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Inleiding 

Volgens artikel 1.4.1. lid 3 van de WEB dient een erkende niet-bekostigde instelling jaarlijks een verslag 
van werkzaamheden (VVW) aan te leveren bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 
een dergelijk verslag verantwoordt een instelling zich over de kwaliteit van het onderwijs. In dit verslag 
verantwoordt ROVC zich over de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot het Onderzoekskader 2017. 

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Algemene informatie ROVC
2. Managementinformatie
3. Naleving wettelijke bepalingen
4. Kwaliteitszorg en tevredenheidsmetingen (in het kader van onderwijs)
5. Examens
6. Klachten
7. Opbrengstgegevens
8. Openbaarheid

Het schooljaar 2016-2017, maar ook nu nog in 2017-2018, stond (en staat) in het teken van een grote  
professionaliseringsslag binnen het mbo bij ROVC. Er is een nieuwe organisatiestructuur opgezet, met 
een nieuwe kwaliteitsmanager. D examencommissie mbo is ontbonden en opnieuw samengesteld. Er  
zijn verbeteringen doorgevoerd, met name op het gebied van kwaliteitszorg en examinering en er  
worden nu gericht metingen gedaan die leiden tot een verbetering van het mbo-onderwijs bij ROVC.   

Ede, 1 maart 2018 

John Huizing, 
Directeur ROVC 

Wilt u meer lezen? Dan kunt u het volledige rapport opvragen via mbosupport@rovc.nl 
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