maatschappelijke dimensie 

- De dimensie vitaal-burgerschap 

De dimensies zijn uitgewerkt in de lessen Loopbaan & Burgerschap.  

 

In het referentiekader Nederlandse taal en Rekenen staat beschreven wat kinderen op 

verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten 

kennen en kunnen. Voor de student op mbo 2 en 3 niveau is het niveau vastgesteld als 2F.  
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Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen beschreven:  

- Mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, spreekvaardigheid en 

luistervaardigheid) 

- Lezen (lezen van zakelijke teksten) 

- Schrijven 

- Begrippenlijst en taalverzorging  

 
Voor rekenen gaat het om de volgende domeinen: 

- Getallen 

- Verhoudingen 

- Meten en meetkunde 

- Verbanden 

 

Het instrumentarium voor taal, rekenen en burgerschap koopt KOD in bij Uitgeverij Deviant. 

De IvhO heeft hun instrumentarium onderzocht en goedgekeurd.  

 
De IvhO heeft in haar rapport staat van instelling mbo maart 2017 het volgende over de 
examens van KOD geschreven.  
 

“Kwaliteitsborging examinering en diplomering is zorgvuldig  

De examencommissie borgt deugdelijke examinering en diplomering. Ten eerste besluit de 

examencommissie op zorgvuldige wijze tot diplomering. De examendossiers zijn compleet en 

de examencommissie checkt met behulp van een checklist of de student voldoet aan alle 

diplomaeisen. Daarnaast is het exameninstrumentarium ingekocht en stelt de 

examencommissie het instrumentarium vast. Vervolgens bewaakt, monitort en analyseert de 

examencommissie de afname en beoordeling. De beoordeling wordt gedaan door geschoolde, 

externe assessoren om een deskundige en onafhankelijk beoordeling te borgen. De 

examencommissie geeft feedback over de kwaliteit van de externe assessoren, hierdoor heeft 

ze indirect invloed op de kwaliteit van deze assessoren.  

 

In het jaarverslag verantwoordt de examencommissie zich over haar werkzaamheden. Het 

beroepenveld is door de inzet van externe beoordelaars betrokken bij de examinering. Er is ook 

intensief overleg met de examenleverancier, wat de betrokkenheid van het beroepenveld bij de 

examinering verder borgt. 

 

Exameninstrumentarium is passend  

Het exameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische 

eisen. Het beroepsgerichte examen, dat bestaat uit theorie- en praktijktoetsen, proeves van 

bekwaamheid en de examens voor de keuzedelen, wordt ingekocht bij een examenleverancier 

en voldoet. De instellingsexamens voor Nederlandse taal worden eveneens ingekocht. Ook deze 

voldoen. 

 

Afname en beoordeling geschiedt deugdelijk  

De inrichting en uitvoering van afname en beoordeling is deugdelijk. De afname is deugdelijk 

omdat de examencondities voor alle studenten gelijkwaardig zijn. De praktijkexamens en de 

proeves van bekwaamheid worden namelijk in de eigen praktijkoefenruimte afgenomen. De 

beoordeling is eveneens deugdelijk omdat de praktijkexamens en de proeves van bekwaamheid 
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altijd door twee assessoren worden beoordeeld. Eén assessor is een extern deskundige, de 

andere assessor is van KOD. Bovendien is deze laatstgenoemde assessor over het algemeen 

niet de docent van de student. Hiermee is de onafhankelijkheid van de beoordeling geborgd. 

Ook zijn er altijd twee beoordelaars voor de theorie-examens en de examens van de generieke 

vakken.” 

 

4.2 Eventuele verbetermaatregelen 
 

KOD wil graag het volgende nog verbeteren aan haar examinering en diplomering.  

- Het schriftelijk vastleggen van de bijeenkomsten van de examencommissie en haar 

besluiten.    

- De examencommissie uitbreiden met een lid dat gespecialiseerd is in en geïnformeerd is 

over examinering, mits deze bestaat.  

- Een afnameprotocol schrijven voor, de examinator van, Visavi.  

- Gespecialiseerde aantekeningenformulieren maken voor de examinatoren.  
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H5  Opbrengstgegevens 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van alle voorgaande hoofdstukken beschreven, het aantal 

geslaagde studenten.  

 

5.1  Doelstelling(en) 
 
KOD streeft ernaar dat alle dagstudenten de school met een diploma verlaten na nominale 

studieduur + 1 jaar.  

 

5.2  Resultaten 
 

% Geslaagden cohort 2016/2017 

Groep Aantal Aantal Aantal Totaal In% In% Totaal % 

 Studenten Geslaagd  

Jul 19 

Feb 20 

Geslaagd  

Jul 20 

Geslaagd Geslaagd 

Jul 19 

Feb 20 

Geslaagd Geslaagd 

K sep 

17 

1 - - 0% - - 0% 

K feb 18 1 - - 0% - - 0% 

AK sep 

17 

4 2      

AK feb 

18 

0 - - - - - - 

Dit betreft nieuwe onderwijs. Bij het nieuwe onderwijs Allround Kapper duurt de opleiding 

plusminus 2 jaar (20 maanden). De aangemelde studenten hebben dus nog geen examen 

gedaan. Zij lopen wel op schema en gaan naar verwachting examen doen.  

* De student die in september 2017 is gestart met de opleiding Kapper is gestopt vanwege 

psychische problemen en een verhuizing naar Brabant.  

* De student die in februari 2018 is gestart met de opleiding Kapper is gestopt wegens 

ziekte.  

* Van de vier studenten die in september 2017 gestart zijn met de opleiding Allround 

Kapper, zijn er al twee geslaagd; zij konden de opleiding verkort volgen vanwege hun 

vooropleiding. Één student is nog bezig met de opleiding en zal naar verwachting juli 2019 

examen doen en de laatste is gestopt wegens financiële problemen.  

 
 

5.3 Voorgenomen veranderingen op grond van resultaten  

Aangezien sommige studenten uitvallen om redenen die van te voren misschien voorzien 

hadden kunnen worden, heeft KOD de intakeprocedure aangepast.   

 

“Uitvoerend verantwoordelijke: Dinie Buijl en Kim van Duinen  

 

1. De potentiële student neemt via de website, Facebook, e-mail of telefoon contact op met 

Kappersopleiding Doetinchem.  
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2. De potentiële student wordt doorverwezen naar Dinie Buijl of Kim van Duinen.  

3. De potentiële student heeft de gelegenheid om zijn vragen stellen. Dinie of Kim 

beantwoordt deze.  

4. Dinie of Kim vraagt aan de potentiële student of hij graag schriftelijk of mondeling 

verdere informatie wil ontvangen.  

5. Wanneer de potentiële student graag schriftelijk informatie wil ontvangen over de 

aangeboden opleidingen van Kappersopleiding Doetinchem, vraagt Dinie of Kim zijn 

adres en stuurt zij de folder inclusief het inschrijfformulier op. Daarbij wordt verteld dat 

mocht de student nog vragen hebben, hij contact mag opnemen om een mondelinge 

afspraak te maken.  

6. Wanneer de potentiële student graag mondeling informatie wil ontvangen over de 

aangeboden opleidingen van Kappersopleiding Doetinchem wordt er zo snel mogelijk 

een afspraak ingepland. Aan het einde van die afspraak worden de folder en het 

inschrijfformulier meegegeven.  

7. Wanneer Kappersopleiding Doetinchem van een potentiële student een ondertekend 

inschrijfformulier voor de dagopleiding heeft ontvangen, neemt Dinie of Kim telefonisch 

contact op met diegene.    

8. Tijdens het telefoongesprek wordt de opleidingsgeschiedenis van de potentiële student 

doorgenomen. Wanneer de student taal en/of rekenen nog niet heeft afgerond op 

niveau 2F worden de taal- en/of rekenniveautest voor hem aangevraagd bij Deviant door 

Dinie of Kim.  

9. Wanneer de accountgegevens van de potentiële student binnen zijn, neemt Dinie of Kim 

weer telefonisch contact met hem op om een afspraak in te plannen. Tijdens het 

telefoongesprek wordt ook naar de gegevens van de laatste mentor gevraagd, zodat 

Dinie of Kim daar contact mee op kan nemen. Met toestemming van de student 

natuurlijk.  

10. Nadat de potentiële student de testen heeft gemaakt, wordt er een gesprek ingepland. 

Bij dat gesprek wordt geacht dat student en bij minderjarigheid ook ouder(s) en Dinie 

en/of Kim aanwezig zijn. In dat gesprek worden naar aanleiding van de resultaten en de 

verkregen informatie van de laatste mentor (over aanwezigheid, motivatie, 

gezinssituatie, vaardigheden etc.) de mogelijkheden voor de aangeboden opleidingen 

besproken. Aan het einde van het gesprek zullen Dinie en/of Kim een onderbouwd advies 

geven.” 
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H6  Tevredenheidsmetingen 
 
 
Gedurende de opleiding en na de opleiding wordt de student naar haar tevredenheid gevraagd 

door middel van enquêtes.  

 

6.1  Doelstelling(en) 
 

KOD wil het liefste dat al haar studenten tevreden is over de aangeboden opleidingen.  

 

6.2  Resultaten 
 
KOD heeft bij haar studenten de enquête welbevinden studenten en afgeronde opleiding 

studenten afgenomen.  

 

De studenten zijn unaniem tevreden over de opleiding die zij hebben gevolgd. Zij vinden dat er 

voldoende theoretische vakkennis in de opleiding(en) zit. Er wordt volgens hen voldoende 

aandacht besteed aan praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. De meeste 

studenten hebben niets gemist in de door hun gevolgde opleiding.  

 

De studenten hebben veel vriendelijke medeleerlingen ervaren. De sfeer op school hebben zij 

als prettig en veilig ervaren. De manier waarop de docenten en directeur met hen 

communiceren vinden ze plezierig. Ze gingen graag naar school. De studenten hadden het 

gevoel dat ze met privézaken op school terecht konden. Kortom ze vinden dat de opleiding op 

hun maat gegeven is.  

 

6.3  Voorgenomen veranderingen op grond van resultaten 
 
Enkele verbetertips van de studenten, zijn: 

- De opleiding beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. 

- Soms zijn er dingen die niet kloppen of goed geregeld zijn, maar dat is op elke school. 

 

Het eerste verbeterpunt is helaas niet concreet genoeg, zodat KOD er wat mee kan. Wel 

streeft KOD naar meer dialoog met de leerbedrijven om de opleiding beter te laten aansluiten 

op de beroepspraktijk.  

Verder streeft KOD naar meer structuur op school.  

 

KOD heeft een protocol voor studieloopbaanbegeleiding opgesteld om het welbevinden van 
de student op school te vergroten.  
 

“Uitvoerend verantwoordelijke:  Kim van Duinen  

 

1. De nieuwe studenten starten in februari of september met de dagopleiding.  

2. De studenten schrijven een voorstelbrief aan Kim.  

3. Aan de hand van die brief gaat Kim met elke student afzonderlijk in gesprek. Het doel 

van dat gesprek is om kennis te maken.  
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4. Nadat alle studenten een gesprek met Kim hebben gehad, gaan zij gezamenlijk onder 

leiding van Kim het kwaliteitenspel spelen.  

Na het kwaliteitenspel krijgt iedereen een envelop met daar in zo veel briefjes als 

studenten. Iedere student schrijft zijn naam op de envelop die voor hem ligt. Daarna 

geeft iedereen zijn envelop door aan de student links van hem. Die haalt een leeg 

briefje uit de envelop en schrijft daar de eigenschap op die hem het meest aanspreekt 

aan de eigenaar van de envelop. Etc. Uiteindelijk heeft de eigenaar van de envelop dus 

een envelop vol complimenten. Aan het einde van het schooljaar wordt deze oefening 

herhaald en worden de resultaten vergeleken om zo de ontwikkeling van de studenten 

in kaart te brengen.  

5. In de derde maand van de opleiding voert Kim een tweede individueel gesprek met alle 

studenten. De docenten hebben de studenten in een vergadering uitvoerig besproken 

en aan de hand daarvan hebben Dinie en Kim de volgkaart ontwikkeling 

persoonskenmerken ingevuld. Die wordt besproken met de student. Aan de hand 

daarvan gaat de student een PersoonlijkOntwikkelingsPlan (POP) en Plan van AanPak 

(PAP) schrijven. Deze leveren zij bij Kim in. Kim geeft hun daar feedback op.  

6. Het kan zijn dat een student bij één of meerdere leerdoelen extra ondersteuning nodig 

heeft. Dan gaat Kim een schoolmaatschappelijk traject met hem in.  

7. Wanneer een student geen extra ondersteuning nodig heeft bij één of meerdere 

leerdoelen vindt er in de zesde maand van de opleiding weer een gesprek plaats om de 

voortgang te bespreken.   

8. In de negende maand van de opleiding vindt er weer een gesprek plaats met Kim. De 

docenten hebben de studenten in een vergadering weer uitvoerig besproken en aan de 

hand daarvan is voor de tweede keer door Dinie en Kim de volgkaart ontwikkeling 

persoonskenmerken ingevuld. Het verschil tussen de twee scores zal besproken 

worden. Verder zal er in dat gesprek gekeken worden naar de toekomstplannen van de 

student. Heeft de student vertraging opgelopen? Gaat de student de opleiding Junior 

Kapper halen? Wil de student met de opleiding Kapper verder? Zo ja, bij 

Kappersopleiding Doetinchem?  Wil de student de dagopleiding blijven volgen of 

overstappen naar de deeltijd- of avondopleiding? Wil de student een andere opleiding 

gaan doen? Zo ja, welke en waar? Wil de student gaan werken? Etc. Aan de hand 

daarvan worden kwaliteiten en leerdoelen meegegeven.  

9. De studieloopbaanbegeleiding wordt afgesloten met de oefening die uitgelegd staat bij 

punt twee.   

 

Naar aanleiding van de evaluatie heeft KOD besloten de volgkaart ontwikkeling 

persoonskenmerken in te laten vullen door de beroepspraktijk, omdat blijkt dat het gedrag, de 

houding van de student in de praktijk af kan wijken van die op school.   

Kim is vanaf mei 2015 fulltime, vijf dagen per week aanwezig. Wanneer de studenten even met 

haar willen praten, mag dat altijd. De frequentie van de individuele gesprekken kan dus indien 

wenselijk omhoog. 
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Bijlagen 
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“Inrichting opleiding Allround Kapper 

 

De opleidingsduur is 20 maanden exclusief vakanties, twee jaar inclusief. De opleiding is 

verdeeld in acht periodes van 10 weken. Dus vier periodes per jaar. De eerste, tweede, vijfde en 

zesde periode werkt de student aan de hand van thema weken. Iedere week staat er een ander 

thema centraal wat zorgt dat de student in sneltrein vaart alle facetten van het kappersvak 

leert kennen en dat er veel afwisseling is in het onderwijsprogramma. In de derde, vierde, 

zevende en achtste periode gaat de student de vaardigheden uit de thema weken herhalen en 

op die manier onder de knie krijgen en fine tunen.  

 

Praktijk is het sleutelwoord tijdens de opleiding. Het grootste gedeelte van de opleiding is de 

student bezig in de salon met het haar van klanten. De student dient zelf minimaal twee 

modellen per week mee te nemen. Daarnaast hebben wij als school ook veel modellen die 

gekapt willen worden door onze studenten. Een klein gedeelte van de opleiding is theorie. 

Daaronder vallen onder meer vak-theorie, taal, rekenen en loopbaan en burgerschap.  

 

De student hoeft niet meteen bij inschrijving een keuze te maken tussen de opleiding Kapper en 

Allround Kapper. Na de eerste periode, werken aan de hand van thema weken, heeft hij een 

evaluatiegesprek met de directie. In dat gesprek wordt de (toekomst)wens van de student als 

uitgangspunt genomen. Zijn motivatie, houding, gedrag, kwaliteiten en leerdoelen worden 

besproken en naast zijn wens gelegd. Vanuit daar volgt er een bindend studieadvies over de te 

volgen opleiding. Dit advies wordt door de examencommissie gevormd vanuit gesprekken met 

alle gekwalificeerde docenten en de student zelf.  

 

Na het evaluatiegesprek ontvangt de student zijn examenmap met betrekking tot de 

geadviseerde en te gaan volgen opleiding. Kim legt tijdens ontvangst de map uit aan de 

student. In deze map, zit:  

 Het jaarrooster  

Daar staan onder andere de data voor de praktijk- en theorie-examens / proeves op. 

Deze vinden plaats op een vast moment.  

 De aftekenlijst 

De student moet elke vaardigheid uit het kwalificatiedossier minimaal 10 keer per 

leerjaar hebben geoefend.  

 De praktijkexamens  

Alle informatie over de praktijkexamens, bijvoorbeeld modeleisen, 

beoordelingsformulieren etc. De student weet dus precies wat er van hem verwacht 

wordt. Na het afleggen van het examen worden de verklaring van het model, het DAB-

plan en de beoordelingsformulieren bewaard. De overige informatie wordt weggedaan.  

 De proeves  

Idem praktijkexamens.  

 Dit Onderwijs en Examenreglement (OER)  

 

Aan het einde van de opleiding, eind periode zeven, wordt door de examencommissie bepaald 

of de student op mag voor de PvB. Dan worden de uitslagen van de theorie-toetsen, taal, 
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rekenen, loopbaan en burgerschap en het stagedossier ook toegevoegd aan de map. Op basis 

daarvan vult de examencommissie een checklist in en bepaalt of de student op mag.  

In schematische vorm ziet de opleiding Allround Kapper er bij KOD er als volgt uit:  

 

LEERJAAR 1  

Periode één  Periode twee 

Thema weken  

 

Thema weken  

Periode drie Periode vier  

Herhalingsweken 

Praktijkexamen Vlechten  

Praktijkexamen Tijdelijk Omvormen met 

warmte-apparaat  

Theorie-examen Huid en Haar  

Herhalingsweken  

Praktijkexamen Dame knippen  

 

LEERJAAR 2  

Periode vijf  Periode zes  

Thema weken  

 

Thema weken  

Periode zeven Periode acht 

Herhalingsweken 

Praktijkexamen Opsteken   

Praktijkexamen Heer kort model knippen   

Praktijkexamen Blijvend Omvormen  

Praktijkexamen Watergolf 

Theorie-examen Blijvend Omvormen  

Theorie-examen Kleuren   

Herhalingsweken  

Proeve Dame snijden, (ont)kleuren, föhnen en 

stylen   

Proeve Heer gedekt model knippen, föhnen en 

stylen    

“ 

De opleiding Kapper duurt 10 maanden exclusief vakantie, plusminus één jaar inclusief. De 

opzet van de opleiding is gelijk aan die van het eerste leerjaar Allround Kapper. Alleen de 

praktijkexamens en proeve van bekwaamheid verschillen van elkaar. Daarom ook het schema 

van de opleiding Kapper bij KOD.  

OPLEIDING KAPPER 

Periode één Periode twee 

Thema weken Thema weken  

Praktijkexamen Kleurproduct opbrengen 

Praktijkexamen Wikkelen  

Praktijkexamen Watergolfbehandeling 

Theorie-examen Kapper 1  

Periode drie Periode vier  

Herhalingsweken 

Praktijkexamen Tijdelijk Omvormen met 

warmte-apparaat  

Praktijkexamen Vlechten  

Praktijkexamen Heer knippen  

Herhalingsweken  

Proeve dame knippen  
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Theorie-examen Kapper 2  

 

Het gesprek aan het einde van de opleiding vindt bij deze opleiding plaats aan het eind van 

periode drie, begin van periode vier.  
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Naam instelling: Kappersopleiding Doetinchem  
Aanwezig: K. van Duinen  
Datum: woensdag 27 februari 2019  
Examenevaluatie 2017/2018 
 
V1 Voor welke kwalificaties en/of keuzedelen biedt u examens aan?  
Kapper  
Allround  
Keuzedeel visagie  
Keuzedeel barbier  
 
V2 Hoe zijn uw ervaringen met Remindo share?  
Negatief  
Toelichting:  
Onoverzichtelijk, gegevens worden niet opengezet. Share is positief, maar heel vaak door de 
andere afspraken met Patrick, dat ze later de aantallen mag toevoegen staan niet de juiste 
producten open. Het gebeurt regelmatig dat dingen niet open staan of dat de link die ze op 
heeft geslagen niet meer werkt. De afspraken maken op deze wijze is fijn maar niet iedereen is 
daarvan op de hoogte. Kim geeft 10 weken na het startmoment op wat ze gaan doen. Dit 
wordt alleen nog naar Patrick gestuurd en Claudia is hier niet van op de hoogte, met alle 
gevlogen van dien, binnen dus meer stroomlijnen en niet alleen bij Patrick laten. Het moet 
beter gaan stromen en niet dat het stroopt.  
 
V3 Hoe is uw ervaring met het afnemen van digitale examens via Remindotoets?  
Positief  
 
V4 Hoe is uw ervaring met het afhandelen van inhoudelijke opmerkingen?  
Negatief  
Toelichting: We blijven bellen... Natalie wordt van alles op de hoogte gebracht en dat helpt al 
meer Dagplanning wordt overgeslagen, Claudia is niet op de hoogte van de afspraken. Laatst 
werd Chantal voor de oude examenproducten gebeld, die gaf aan van “ik weet ook niet waar ik 
dat kan vinden’. Dat is niet echt een prettig gevoel voor de klant, het is netjes gestuurd (terwijl 
we dat intern afgesproken hebben dit niet te doen, Natalie) en ook nog snel, dus het niet 
goede gevoel die ze gekregen had was niet nodig geweest, Ook als er gebeld wordt, waar is 
mijn assessor, wordt er gezegd, we bellen terug maar ze wordt niet teruggebeld.  
 
V5 Visavi is gevalideerd door KIWA. Hoe kijkt u aan tegen de externe validering van examens 
voor het MBO?  
Positief  
 
V6 Heeft de externe validering van ingekochte producten invloed op uw interne processen? 
Nee  
 
V7 Sluit het niveau en taalgebruik van de theorie- examens aan op het niveau van de 
deelnemer?  
Nee  
Toelichting: Toetsen zijn erg theoretisch. Mag wat meer praktijkgericht voor de studenten. 
Leerlingen zijn taal technisch niet zo sterk, de oude theorietoetsen konden makkelijker door de 
open vragen worden beantwoord. Het digitaal toetsen wordt wel als fijn ervaren maar de 
vragen zijn te technisch te moeilijk, het is niet helemaal negatief, want ze moeten leren. Sluit 
het aan, nee, is het een slecht iets, nee.  
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V8 Hoe zijn uw ervaringen met de examens voor keuzedelen? Positief V9 Is de manier van 
beoordelen duidelijk? (proeves en praktijkexamens) 
Ja  
Toelichting: Alleen sommige assessoren vullen het nog steeds niet goed in. Kim wil heel graag 
bij de bullets In de beoordelingslijst zien (aanvinken) wat er goed is om op die wijze een 
overzicht te hebben binnen onvoldoende, voldoende of goed. Ze heeft opmerkingen gehad 
van de onderwijsinspectie dat ze dat zo willen zien. De assessor is niet altijd op de hoogte wat 
ze in moeten vullen, ze zetten random een V neer. Kim kijkt heel duidelijk naar het proces 
aangezien zij geen kapper is. Voor een bepaald onderdeel kan een 10 gescoord worden, ik leg 
uit dat als iemand dat goed doet kan dat, als het niet klopt dat moet het correct ingevuld 
worden. Ze gaan schuiven om ergens dan een onvoldoende te geven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


