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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting voor Voortgezet 
Onderwijs Kennemerland (hierna: SVOK). 
 
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit. Ook hebben we gekeken of het 
bestuur het beschikbare geld goed gebruikt en zorgvuldig beheert, 
zodat het in de toekomst onderwijs kan blijven verzorgen. 
 
We hebben documenten bestudeerd en diverse gesprekken gevoerd. 
We hebben gesproken met de bestuurder, de directeur onderwijs en 
de adviseur onderwijskwaliteit. Ook hebben we leden van de raad van 
toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
gesproken. Hierdoor hebben we een beeld gekregen van de kwaliteit 
van het onderwijs op de scholen en de sturing hierop. 
 
Daarnaast hebben we onderzoeken uitgevoerd op de hiernaast 
genoemde scholen. Op alle scholen hebben we (op onderdelen) de 
kwaliteit van het onderwijs beoordeeld. Vervolgens hebben we 
gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de scholen klopt met 
ons oordeel. Bovendien zijn we nagegaan of het beleid van het 
bestuur is terug te zien in de praktijk. 
 
Wat gaat goed? 
De conclusie van het onderzoek is: Het bestuur van SVOK zorgt op zijn 
scholen voor onderwijs van voldoende kwaliteit of grijpt in als er 
risico's zijn voor de kwaliteit. Ook is het bestuur financieel gezond. 
 
Het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit op de scholen. Het 
bestuur heeft een duidelijke koers bepaald en afspraken gemaakt met 
de scholen en het bestuursbureau (service en expertisecentrum). Het 
bestuur verzamelt op diverse manieren informatie over de 
kwaliteit. Deze informatie gebruikt het bestuur om te sturen op de 
onderwijskwaliteit. 
 
Het bestuur houdt de leerprestaties van leerlingen en ook de 
tevredenheid van de leerlingen en hun ouders goed in de gaten. 
Als de leerresultaten of de tevredenheid terugloopt, dan maakt het 
bestuur verbeterafspraken met de scholen. Uit de gegevens over de 
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leerresultaten blijkt, dat deze de afgelopen drie jaar bij alle SVOK-
scholen boven de landelijke norm liggen. De meeste leerlingen halen 
hun diploma binnen de vastgestelde opleidingsduur. Uit de resultaten 
van de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de leerlingen en hun 
ouders over het algemeen positief zijn, ook in vergelijking met andere 
scholen. 
 
Wij hebben bij het Bonhoeffercollege, Jac. P. Thijsse en het Kennemer 
College mavo de leerlingbegeleiding en het didactisch handelen 
onderzocht. Aanvullend hebben we het stelsel van kwaliteitszorg en 
de kwaliteitscultuur onderzocht. Onze conclusie is dat alledrie 
de scholen voldoen aan de kwaliteitseisen die in de wet staan. 
 
Wij hebben ook onderzocht of en hoe de drie scholen maatwerk 
bieden in de begeleiding en in de lessen. Dit is een van de speerpunten 
van SVOK. De onderzoeken op de drie scholen leveren een wisselend 
beeld op. Op het Kennemer College mavo is het team volop bezig met 
de implementatie van het onderwijsconcept 'gepersonaliseerd leren' 
en is maatwerk vooral zichtbaar in de leerlingbegeleiding. Het team 
van het Jac. P. Thijsse is in gesprek over de visie en op deze school zien 
we maatwerk duidelijk terug in de lessen. Het onderwijsteam op het 
Bonhoeffercollege is in gesprek over vernieuwing en biedt vooral 
maatwerk in de vorm van extra verrijkingsaanbod. 
 
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel 
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed 
onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur heeft de verschillen tussen de scholen in beeld en kan hier 
mogelijke verklaringen voor noemen. Hij weet waarom ambities 
vastlopen en zou hier nog meer op kunnen inspelen. Ook zou het 
bestuur de verwachtingen “over en weer” duidelijker kunnen 
formuleren. Elkaar goed informeren helpt om de betrokkenheid 
bij SVOK te vergroten. 
 
Het bestuur kan de scholen ook meer stimuleren om de interne 
kwaliteitszorg te versterken. De scholen leunen nu best op de 
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kwaliteitszorg van het bestuur. Wat vooral beter kan is het benutten 
van de beschikbare informatie bij het opstellen van hun beleid. 
 
Vanuit de financiële analyse zien we twee punten die beter kunnen in 
het bestuursverslag. Een eerste is dat de intern toezichthouder in het 
volgend bestuursverslag aandacht besteedt aan de doelmatigheid van 
de besteding van rijksmiddelen en de verantwoording van zijn 
toezicht daarop. Een tweede is dat het bestuur aandacht besteedt aan 
de verantwoording over de inzet van de middelen passend onderwijs 
en de effecten daarvan. 
 
Wat moet beter? 
Wij hebben bij het Kennemer College beroepsgericht een onderzoek 
naar risico's uitgevoerd. Het bestuur moet er voor zorgen dat de 
tekortkomingen vanuit de wettelijke eisen die we hebben 
aangetroffen bij het Kennemer College beroepsgericht worden 
verholpen. 
 
Hoewel het bestuur en de school al een aantal concrete stappen 
hebben gezet, voldoet de school op de onderdelen veiligheid, 
kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet aan de wettelijke eisen. Het 
onderwijsteam is betrokken bij de school, maar mist saamhorigheid. 
Dit komt vooral omdat er onduidelijkheid is over het 
onderwijsconcept. Het team heeft behoefte aan een eenduidige visie. 
Ook zijn er gedurende het schooljaar een aantal dingen voorgevallen, 
die slecht zijn voor het imago van de school. Het is nodig dat de school 
problemen eerder onderkent en aanpakt, zodat zij niet uitgroeien tot 
iets groots. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om een eenduidige en 
gezamenlijke aanpak. 
 
Vervolg 
Wij voeren uiterlijk een jaar na het verschijnen van het definitieve 
rapport een herstelonderzoek uit bij het Kennemer College 
beroepsgericht. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode van 6 november 2018 tot 14 maart 
2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting voor 
Voortgezet Onderwijs Kennemerland. In een vierjaarlijks onderzoek 
staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en 
is er sprake van deugdelijk financieel beheer? 
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het verantwoordelijk is. 
 
We onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau 
verschillende typen onderzoek. 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
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het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Indien er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen we 
het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij 
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in 
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef 
scholen voor deze onderzoeken. 
 
• Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij onderzoeken 
de volgende vereisten: 
- de aanwezigheid van de schoolgids (art. 24a, WVO), 
- de vrijwillige - ouderbijdrage (art. 24a WVO) en 
- de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (art. 3a, vijfde 
lid, WVO). 
 
We voeren gedurende de looptijd van het vierjaarlijks onderzoek 
ook onderzoeken uit, die geen onderdeel uitmaken van het 
vierjaarlijksonderzoek. 
 
• Onderzoek naar registratie en melding van aan- en afwezigheid 
De inspectie onderzoekt bij een steekproef van scholen en 
afdelingen de verzuimregistratie, melding van ongeoorloofd verzuim, 
vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof), schorsing en 
verwijdering en de aanwezigheid van een verzuimbeleid. De 
resultaten van het vsv-onderzoek zijn opgenomen in het rapport van 
het vierjaarlijks onderzoek. 
 
• Vierjaarlijks bezoek met als thema SHRM 
De inspectie bezoekt een aantal scholen van het bestuur vanuit de 
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verplichting dat elke school eens in de vier jaar door de inspectie 
wordt bezocht. De inspectie gebruikt de resultaten om een stelsel 
breed inzicht te verwerven in het gebruik van SHRM op scholen. 
Daarnaast wil de inspectie SHRM onder de aandacht brengen van 
scholen, om scholen te stimuleren om te investeren in SHRM (invloed 
van personeelsbeleid op kwaliteit van het onderwijs). Er vindt geen 
geen beoordeling van de onderwijskwaliteit plaats en er verschijnt 
geen rapportage. 
 
De informatie over de kwaliteit van deze scholen betrekken we bij 
onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. Hieronder geven 
we aan welk type onderzoek bij welke school is uitgevoerd en welke 
standaarden zijn onderzocht. 

Onderzoeksactiviteiten vierjaarlijks onderzoek in hoofdlijnen 
Wij  hebben ons onderzoek afgestemd op het beleid van het bestuur. 
De focus van de bestuurder heeft sinds zijn aantreden in 2013 vooral 
gelegen op zicht krijgen op de kwaliteit op de scholen (basiskwaliteit 
op orde) en de doorwerking van de besturingsfilosofie. Bij dit 
onderzoek hebben we ons gericht op de strategische pijler ‘Maatwerk 
in de lessen en begeleiding’. Het bestuur geeft aan dat dit thema al 
een aantal jaren op de agenda staat, dat er ook resultaten zijn 
geboekt, maar dat het thema van belang blijft, gezien de verschillen in 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 
 
Bestuursniveau 
Op het niveau van het bestuur onderzoeken wij hoe het bestuur 
ervoor zorgt dat de scholen hun beleid vormgeven in lijn met het 
strategisch beleid dat is vastgelegd in het koersplan. Dat vraagt van 
het bestuur dat het zicht heeft op waar de scholen nu staan – onder 
meer voor wat betreft de genoemde strategische pijler – en het actief 
stuurt op de vormgeving en uitvoering van het beleid. Ook 
onderzoeken we of het financieel beheer op orde is. 
 
We beoordelen daarom op bestuursniveau de standaarden van het 
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie en de standaarden van het 
kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
 
Om de kwaliteitszorg en de kwaliteit van het financieel beheer te 
onderzoeken bestuderen we documenten en analyseren we gegevens 
en voeren we diverse gesprekken met sleutelfiguren. Bij het bestuur 
van SVOK hebben we een startgesprek en een bestuursgesprek 
gevoerd met het bestuur (de bestuurder), de directeur onderwijs en 
kwaliteitszorgmedewerker/ onderwijskundige van het sec. We hebben 
daarnaast gesprekken gevoerd met leden van de raad van toezicht en 
leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 
Schoolniveau 
Op schoolniveau hebben we bij een selectie van scholen en afdelingen 
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een verificatieonderzoek uitgevoerd. We hebben gekozen om bij drie 
scholen de vmbo-gt afdelingen te onderzoeken. Bij deze afdelingen 
hebben we ook de overige wettelijke eisen onderzocht, die hiervoor 
staan genoemd. 
 
Bij de verificatieonderzoeken stond het SVOK-speerpunt 'maatwerk in 
de begeleiding en in de lessen' centraal. We hebben standaarden 
geselecteerd die hierbij aansluiten. We hebben als 
eerste onderzocht of de basiskwaliteit op orde is en een 
kwaliteitsoordeel gegeven. Tegelijkertijd hebben we aan de hand van 
dit onderwerp en de bijpassende standaarden onderzocht of en hoe 
het bestuur stuurt op dit speerpunt en of het beleid is terug te zien op 
de scholen. 
 
We hebben een verificatieonderzoek uitgevoerd bij: 
- 00ZD00 Bonhoeffercollege, afdeling vmbo-gt 
- 20MH00 Jac. P. Thijsse, afdeling vmbo-gt 
- 27MD01 Kennemer College locatie mavo, afdeling vmbo-gt 
 
De standaarden die we hebben onderzocht zijn: Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), Kwaliteitszorg (KA1) 
en Kwaliteitscultuur (KA2). 
 
Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
Dit onderzoek hebben we uitgevoerd bij 27MD02 Kennemer College, 
locatie beroepsgericht. Uit de documentenanalyse bleek dat de school 
kampt met een dalend aantal leerlingen, mindere onderwijsresultaten 
in de bovenbouw-afdelingen, wisselingen in de schoolleiding en 
problemen met de implementatie van het onderwijsconcept. Uit 
de veiligheidsmonitoring bleek dat de leerlingen negatief scoren op 
het gebied van ervaren veiligheid. Daarbij was er eind 2018 ook een 
signaal binnengekomen bij de inspectie op het gebied van veiligheid, 
dat heeft geleid tot diverse schorsingen. In oude inspectierapporten 
(2016 en 2017) werd kwaliteitszorg onvoldoende beoordeeld. Tijdens 
het startgesprek heeft het bestuur zijn zorg geuit over de 
school, geschetst met welke problemen de school kampte en welke 
maatregelen er in de afgelopen periode waren genomen om de 
situatie te verbeteren. 
 
Toen er na het startgesprek aanvullende signalen binnenkwamen over 
de school, hebben we besloten om alsnog een kwaliteitsonderzoek uit 
te voeren op deze locatie. Bij een dergelijk onderzoek onderzoeken en 
beoordelen we de vier kernstandaarden uit het Onderzoekskader 2017 
voortgezet onderwijs (versie 1 juli 2018). Een oordeel over deze 
standaarden is voorwaardelijk om tot een eindoordeel over de 
onderwijskwaliteit te komen. De vier kernstandaarden zijn: Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen 
(OP3), Leerresultaten (OR1) en Veiligheid (SK1). 
 
Wij hebben hier de standaarden Kwaliteitszorg en 
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Kwaliteitscultuur van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie 
aan toegevoegd. Dit om te kunnen duiden of de school zelf voldoende 
zicht heeft op de kwaliteit, de kwaliteit borgt en stuurt op verbetering 
en of er een cultuur is om gezamenlijk te werken aan de verbetering 
van het onderwijs en de eigen professionaliteit. Aanvullend zijn ook de 
overige wettelijke vereisten onderzocht. 
 
Overige onderzoeken 
We hebben bij het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs 
Kennemerland ook een vsv-onderzoek en een vierjaarlijks bezoek 
uitgevoerd. Het vsv-onderzoek hebben we uitgevoerd bij 27MD00 
Kennemer College Beverwijk, afdeling havo. Tijdens dit onderzoek is 
de registratie en melding van af- en aanwezigheid onderzocht en 
beoordeeld. Het vierjaarlijks bezoek met als thema SHRM is gebracht 
bij 28BN00 Kennemer Praktijkschool, praktijkonderwijs. Voorafgaand 
aan dit bezoek zijn vragenlijsten ingevuld door de directeur, 
afdelingsleiders en docenten. Tijdens het bezoek zijn gesprekken 
gevoerd. Het bezoek leidt niet tot een kwaliteitsoordeel en er wordt 
niet over gerapporteerd. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
het verificatieonderzoek bij de drie scholen. Hoofdstuk 4 bevat de 
resultaten van het kwaliteitsonderzoek naar aanleiding van risico's. In 
hoofdstuk 5 staan de resultaten van het vsv-onderzoek. In hoofdstuk 
6 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en rapportage 
opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden van de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Hieronder staan de resultaten van het onderzoek op bestuursniveau. 
In de bovenste infografic is het oordeel voor het onderzochte 
kwaliteitsgebied Financieel beheer op bestuursniveau ingevuld. Het 
oordeel bij het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie is niet 
ingevuld, omdat we voor dit kwaliteitsgebied in het eerste vierjaarlijks 
onderzoek op bestuursniveau geen oordeel geven. In het funderend 
onderwijs geven we alleen een oordeel op de drie standaarden 
afzonderlijk. Deze oordelen staan, samen met een kwalitatieve 
beschrijving van het kwaliteitsgebied, in paragraaf 2.1. In de infografic 
eronder is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen 
met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit 
op de scholen en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot 
op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
De sturing van het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs 
Kennemerland is op orde en er is sprake van deugdelijk financieel 
beheer. 
 
Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het 
heeft goed zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit op 
de scholen. Het bestuur ziet er op toe dat afspraken worden 
nagekomen, verbeteringen worden doorgevoerd en stuurt indien 
nodig bij. 
 
De financiële positie is op orde. We zien op de korte of middellange 
termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit van het bestuur. 
Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan 
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. 
 
We verwachten dat het bestuur in staat is om problemen te 
voorkomen of adequaat en tijdig in te grijpen als deze zich voordoen. 
 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
Deze deelvraag beantwoorden wij positief en de betreffende 
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standaard (KA1) beoordelen we als voldoende. Het bestuur heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht, dat zicht geeft op de 
onderwijskwaliteit. Het bestuur komt in actie als de informatie uit de 
monitoring en evaluaties daar aanleiding toe geven. 
 
Het bestuur heeft de afgelopen jaren ingezet op een strakkere regie en 
sturing vanuit het bestuur dan de schooldirecties en de 
onderwijsteams voorheen gewend waren. Het bestuur heeft de 
organisatiestructuur op onderdelen herzien. Effecten hiervan zijn dat 
de ondersteunende diensten centraal zijn georganiseerd, dat er sprake 
is van korte lijnen tussen het bestuur en de verantwoordelijke 
schoolleiders en dat er meer samenhang is gerealiseerd tussen het 
bestuursbeleid en het beleid van de scholen. Ook zijn de processen 
geformaliseerd en kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Hiermee 
brengt het bestuur de onderwijskwaliteit op de scholen op eenduidige 
wijze in kaart en is de basiskwaliteit geborgd. Het bestuur investeert 
continu in het verbeteren van zijn zicht op de onderwijskwaliteit op de 
scholen. 
 
Het bestuur heeft goed zicht op de kwaliteit van de scholen en stelt 
vast waar verbetermaatregelen nodig zijn. 
Het bestuur heeft een duidelijke koers bepaald en afspraken gemaakt 
met de scholen en het bestuursbureau. De scholen hebben de nodige 
vrijheid om na te denken over de inrichting van het onderwijs vanuit 
de strategische koers. Het bestuur monitort de kwaliteit van de 
scholen cyclisch, systematisch en planmatig en stelt vast of er 
verbetermaatregelen nodig zijn vanuit wettelijke eisen of eigen 
ambities. 
 
Het stelsel is zo ingericht, dat het bestuur cyclisch, systematisch en 
planmatig informatie van de scholen ontvangt die zicht geeft op de 
(leer)resultaten, de leerlingenaantallen, de tevredenheid van 
leerlingen, ouders en personeel, de veiligheidsbeleving van leerlingen, 
de bevoegdheden van docenten en het ziekteverzuim. Afgelopen jaar 
heeft het bestuur de scholen expliciet gevraagd om een analyse die 
zicht geeft op de kwaliteit van toetsing en afsluiting. 
 
Ook monitort het bestuur de kwaliteit van de lessen door middel van 
een jaarlijkse visitatie. In 2016 is een nulmeting uitgevoerd door een 
extern bureau, die inzichtelijk heeft gemaakt waar de scholen staan 
vanuit de gestelde kwaliteitseisen. Vanaf 2017 zijn de visitaties 
uitgevoerd door interne medewerkers, die hiervoor zijn geschoold. 
Deze visitaties leveren objectieve evaluaties (conclusies en 
aanbevelingen) op over de kwaliteit van de lessen en geven ook zicht 
op de voortgang van de gemaakte afspraken. 
 
Het bestuur vult zijn beeld aan op basis van eigen waarnemingen en 
door op locatie en tijdens bijeenkomsten die hij verzorgt te vragen 
naar wat er speelt en leeft. Het bestuur voert veelvuldig gesprekken 
met de directeur bedrijfsvoering, de adviseur onderwijskwaliteit, de 
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directeuren en rectoren om afspraken te maken gericht op behouden 
van de gerealiseerde kwaliteit en bevorderen van verbetering ervan. 
De kwaliteit van de dialoog met hen kan versterken door scholen 
actief te vragen naar verantwoordingsinformatie, hierop door te 
vragen, het naast eigen bevindingen te leggen en concrete 
vervolgafspraken te maken die planmatig worden gemonitord. Vooral 
de situatie op het Kennemer College beroepsgericht vraagt ook de 
komende tijd nog om flinke inspanningen van het bestuur. De 
noodzakelijke verbeteringen vragen om een eenduidige en 
gezamenlijke aanpak.Het bestuur heeft zijn aansturing op deze school 
verscherpt en heeft afspraken gemaakt met de (nieuwe) schoolleiding 
over verbeteracties. 
 
Het beleid werkt voldoende door op de scholen. 
Wij hebben op drie scholen van het bestuur de leerlingbegeleiding, het 
didactisch handelen, het stelsel van kwaliteitszorg en de 
kwaliteitscultuur onderzocht. Onze conclusie is dat de scholen 
voldoen aan de kwaliteitseisen die in de wet staan. Ook hebben we 
onderzocht of de ambitie van het bestuur om 'maatwerk' te realiseren 
doorwerkt binnen de scholen. 
 
Tijdens de verificatieonderzoeken hebben we vastgesteld dat de 
ambitie van het bestuur deels is gerealiseerd. De mate waarin de 
scholen daadwerkelijk maatwerk bieden aan alle leerlingen, dus 
leerlingen met een leerachterstand dan wel voorsprong of ander 
talent, varieert. Ook zijn er verschilen in de mate waarin medewerkers 
van de verschillende scholen zich betrokken voelen en aangeven dat 
zij zich zowel door de bestuurder als de schoolleiding ondersteund 
voelen om de gewenste veranderingen te realiseren. Op het 
Kennemer College is het team al enkele jaren bezig met de 
implementatie van maatwerkonderwijs. De school heeft een 
onderwijsconcept ontwikkeld, dat nu wordt uitgerold. De effecten van 
sturing op maatwerk zien we goed terug in de leerlingbegeleiding en 
gedeeltelijk in de lessen. Op het Jac. P. Thijsse is een open dialoog over 
de visie en is sprake van gedeeld leiderschap, hetgeen inhoudt 
dat docenten actief zijn betrokken bij beleidsontwikkeling en 
onderwijskundige vernieuwingen. Op deze school zijn de effecten van 
maatwerk vooral terug te zien in de lessen. Op het Bonhoeffercollege 
is gestart met een traject van curriculumhervorming, gericht op 
differentiatie in het onderwijsaanbod en in de lessen. Dit laatste 
staat nog in de kinderschoenen. De plannen om het rooster aan te 
passen om meer ruimte te bieden aan maatwerk in de lessen zijn van 
tafel door gebrek aan draagvlak. Het team biedt vooral maatwerk in 
de vorm van Bonhoeffer-uren, gericht aanvullend aanbod voor 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
 
Positief is dat het bestuur weet wat de verschillen tussen de scholen 
zijn en ook de mogelijke verklaringen kan benoemen. Wat beter kan, 
is dat het bestuur hier nog meer op in kan spelen om te voorkomen 
dat ambities vastlopen. Ook kan het bestuur de verwachtingen 'over 
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en weer' duidelijker maken. Als medewerkers weten wat de bedoeling 
is en het nut ervan inzien, dan voelen ze zich meer betrokken en kan 
het gesprek gaan over wie welke bijdrage gaat leveren. 
 
Tot slot merken we op dat de scholen sterk leunen op de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. Dit terwijl de besturingsfilosofie is dat de 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs primair op 
de scholen ligt. Dit vraagt van het bestuur om scholen te stimuleren 
om hun interne kwaliteitszorg te versterken. Dit vraagt van scholen 
om helder te formuleren wat ze willen bereiken, wat ze gaan doen om 
daar te komen en op welke wijze ze gaan evalueren. Hoe beter het 
zicht van de scholen op de totale onderwijskwaliteit, hoe beter in zicht 
is welke vervolgstappen nodig zijn en hoe beter het bestuur de 
scholen kan helpen om de noodzakelijke en gewenste verbeteringen 
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. De versterking van de 
kwaliteitszorg geldt voor alle scholen, maar in het bijzonder voor het 
Kennemer College beroepsgericht. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Deze deelvraag beantwoorden wij positief en de betreffende 
standaard (KA2) beoordelen we als voldoende. Het bestuur zorgt op 
een zorgvuldige en integere wijze voor een professionele cultuur 
binnen de bestuurlijke organisatie en op de scholen en stuurt op 
verdere ontwikkeling. 
 
Het bestuur hanteert de code goed bestuur als leidraad. 
Het bestuur heeft de rollen tussen de uitvoerend bestuurder en de 
raad van toezicht zowel op papier als in de praktijk duidelijk 
gescheiden. Het bestuur zet de koers uit en stimuleert scholen om hun 
beleid vorm te geven en uit te voeren in lijn met het strategisch beleid. 
De raad van toezicht fungeert als klankbord en houdt toezicht op het 
handelen van de bestuurder. Zij maken hierbij gebruik van een 
toezichtkader. 
 
Zoals hiervoor aangegeven heeft de bestuurder het afgelopen jaar een 
aantal ingrijpende organisatorische veranderingen en 
onderwijskundige ontwikkelingen ingezet. De veranderingen hebben 
geleid tot dynamiek in de organisatie en onzekerheid bij 
medewerkers. De medewerkers hebben zich afgevraagd wat de 
organisatieveranderingen betekenden voor hun baan, positie en voor 
hun rechten en plichten. Uit de gesprekken die we hebben gevoerd 
met de raad van toezicht (rvt), de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr) en met medewerkers op de scholen 
maken we op dat het bestuur hen veelvuldig informeert en betrekt. 
Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat nog niet alle betrokkenen goed 
op de hoogte zijn van het hoe en wat van de gewenste veranderingen, 
wat de wil om te veranderen in de weg staat. Hier ligt een kans voor 
verbetering. Het is en blijft van belang dat het bestuur, de scholen en 
de gmr zorgvuldig en integer met elkaar het gesprek aan blijven gaan. 
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Dit om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en onderdeel 
voelt van SVOK. 
 
 
Het bestuur zorgt voor bevoegd personeel op de scholen en stimuleert 
deskundigheidsbevordering. 
Het bestuur hecht veel waarde aan het onderhouden en verder 
ontwikkelen van de deskundigheid van het personeel. Het bestuur zet 
in op de deskundigheidsbevordering van leraren door middel van 
informatiebijeenkomsten en scholingen. Er is goed zicht op de 
bevoegdheden van de leraren. Ook is in beeld welke leraren 
benoembaar zijn en welke afspraken met hen zijn gemaakt, gericht op 
het halen van hun bevoegdheid. Uit de informatie van het bestuur, die 
openbaar is gemaakt via de website van ‘Scholen op de kaart’, 
blijkt dat binnen de scholen wordt voldaan aan de vereiste op het 
gebied van bevoegd gegeven lessen. 
 
Het bestuur stuurt actief op de ontwikkeling van docenten, de 
ontwikkeling van leiderschap en op van elkaar leren. Het bestuur 
initieert onder andere (informatie)bijeenkomsten op locatie, 
organiseert stichtingsbrede studiedagen, biedt mini-masters aan 
gericht op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties en stelt 
scholingsbudget beschikbaar. Ook heeft het bestuur de SVOK-
Academie en het ICT-platform opgericht, met als doel de scholen te 
faciliteren en met elkaar te verbinden. Het bestuur wil de 
komende jaren verder inzetten op het stimuleren van medewerkers 
om te reflecteren op hun handelen en op het verbeteren van de 
samenwerking tussen de scholen. 
 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Ook deze vraag beantwoorden wij positief en de standaard 
verantwoording en dialoog als voldoende. Het bestuur legt intern en 
extern op toegankelijke en betrouwbare wijze verantwoording af over 
de te behalen doelen en de behaalde resultaten en gaat daarover 
actief in dialoog met de belanghebbenden bij de stichting. Het bestuur 
verantwoordt zich, conform de WVO, jaarlijks in het jaarverslag en via 
Scholen op de kaart. De verantwoording richt zich op de wettelijke 
verplichtingen. 
 
Het bestuur voert een actieve dialoog met belanghebbenden. 
Het bestuur voert een actieve dialoog met de raad van toezicht en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Het bestuur 
informeert hen over de strategische doelen, de resultaten en de 
kwaliteit en de ontwikkeling van de scholen, zodat zij kritisch kunnen 
meedenken. Dat er sprake is van dialoog, tegenspraak en 
betrokkenheid bij de beleids- en besluitvorming blijkt uit de 
documenten en uit de gesprekken die we hebben gevoerd. Uit de 
gesprekken blijkt dat de raad van toezicht tevreden is over de 
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transparante houding van het bestuur en de onderlinge 
samenwerking. De gmr geeft aan tevreden te zijn over de aanlevering 
van de informatie, maar noemt de terugkoppeling op hun inbreng nog 
wel als een punt van aandacht. De gmr voelt zich niet altijd gehoord 
en er lijkt onduidelijkheid te bestaan over hun rol. Het bestuur weet 
dit en onderzoekt op welke wijze hij hier beter op kan inspelen. 
 
 
Het bestuur verantwoordt zich over de wettelijke verplichtingen. 
Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag 2017 over zijn 
handelen, het onderwijs, de leerresultaten en de financiën. Wat in 
positieve zin opvalt is dat het jaarverslag per speerpunt een korte 
beschrijving van de stand van zaken bevat. Voor het speerpunt 
'maatwerk in onderwijs en begeleiding' is er per school een korte 
beschrijving van de ontwikkelingen en een blik op 2018 opgenomen. 
Daarnaast is er relevante verantwoordingsinformatie op schoolniveau 
openbaar via de website ‘scholen op de kaart’, waaronder de 
uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken. 
 
Het bestuur kan de verantwoording versterken door in het jaarverslag 
ook de werkelijke kwaliteit op scholen, waar de risico’s zitten, waar 
het bestuur op stuurt en wat dat oplevert, duidelijker belichten. Dit is 
zowel in de verantwoording op bestuurs- als schoolniveau 
onderbelicht. 
 

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide 
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook 
beoordeeld als ‘voldoende’. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze 
jaarlijkse risicodetectie. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

2,61 2,68 2,73 2,55 2,78 2,53 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,76 0,76 0,77 0,77 0,77 0,75 

Weerstandsvermogen < 5% 33,0% 32,9% 32,6% 32,2% 32,1% 31,9% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

5,8% 5,5% 5,3% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 1,8% 0,3% -0,1% -0,9% -0,4% -1,0% 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
SVOK heeft ultimo 2017 een totaal eigen vermogen van € 19.545.567, 
waarvan € 2.476.648 privaat vermogen is. De kengetallen 
solvabiliteit2 en weerstandsvermogen zijn berekend op basis van het 
totale eigen vermogen. Als wij het private vermogen buiten 
beschouwing laten dan komen de solvabiliteit2 en het 
weerstandsvermogen lager uit (0,69 resp. 28,5%) maar vertonen nog 
een onverminderd gunstig beeld. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij SVOK kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van SVOK om onafhankelijk en deugdelijk 
intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet 
beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de raad van Toezicht) 
zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële 
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over 
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Een 
inhoudelijk verslag over de uitkomsten van het toezicht op de 
doelmatige besteding van rijksmiddelen hebben wij niet aangetroffen 
in het bestuursverslag over 2017. Wij verzoeken de intern 
toezichthouder aandacht te besteden aan de verantwoording van zijn 
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2018. Dit aspect van het 
interne toezicht is op dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. 
Daarom vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek 
ook een uitdrukkelijke herstelopdracht te geven. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

N.v.t. n.v.t n.v.t. 

Scholen 

Kennemer College beroepsgericht  

De standaard veiligheid (SK1) is 
onvoldoende. 
Er wordt niet voldaan aan art. 3b, 
WVO. Hierin staat dat de school een 
veiligheidsbeleid voert gericht op 
preventie en op het afhandelen van 
incidenten. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van het rapport een 
herstelonderzoek uit. 

De standaard kwaliteitszorg (KA1) is 
onvoldoende. Er wordt niet voldaan 
aan art.23a, WVO. Hierin staat dat de 
school een stelsel van kwaliteitszorg 
uitvoert dat zicht geeft op de eigen 
kwaliteit en op relevante 
verbetermaatregelen. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
stelsel van kwaliteitszorg wordt 
uitgevoerd en de school de relevante 
verbetermaatregelen treft. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van het rapport een 
herstelonderzoek uit. 

De standaard kwaliteitscultuur (KA2) 
is onvoldoende. Er wordt niet 
voldaan aan art. 23a, 24, vierde lid, 
art 33 en art 37a WVO. Hierin staat 
dat het bestuur vanuit de 
verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het onderwijs moet 
zorgen voor personeelsbeleid dat 
ervoor zorgt dat het personeel 
professioneel is en blijft en dat dit 
bijdraagt aan de ontwikkeling en de 
uitvoering van het onderwijskundig 
beleid. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
personeelsbeleid wordt 
uitgevoerd, passend in het beleid 
van de school. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van het rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Besteding middelen Passend Onderwijs 
Het bestuur heeft in 2017 middelen passend onderwijs ontvangen van 
het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland voor 
arrangementen en versterking van de basisondersteuning. In het 
bestuursverslag 2017 heeft het bestuur geen verantwoording afgelegd 
over de inzet van deze middelen en de effecten hiervan. Wij geven het 
bestuur daarom in overweging hier aandacht aan te besteden in de 
bestuursverslagen vanaf 2018. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor SVOK als 
‘voldoende’. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij SVOK leidt de weging van de 
beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Bij het Kennemer College beroepsgericht is de standaard OP2 Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding voldoende beoordeeld, maar voldoet het 
bestuur niet aan de wettelijke eis van artikel 6c van de WVO. Hierin 
staat dat de school op structurele en herkenbare wijze aandacht 
besteedt aan het bestrijden van taalachterstanden. Op dit punt 
schiet de school voor de bovenbouwleerlingen te kort. Het bestuur 
dient ervoor te zorgen dat de school deze tekortkoming herstelt. Een 
ander zorgpunt is het grote verschil SE-CE voor de afdeling vmbo-gt. 
Omdat er al drie jaar op rij sprake is van een groot verschil, geven wij 
het bestuur de opdracht om een plan op te stellen om dit verschil 
tegen te gaan. Bij het eerstvolgend onderzoek beoordelen we 
opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het 
verificatieonderzoek, dat we op drie scholen hebben uitgevoerd. We 
geven per onderzochte standaard het kwaliteitsoordeel gevolgd door 
een toelichting. Deze toelichting geeft kort weer waar we ons oordeel 
op baseren en biedt aanknopingspunten voor (verdere) verbetering. 
 

3.1. Bonhoeffercollege, afdeling vmbo-gt 

In deze paragraaf staan de resultaten van het verificatieonderzoek dat 
is uitgevoerd op het Bonhoeffercollege, afdeling vmbo-gt. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
Het zicht op ontwikkeling en de begeleiding beoordelen we als 
voldoende. De school volgt de leerlingen en signaleert het als 
leerlingen achterstanden oplopen of een ontwikkelingsvoorsprong 
hebben. Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
worden gesignaleerd. Uit de leerresultaten blijkt dat het de meeste 
leerlingen lukt om voldoende resultaten te halen en binnen de 
gestelde opleidingsduur hun diploma te halen. 
 
De school voldoet aan basiskwaliteit. 
De school houdt zicht op de ontwikkeling van leerlingen, door vanaf 
de start van de leerling op school informatie te verzamelen. 
De werkwijze van de school zorgt ervoor dat de school specifieke 
onderwijsbehoeften tijdig signaleert en ook dat eventuele 
leerachterstanden of voorsprong tijdig worden gesignaleerd. De 
mentor speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien het bewaken van 
de voortgang bij de mentor is belegd en de mentor gesprekken met de 
leerlingen voert. 
 
De leerlingen die kampen met een achterstand, zijn aangewezen op 
extra ondersteuning in de reguliere lessen. Zij geven aan te merken, 
dat leraren weten dat zij extra hulp nodig hebben. Zij krijgen extra 
instructie en ondersteuning bij het maken van opdrachten. Als blijkt 
dat de hulp in de lessen niet toereikend is om de achterstand in te 
lopen en/of te verhelpen, dan gaat de mentor met de leerling en 
indien nodig ook met de ouders in gesprek. De leerlingen kunnen zich 
intekenen voor huiswerkbegeleiding op school en soms wordt aan 
ouders gevraagd om aanvullende huiswerkbegeleiding te regelen. We 
zien wel een ontwikkelpunt. De school heeft namelijk niet structureel 
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in beeld gebracht waardoor het leerlingen niet lukt om goede cijfers te 
halen, wat leerlingen nodig hebben, welke interventies de school 
heeft ingezet en of deze voldoende hebben geholpen. 
 
De leerlingen die meer aankunnen zijn ook in beeld. Zij maken volop 
gebruik van het extra aanbod dat de school biedt, maar zij merken er 
in de reguliere lessen weinig van dat de school weet dat zij behoefte 
hebben aan extra uitdaging. De leraren zeggen wel op de hoogte te 
zijn van de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar zij gebruiken de 
beschikbare informatie nog niet om hun handelen in de lessen 
specifiek af te stemmen op bepaalde leerlingen of groepen van 
leerlingen. Er is daarom verbetering mogelijk in het gebruik van de 
informatie door de school. 
 
 
De school heeft ingezet op versterking van de begeleiding. 
We zien dat de school diverse ontwikkelingen in gang heeft gezet, 
gericht op het versterken van de begeleidingsstructuur. Een voorbeeld 
hiervan is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor het 
mentoraat vanaf de brugklas. Een ander voorbeeld is dat de 
rolverdeling tussen leraar, mentor en ondersteuningsteam is 
aangescherpt. Hierdoor is duidelijker wie welke taak en 
verantwoordelijkheid heeft binnen het begeleidingsproces. 
Ook heeft de school ingezet op het verbeteren van de 
studievaardigheden van leerlingen, omdat het ontbreken hiervan een 
mogelijke verklaring is voor onvoldoende leerprestaties. In de 
bovenbouw van de mavo is gestart met het project LerenLeren en VIP. 
Vanwege de positieve ervaringen gaat de school het project ook in het 
eerste en tweede leerjaar aanbieden. 
 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende, maar verdient 
de aandacht. Zowel op het gebied van het activeren van leerlingen als 
het afstemmen op onderwijsbehoeften in de lessen is er ruimte voor 
verbetering. 
 
De leraren stemmen hun handelen af op het beoogde eindniveau. 
De leraren zorgen in de lessen voor een leerklimaat, waarin leerlingen 
luisteren naar een uitleg en/of instructie en vervolgens werken aan 
hun verwerkingsopdrachten. De leraar legt uit, waarna de leerlingen 
aan het werk gaan. De meeste leraren geven veelal op verzoek van 
een leerling een herhaalde uitleg van de leerstof. We zagen in de 
lessen dat de leerlingen na de toelichting of na herhaalde uitleg aan de 
slag gingen. Bij een aantal lessen werden opdrachten op verschillende 
niveaus aangeboden. 
 
We zien dat het didactisch handelen kan versterken door leraren te 
stimuleren hun lessen meer te plannen en te structureren met behulp 
van informatie die zij over leerlingen hebben. In de meeste lessen 
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zagen we namelijk dat het handelen van de leraren vooral is 
afgestemd op het beoogde eindniveau en in mindere mate op 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit stelt, zoals we bij OP2 hebben 
opgemerkt, eisen aan de kwaliteit van de begeleidingsinformatie. Als 
leraren weten waardoor het sommige leerlingen niet lukt om goede 
cijfers te halen, dan kunnen zij de leerlingen beter helpen. Dit geldt 
ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Het is van 
belang dat de school leraren op dit gebied goed ondersteunt, omdat 
de school wil dat de leerlingen de extra begeleiding en ondersteuning 
in de lessen zelf krijgen. 
 
De eigen ambitie is nog niet sterk zichtbaar in de lessen. 
De ambitie van de  school is om uitdagend en afwisselend onderwijs 
en daarmee meer maatwerk tijdens de les aan te bieden. De school 
investeert in een activerende didactiek met korte instructies om de 
betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Hiervan hebben we enkele 
aanzetten gezien, zoals variatie van werkvormen en diverse 
opdrachten om in te kunnen spelen op verschillen in tempo en niveau. 
 
Het team is met elkaar in gesprek over welke elementen in een 
didactisch goede les aanwezig moeten zijn, maar de gesprekken 
hebben nog niet geleid tot concrete afspraken en een 
gemeenschappelijk beeld. De afgelopen periode is onderzocht of er 
draagvlak is voor het wijzigen van het lesrooster. Het voorstel was 
om de lestijd te verlengen, zodat er in de lessen zelf meer ruimte was 
voor maatwerk. Dit voorstel is door het ontbreken van voldoende 
draagvlak van de baan. 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. De school heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarmee de school de 
basiskwaliteit bewaakt en indien nodig verbetert. 
 
De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de 
leerprestaties van de leerlingen. De teams en de secties monitoren 
tussentijds de voortgang en maken afspraken over de bijsturing. De 
schoolleiding monitort de resultaten periodiek en bespreekt deze met 
individuele docenten en de secties. Dit zorgt ervoor dat er zicht is op 
de leerresultaten en er verbeterafspraken kunnen worden gemaakt 
indien wenselijk en/of noodzakelijk. De schoolleiding bewaakt de 
didactische kwaliteit door lessen van nieuwe docenten te observeren 
aan de hand van een kijkwijzer, het uitzetten van vragenlijsten onder 
leerlingen en het voeren van gesprekken met de leraren. De 
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schoolleiding legt de eigen bevindingen naast de toetsresultaten van 
de leerlingen en de informatie over de tevredenheid van leerlingen 
over de leraar. De afdelingsleider spreekt met elke leraar door wat er 
goed gaat en wat beter kan. De normen die de school hanteert om het 
functioneren van een docent te beoordelen, kunnen duidelijker 
beschreven worden en verdienen aanscherping. 
 
De school kan de kwaliteitszorg versterken door het eigen zicht te 
verscherpen en de beschikbare informatie uit de monitoring goed te 
benutten. Een voorbeeld is dat de externe visitaties (o.a. 
bereikdiagnose, collegiale visitatie) gerichte informatie 
opleveren, onder andere over de leskwaliteit. 
 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. 
 
De school voldoet aan de wettelijke vereisten. 
De school beschikt over voldoende bevoegd personeel en 
benoembaar personeel, waardoor het percentage onbevoegd 
gegeven lessen gering is.  De docenten krijgen voldoende gelegenheid 
hun bekwaamheid te onderhouden. 
 
Er zijn diverse randvoorwaarden gecreëerd, waaronder scholing en 
begeleiding van leraren en taakuren voor de vakgroepen om 
resultaten te analyseren en toetsen te ontwikkelen. Nieuwe docenten 
worden gedurende twee jaar begeleid en voor hen is er een 
begeleidingstraject. Ook is er een Docentenontwikkelteam (DOT) 
ingesteld, dat het voortouw neemt in de curriculumveranderingen en 
de implementatie van gedifferentieerd leren. 
 
De kwaliteitscultuur is in ontwikkeling. 
De medewerkers waren veel autonomie gewend, de leerresultaten en 
tevredenheid waren de afgelopen jaren boven de norm en de urgentie 
om in beweging te komen werd niet gevoeld. Nu worden 
medewerkers in toenemende mate aangesproken op hun handelen en 
in toenemende mate gevraagd om zich te verantwoorden. 
 
Uit de gesprekken met de schoolleiding en de leden van het 
onderwijsteam blijkt dat men met elkaar in gesprek is over 
onderwijsontwikkeling en – verbetering. De medewerkers geven aan 
zich meer bewust te zijn van de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit dan voorheen. 
De leraren geven in gesprekken aan dat er ruimte is om te 
experimenteren en dat het geven van feedback nog geen 
vanzelfsprekendheid is maar wel in toenemende mate gebeurt. Het 
wordt positief gewaardeerd dat er steeds meer ontwikkelruimte 
(tijdens studiedagen) gereserveerd wordt om de 
onderwijsvernieuwingen verder vorm en inhoud te geven. 
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De laatste jaren is veel energie gestoken in het samen leren en 
ontwikkelen van het onderwijs. De onrust, die tijdens de externe 
visitaties in 2016 is geconstateerd, over de onderwijskundige 
veranderingen en de onvrede over de communicatie daarover heeft 
plaatsgemaakt voor een betere sfeer en meer uitwisseling en 
samenwerking tussen de schoolleiding en het team en de secties 
en teamleden onderling. De perikelen rondom het voorstel om een 
nieuw rooster in te voeren, laten wel zien dat het belangrijk is en blijft 
om te zorgen voor een goede communicatie tussen de schoolleiding 
en het team. 

Overige wettelijke vereisten 

We hebben tijdens het onderzoek een omissie in de 
nalevingsvereisten aangetroffen. De school beschikte niet over een 
schoolgids, zoals bedoeld in de wet en voldeed niet aan de wettelijke 
vereisten (art. 24a WVO, art. 24a, eerste lid, onder I, WVO). De 
tekortkoming is in de loop van het onderzoek hersteld. 
 
De school voldoet aan de vereisten met betrekking tot de vrijwillige - 
ouderbijdrage (art. 24a WVO) en de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling (art. 3a, vijfde lid, WVO). 

3.2. Jac. P. Thijsse College, afdeling vmbo-gt 

In deze paragraaf staan de resultaten van het verificatieonderzoek dat 
is uitgevoerd op de locatie Jac. P. Thijsse, afdeling vmbo-gt. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
Het zicht op ontwikkeling en de begeleiding beoordelen we als 
voldoende. De school heeft zicht op de ontwikkeling en 
onderwijsbehoeften van leerlingen en biedt passende begeleiding, 
zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. 
 
De school voldoet aan basiskwaliteit. 
De school heeft zicht op onderwijsbehoeften van leerlingen door 
vanaf binnenkomst gegevens te verzamelen over leerlingen. De school 
heeft een duidelijke begeleidingsstructuur met heldere 
escalatiestappen. Zodra zich problemen voordoen bij de ontwikkeling 
van leerlingen gaat de mentor altijd eerst het gesprek aan met 
leerlingen. Een volgende stap is ook de ouders te betrekken. Met 
behulp van zogenoemde bouwuren wordt extra instructie gegeven 
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aan leerlingen die dat nodig hebben. De school biedt verder 
huiswerkbegeleiding, faalangstreductietraining en 
examenstresstraining. 
Een sterk punt van de school is de inzet van mentorbegeleiders bij 
complexere problematiek. Indien nodig wordt de problematiek door 
de mentorbegeleider besproken in het kernteam, waarin ook de 
zorgcoördinator en trajectbegeleiders deelnemen. Als de begeleiding 
specialistische kennis vereist,  dan vindt er overdracht plaats naar het 
kernteam. 
 
We zien dat er verdere ontwikkeling mogelijk is en de school zelf ook 
al heeft ingezet op versterking van het mentoraat. 
Het mentoraat is sterk gericht op het welbevinden van leerlingen en 
het voorkomen en omgaan met sociaal-emotionele problematiek of 
gedragsproblemen. Een ontwikkelpunt is het beter inspelen op de 
begeleidingsbehoefte op (meta)cognitief vlak. Het is nog te 
mentorafhankelijk of en hoe leerlingen worden geholpen bij 
problemen met het organiseren van het schoolwerk, leren leren of 
begrijpend lezen. Uit de gesprekken maken we op, dat de school wel 
degelijk nieuwe aanpakken introduceert, zoals de tovani leesmethode. 
De school heeft deze leesmethode echter niet stevig genoeg 
neergezet, waardoor deze aanpak weer wat verwatert. Ook leeft er 
onder mentoren zorg of ze in het nieuwe rooster voldoende tijd 
hebben voor het mentoraat. 
 
We zien dat de school zelf ook maatregelen heeft getroffen om de 
kwaliteit van de begeleiding te verbeteren en de ongewenste 
verschillen tussen mentoren te verkleinen. De mentorbegeleiders 
spelen in deze kwaliteitsslag een belangrijke rol. Sinds schooljaar 
2017-2018 voeren zij met alle mentoren gesprekken en hebben zij de 
taak om mentoren aan te spreken op gedrag. Van hen wordt verwacht 
dat zij proactief optreden, niet alleen als daar vanuit de mentor 
behoefte aan is. Ook krijgen de mentoren specifieke scholing 
geboden. De mentoren in het eerste en tweede leerjaar krijgen 
scholing in gespreksvaardigheden gericht op het gesprek met ouders. 
Een andere scholing is het signaleren van problemen in de psychische 
gezondheid van leerlingen. 
 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende, omdat het de 
leerlingen in staat stelt tot leren en ontwikkelen. We hebben diverse 
lessen bezocht, waarin het didactisch handelen van de leraar 
bovengemiddeld was. De school wil de kwaliteit van het didactisch 
handelen bevorderen door de invoering van JP Teaching. Deze aanpak 
bevat een zestal uitgangspunten. Naast een andere opzet van het 
rooster met keuzemogelijkheden voor leerlingen bevat dit een aantal 
uitgangspunten voor het didactisch handelen, zoals formatief 
beoordelen en aandacht voor concepten, en een positief pedagogisch 
klimaat.  

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 26/46



 
De leraren creëren een leerklimaat, waarin leerlingen actief en 
betrokken zijn. 
In de lessen die wij hebben bezocht gaven de leraren een heldere 
uitleg en was de les duidelijk gestructureerd. Veel docenten 
communiceerden vooraf een lesdoel en grepen daar bij de afsluiting 
ook met leerlingen op terug. Wat ook in positieve zin opviel zijn de 
aantrekkelijke en uitdagende opdrachten die leerlingen krijgen. Vaak 
hebben docenten die opdrachten zelf bedacht. 
 
We hebben in een aantal lessen gezien dat de instructie, begeleiding 
en verwerking wordt afgestemd op de behoeften van leerlingen. Een 
hulpmiddel daarbij zijn de - conform een uitgangspunt van JPTeaching 
- formatieve toetsen die docenten in de onderbouw regelmatig 
afnemen. Aan de hand van de informatie die deze toetsen opleveren, 
kunnen zowel de leerling als de leraar keuzes maken in de les. We 
hebben gezien dat leerlingen zelf kunnen kiezen om nog extra te 
oefenen of juist verder te gaan met hun weektaak of dat leerlingen die 
dat nodig hebben extra instructie krijgen. Docenten creëren verder 
een sfeer waarin leerlingen actief en betrokken zijn. Dat doen zij door 
leerlingen complimenten bij gewenst gedrag te geven of - als er 
ordeverstoringen dreigen - leerlingen aan te spreken en het gewenste 
gedrag te benoemen. Daarnaast bevorderen zij de actieve 
betrokkenheid van leerlingen door hen met open vragen zelf na te 
laten denken. Al met al heeft de school zich sterk verbeterd ten 
opzichte van het beeld dat uit de bereikdiagnose (2016) naar voren 
komt. Dat verdient een compliment. 
 
De school wil 'deep learning' bij leerlingen bevorderen. 
De school wil met deze ambitie het leren interessant en uitdagend 
maken door te leren aan de hand van basisconcepten. We zien enkele 
aanzetten waarin docenten dit proberen vorm te geven. Ook zien we 
eerste aanzetten om te komen tot een onderwijsleergesprek waar de 
hele klas bij betrokken is. Op deze onderdelen is nog verdere 
ontwikkeling mogelijk. Een positief punt hiervan is dat docenten 
ervaringen opdoen met deze didactische uitgangspunten. 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. De school heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarmee zij de basiskwaliteit 
bewaakt en waar nodig verbetert. 
 
De kwaliteitszorg draagt bij aan kwaliteitsverbetering. 
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De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert 
op basis daarvan het onderwijs. De school heeft goed zicht op de 
leerresultaten. De resultaten worden jaarlijks geanalyseerd. De school 
heeft een beweging in gang gezet om dit op het niveau van de sectie 
te laten plaatsvinden. De sectievoorzitters hebben hiertoe toegang tot 
het programma cum laude gekregen. De externe visitaties (o.a. 
bereikdiagnose, collegiale visitatie) zorgen ervoor dat relevante 
onderdelen van het onderwijsproces, waaronder de leskwaliteit, in 
beeld zijn gebracht. De teamleiders leggen zelf flitsbezoeken af, 
waarmee zij de basiskwaliteit bewaken. De school heeft door de 
visitaties en eigen waarnemingen zicht op wat goed gaat en welke 
punten in het didactisch handelen en in de ondersteuning verbetering 
behoeven. De school is hier mee aan de slag gegaan en heeft concrete 
doelen gesteld die in het schoolplan zijn verwoord, waaronder de 
aanpak van JP Teaching. De school is nu een aantal jaren aan de slag 
met dit verbeterproces en boekt hierbij aantoonbaar resultaat (zie de 
standaarden OP2 en OP3 hierboven). In diverse gremia wordt de 
voortgang regelmatig besproken. Bij knelpunten wordt er bijgestuurd. 
 
Het analyseren van de resultaten is nog in ontwikkeling. Zo zien we 
dat de centraal-examencijfers vmbo-t in 2017-2018 een dip kenden. 
De school geeft aan dat dit voor een belangrijk deel samenhangt met 
specifieke kenmerken van de leerlingpopulatie in dat jaar. Hoewel dit 
zeker een rol gespeeld kan hebben, wijst een groot verschil SE-CE bij 
sommige vakken erop dat docenten deels ook 'verrast' werden door 
de lage CE-cijfers. Een verbeterpunt in de kwaliteitszorg is om, aan de 
hand van cijferanalyses, scherper te kijken naar mogelijke 
verbeteringen in het onderwijsproces en die doelgericht door te 
voeren. De rol van de secties daarin is nog in ontwikkeling. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. De school beschikt 
over bevoegd personeel. Bij de verdere verbetering van het onderwijs 
en de eigen professionaliteit ontstaat steeds meer gezamenlijkheid. 
De verbinding tussen schoolleiding en het team  is echter nog wel een 
aandachtspunt. 
 
De kwaliteitscultuur is volop in ontwikkeling. 
De docenten op de school zijn bevoegd of in opleiding om de juiste 
bevoegdheid te halen. De schoolleiding en het team werken aan een 
voortdurende verbetering van het onderwijs en hun professionaliteit. 
De school zet in op gespreid leiderschap door docenten te betrekken 
bij beleidsontwikkeling en het werken aan onderwijskundige 
vernieuwingen. Zo heeft een groep van ongeveer dertig docenten 
samen met de schoolleiding gewerkt aan de totstandkoming van het 
schoolplan en daarmee de doelen en uitgangspunten voor de 
onderwijskundige vernieuwing die in gang is gezet. Een andere vorm 
zijn de ontwikkelteams waarin sectieleiders en docenten onder leiding 
van een teamleider deelnemen. De ontwikkelteams zijn de aanjagers 
van de verdere vernieuwingen. 
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Tegelijkertijd ervaren sommige docenten nog afstand met de 
schoolleiding. Zij ervaren de druk dat alle veranderingen in hoog 
tempo moeten slagen en dat er niet altijd voldoende aandacht is voor 
praktische knelpunten in de uitvoering. Het verdient aanbeveling dat 
de schoolleiding blijvend aandacht besteedt aan het slaan van 
bruggen met het team. Dat kan de schoolleiding doen door vaker 
waardering uit te spreken voor wat docenten al hebben gerealiseerd, 
de dialoog aan te blijven gaan over zorgen die leven en over 
problemen waar docenten tegen aanlopen. Het is van belang dat een 
veilige, ondersteunende sfeer wordt gecreëerd waarin naast hoge 
verwachtingen ook wordt uitgestraald dat fouten maken mag. 

Overige wettelijke vereisten 

We hebben onderzocht of de school voldoet aan de wettelijke 
vereisten op het gebied van de aanwezigheid van de schoolgids (art. 
24a, WVO), de vrijwillige - ouderbijdrage (art. 24a WVO) en de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (art. 3a, vijfde lid, 
WVO). We hebben geen tekortkomingen aangetroffen. 

3.3. Kennemer College, vmbogt 

In deze paragraaf staan de resultaten van het verificatieonderzoek dat 
is uitgevoerd op het Kennemercollege locatie mavo, afdeling vmbo-
gt. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
We waarderen de standaard als goed, omdat de school vol verve 
voldoet aan basiskwaliteit. De school heeft goed zicht op de 
ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen. De school biedt 
passende begeleiding, zodat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen. 
 
De school heeft van alle leerlingen een actueel zicht op de cognitieve 
ontwikkeling en specifieke ondersteuningsbehoeften. 
In het leerlingvolgsysteem staat de informatie uit de overdracht van 
de basisschool en staan de resultaten van toetsen die zicht geven op 
de studievoortgang. De mentoren (coaches) bewaken de voortgang 
van de leerlingen en voeren wekelijks een coachgesprek met elke 
leerling. Zij dagen de leerlingen uit om zicht te krijgen op de eigen 
kwaliteiten en stimuleren leerlingen om gebruik te maken van het 
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aanbod van de school gericht op ondersteuning, verbreding, 
verdieping en versnelling. Aanvullend organiseert de school 
leerlingbesprekingen. De informatie die hieruit voortkomt gebruikt de 
coach tijdens gesprekken met de leerling en ouders. 
 
De school werkt zichtbaar en gestructureerd aan het bestrijden van 
achterstanden en het begeleiden van leerlingen die zich niet passend 
gedragen. 
De leerlingen die kampen met een achterstand maken gebruik van 
extra NT2 gericht op het verhelpen van taalachterstand, bijlessen en 
de tijdelijke ondersteuning en begeleiding (tob). Als een leerling, 
ondanks het extra aanbod, aan het eind van het schooljaar nog kampt 
met achterstanden, dan plaatst de school de leerling in extra lessen 
die in periode 1 en 2 zijn ingeroosterd. De leerlingen die kampen met 
gedragsproblemen krijgen intensievere begeleiding. Uit de informatie 
in de dossiers van leerlingen en uit de gesprekken blijkt dat de school 
goed op de hoogte is van de leerprestaties en de inspanningen leiden 
tot verbeterde leerresultaten. Uit de gesprekken met leerlingen die 
extra ondersteuning krijgen maken we op, dat zij zich gezien voelen 
op school. Zij zijn over het algemeen tevreden over de gesprekken die 
ze daarover hebben met hun coach en de begeleiding die zij krijgen. 

De school werkt ook zichtbaar en gestructureerd aan het uitdagen van 
leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. 
De leerlingen die binnenkomen met een mavo/havo advies starten in 
de brugklas op havoniveau. Zij worden uitgedaagd door opdrachten 
en toetsen op havoniveau te maken om ervoor te zorgen dat de 
leerling bij een overstap naar havo leerjaar 2 hier zo optimaal op is 
voorbereid. Daarnaast kunnen leerlingen bij de verschillende vakken 
op mavo of op havo werken en een extra vak volgen. In leerjaar 3 
kunnen leerlingen kiezen voor een versneld traject met als doel om 
het eindexamen voor een of meer vakken aan het eind van leerjaar 3 
af te sluiten. Ook biedt de school de leerlingen in leerjaar 3 en 4 de 
mogelijkheid om een praktisch gericht vak te volgen (mavo+), 
waardoor zij een beter beroepsbeeld krijgen en beter zijn voorbereid 
op de aansluiting met het mbo. De schoolleiding heeft aangegeven 
dat afgelopen jaar tussen de 20 en 24 leerlingen vervroegd examen 
heeft gedaan voor een taal of wiskunde. Daarnaast blijkt uit de 
gegevens dat 60% van de leerlingen in leerjaar 3 kiest voor een 
beroepsgericht vak en dat circa 40% van de leerlingen de school ook 
daadwerkelijk met een extra certificaat de school verlaat. De 
doorstroom van mavo 4 naar havo 4 is ook in beeld en ligt nog onder 
het landelijk gemiddelde. 
 
De school hecht veel waarde aan een brede ontwikkeling en vorming 
en effectieve begeleiding van het leerproces van alle leerlingen. 
De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in het in kaart brengen van 
‘welke leerlingen hebben we in huis, wat bieden we die leerlingen en 
hoe dagen we leerlingen uit’. Met zoals uit de beschrijving hiervoor 
blijkt positief resultaat: de school beschikt over diverse voorzieningen, 
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afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie van 
de school. Leerlingen met een leerachterstand danwel 
ontwikkelingsvoorsprong of met een specifieke begeleidingsbehoefte 
maken gebruik van de voorzieningen die de school biedt en hebben 
hier baat bij. 
 
De school kan de eigen ambitie verder realiseren door concretere 
afspraken te maken over de invulling en uitvoering van het 
coachgesprek. De meerwaarde van de gesprekken kan versterken 
door naast de cognitieve ontwikkeling, ook structureel aandacht te 
besteden aan overige kennis, vaardigheden en talenten van leerlingen. 
Een vervolgstap is dat de school nadenkt over hoe de registratie van 
de gegevens effectiever kan worden ingericht en hier afspraken over 
maakt. Het onderwijsteam kan betere begeleiding leveren aan 
leerlingen als zij beschikken over de juiste eenduidige informatie. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende, omdat het de 
leerlingen in staat stelt tot leren en ontwikkelen. We hebben lessen 
bezocht waarin het didactisch handelen van de leraar 
bovengemiddeld was, maar ook lessen waarin het handelen 
onvoldoende was afgestemd op onderwijsbehoeften van leerlingen. 
 
De leraren creëren met hun handelen over het algemeen een 
leerklimaat, waarin leerlingen actief en betrokken zijn. 
In de lessen die wij hebben bezocht, gaven de docenten over het 
algemeen een heldere uitleg en duidelijke instructies. De instructie 
aan het begin van de les zorgt ervoor dat leerlingen weten wat er van 
hen wordt verwacht. We zagen in diverse (vak)lessen dat leraren 
opdrachten op zowel mavo als havo niveau aanbieden. Voor de 
leerlingen is helder welke opdrachten zij moeten maken en zij weten 
ook dat zij getoetst worden op twee niveaus. In de meeste lessen zijn 
de leerlingen op een goede, positieve manier actief betrokken. De 
lessen verlopen op een prettige, ordelijke manier. 
 
De mate waarin leraren hun les afstemmen op onderwijsbehoeften 
varieert. 
In een aantal lessen die we hebben bezocht was mooi terug te zien dat 
leraren hun handelen afstemden op verschillen tussen leerlingen. Zij 
gaven extra uitleg, stemden hun manier van vragen af op leerlingen, 
varieerden in werkvormen en zetten tijdens de les toetsvragen 
(formatieve evaluatie) in om het leerproces van leerlingen te volgen. 
De leerlingen waren in deze lessen zelfstandig aan het werk en 
verdiepten zich actief in de lesstof. We hebben ook lessen bezocht, 
waarin weinig zichtbaar was van afstemming op onderwijsbehoeften. 
Wel geven leraren extra uitleg op verzoek van leerlingen, 
waarbij opvalt dat de uitleg vooral is gericht op verduidelijking van 
een opdracht. Tijdens de gesprekken met leraren is duidelijk 
geworden dat zij weten welke leerlingen een achterstand hebben en 
het ook signaleren als deze toeneemt. Dit leidt in de praktijk echter 
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niet tot extra ondersteuning in de les, maar wel tot extra 
ondersteuning buiten de reguliere lessen om. 
 
De school heeft de verschillen tussen docenten in beeld en het team 
werkt aan verbetering van de lessen. Om de kwaliteitsontwikkeling te 
stimuleren is extra ontwikkeltijd ingezet om leraren ruimte te geven 
om lessen en lesmateriaal te ontwikkelen vanuit de leerdoelen. 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. De school heeft een 
stelsel van kwaliteitszorg ingericht en bewaakt en verbetert op basis 
daarvan de kwaliteit van het onderwijsproces en de resultaten. 
 
De kwaliteitszorg draagt bij aan kwaliteitsverbetering. 
De schoolleiding beschikt over juiste en actuele informatie op het 
gebied van de onderwijsresultaten van de school en afdelingen en 
resultaten van tevredenheidsonderzoeken onder betrokkenen 
(medewerkers, leerlingen en ouders). Daarnaast vormen de resultaten 
van de externe visitatie (2016) en de jaarlijkse interne visitaties een 
belangrijke informatiebron. Daarbij voert de schoolleiding 
lesbezoeken uit bij nieuwe docenten of als er klachten of signalen zijn 
over een docent en gaat hierover in gesprek. Duidelijk is dat de 
schoolleiding en het team in actie komen als de gegevens over de 
kwaliteit daar aanleiding toe geven en bij klachten en/of signalen. 
 
De school innoveert het onderwijs vanuit het concept 
gepersonaliseerd leren en leert daarbij van ervaringen in de dagelijkse 
praktijk. Het concept krijgt binnen de school steeds concreter vorm. 
Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van diverse leerroutes en de 
inroostering van de dagopeningen en coachingsgesprekken. 
Daarnaast registreren alle mentoren leerlinggegevens in het 
leerlingvolgsysteem, zodat er zicht is op de voortgang en slagen 
steeds meer docenten erin om les te geven vanuit de lesdoelen (wat 
ga je leren in plaats van wat ga je doen). 
 
We merken wel op dat de wijze waarop de schoolleiding zelf de lessen 
en het mentoraat monitort slechts een globaal beeld oplevert van het 
didactisch handelen en de begeleiding. Het beeld over de kwaliteit van 
het didactisch handelen vooral is gebaseerd op de lesbezoeken die zijn 
gevoerd tijdens de externe visitatie (2015) en de jaarlijkse interne 
visitatie (2017). De school kan de kwaliteitszorg verder versterken door 
de eigen ambities en de weg ernaar toe concreter te beschrijven en 
door afspraken te maken over de monitoring van alle relevante 
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onderdelen van het onderwijsproces. De school kan hierbij de 
resultaten van de visitaties benutten. De visitaties geven zicht op de 
kwaliteit van onder andere het didactisch handelen afgezet tegen de 
kwaliteitscriteria die SVOK stelt. Dit biedt houvast om gericht te 
sturen op kwaliteitsontwikkeling. 
 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. De school beschikt 
over bevoegd personeel. De schoolleiding en het team werken 
gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit. 
 
De kwaliteitscultuur is volop in ontwikkeling. 
De laatste jaren is veel energie gestoken in het samen leren en 
ontwikkelen van het onderwijs. In het schoolplan, het projectplan 
gepersonaliseerd leren en de notitie op weg naar een professionele 
cultuur staat in welke richting de school zich verder wil 
ontwikkelen. De samenwerking is de afgelopen jaren, mede onder 
invloed van de implementatie van het onderwijsconcept 
gepersonaliseerd leren en de visitaties, merkbaar verbeterd. De 
slagkracht van het team is verbeterd zodat er sprake is van innovatie 
en verbetering. 
 
De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een 
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Er zijn diverse 
randvoorwaarden gecreëerd, waaronder scholing en begeleiding van 
leraren en taakuren voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Uit 
de gesprekken met de schoolleiding en leden van het onderwijsteam 
maken we op dat men met elkaar nadenkt over 
onderwijsontwikkeling en – verbetering. De samenwerking tussen de 
schoolleiding, klankbordgroepen, vaksecties en overige werkgroepen 
is de afgelopen jaren merkbaar verbeterd. De medewerkers zien de 
positieve punten van het concept en merken dat hun ervaringen 
leiden tot innovaties. Een voorbeeld hiervan is dat de school 
momenteel kritisch kijkt naar de learning portal en naar het rooster, 
omdat deze de onderwijsontwikkeling niet ondersteunen zoals 
gewenst. 
 
We constateren, net als de school zelf, dat er nog wel kansen voor 
ontwikkeling zijn. Een punt is het systematisch realiseren van de 
gesprekscyclus vanuit het personeelsbeleid. Een tweede punt is dat 
het op de school bepaald niet gewoon is dat teamleiders of docenten 
elkaars lessen bezoeken en met elkaar in gesprek gaan over het 
functioneren. Op deze punten zijn verbeteringen mogelijk. 

Overige wettelijke vereisten 

We hebben onderzocht of de school voldoet aan de wettelijke 
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vereisten op het gebied van de aanwezigheid van de schoolgids (art. 
24a, WVO), de vrijwillige - ouderbijdrage (art. 24a WVO) en de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (art. 3a, vijfde lid, 
WVO). We hebben geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: Kennemer College 
beroepsgericht 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij de drie afdelingen van het Kennemer College 
beroepsgericht: vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt. 
 
De inspectie heeft een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd naar aanleiding 
van diverse signalen. Uit de documentenanalyse bleek dat de school 
kampt met een dalend aantal leerlingen, mindere onderwijsresultaten 
in de bovenbouw-afdelingen, wisselingen in de schoolleiding en 
problemen met de implementatie van het onderwijsconcept. Uit de 
veiligheidsmonitoring bleek dat de leerlingen negatief scoren op het 
gebied van ervaren veiligheid. Daarbij was er eind 2018 ook een 
signaal binnengekomen bij de inspectie op het gebied van veiligheid, 
dat heeft geleid tot diverse schorsingen. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten weer van het onderzoek. 

Conclusie 

Een kwaliteitsonderzoek bij risico's zoals wij hebben uitgevoerd, leidt 
tot een eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Conform de 
beslisregels van het Onderzoekskader 2017 luidt onze conclusie als 
volgt: 
 
De onderwijskwaliteit op de drie afdelingen van het Kennemer College 
beroepsgericht is onvoldoende, vanwege het oordeel onvoldoende 
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over de kernstandaard Veiligheid (SK1). 

4.1. Onderwijsproces 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) 
Het zicht op ontwikkeling en de begeleiding beoordelen we als 
voldoende. De opzet en inrichting van de zorg- en 
ondersteuningsstructuur op school maakt dat leerlingen in beeld zijn 
en dusdanig begeleid worden om hen een ononderbroken 
ontwikkeling te kunnen laten doorlopen. Het mentoraat (leerjaar 4 
afdeling Techniek en Zorg & Welzijn) en de coaches (leerjaar 1, 2,3 en 
de afdeling Economie) spelen in dit geheel een belangrijke rol. 
 
De school heeft de ondersteuningsstructuur en het 
ondersteuningsaanbod beschreven in het 
Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019. Vanaf binnenkomst 
verzamelt de school gegevens over leerlingen. Daarbij gebruikt de 
school drie keer per jaar een genormeerd screeningsinstrument voor 
taal en rekenen/wiskunde. Ook voor Engels gebruikt de school 
remediërende programma’s. Op basis van de screeningresultaten 
worden leerlingen in het kader van de ‘ondersteuningsband’ in een 
specifieke taal – of rekenklas geplaatst voor dát onderdeel waar zij op 
uitvallen. De leerlingen in de ondersteuningsband worden begeleid 
door vakdocenten om de hiaten in hun kennis weg te werken. De 
voortgang wordt gemonitord door de coach die periodiek met de 
leerling gesprekken voert en een belangrijke schakel is tussen leerling, 
team en ouders. Als er zorgen zijn om een leerling, nodigt de coach de 
ouders en leerling uit voor een gesprek. Samen met hen wordt 
bekeken welke begeleiding een leerling nodig heeft. 
 
Aangezien in de onderbouw niet met cijfers wordt gewerkt, maar met 
periodedoelen, tredes en checklisten, heeft de coach een cruciale rol in 
het bewaken van de voortgang. Van de coach wordt verwacht dat hij 
ingrijpt indien dit noodzakelijk is of wanneer geconstateerd wordt dat 
de leerling te veel achterloopt. Dit is tegelijkertijd een kwetsbaarheid. 
Uit ervaring blijkt dat de school nogal eens kansen biedt aan 
leerlingen die vervolgens op een teleurstelling uitlopen. Beslissingen 
over bijvoorbeeld opstroom lijken niet altijd solide genoeg. 
  
Een ander aandachtspunt voor de school is dat de coach zich vooral 
verantwoordelijk voelt voor de cognitieve ontwikkeling. Het 
welbevinden van leerlingen heeft minder aandacht. Er blijkt daardoor 
minder aandacht voor groepsprocessen en een optimaal pedagogisch 
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klimaat. Het oppikken van eerste signalen dat er mogelijk problemen 
zijn bij leerlingen wordt hierdoor bemoeilijkt. Een andere factor is 
dat bepaalde leerlingzaken, inclusief zorgaspecten, in twee 
verschillende leerlingvolgsystemen worden opgeslagen. De cognitieve 
vorderingen worden bijgehouden in de portal, in Magister zijn zaken 
te vinden die van belang zijn voor het sociaal-emotioneel 
welbevinden. Dit is niet efficiënt en kan veroorzaken dat bepaalde 
informatie verloren gaat of niet wordt gedeeld. 
 
Tot slot moet de school meer aandacht besteden aan taalbeleid. In de 
bovenbouw vallen veel leerlingen uit op het onderdeel begrijpend 
lezen. Het is daarom belangrijk om een doorlopende leerlijn voor taal 
te ontwikkelen, waarbij vanaf leerjaar 1 aandacht is voor (begrijpend) 
lezen en vaktaal (bij de praktijkvakken). De school krijgt hiervoor een 
herstelopdracht, omdat niet is voldaan aan de wettelijke eis van het 
op structurele en herkenbare wijze aandacht besteden aan het 
bestrijden van taalachterstanden (art. 6c WVO). 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen is van voldoende kwaliteit. De leraren creëren 
in het algemeen een klimaat dat leerlingen in staat stelt tot leren en 
ontwikkelen. We zagen dit sterker terug in de praktijklessen dan in de 
theorielessen. In een aantal van de theorielessen was de actieve 
betrokkenheid van leerlingen onvoldoende. 
 
In de meeste lessen creëren leraren een leerklimaat waarin leerlingen 
actief en betrokken zijn. 
In de meeste lessen die wij hebben bezocht zorgden leraren voor een 
voldoende  leerklimaat. We zagen vooral in de praktijklessen dat 
leerlingen geconcentreerd en aandachtig werkten. In deze lessen werd 
door leerlingen aan opdrachten gewerkt waarin samengewerkt moest 
worden of werden andere vormen van activerende didactiek 
toegepast. Ook zagen we in die lessen dat leraren zicht hebben op de 
vorderingen van leerlingen. Wanneer een leerling een opdracht af 
heeft, wordt die afgetekend door de docent. Leerlingen die vlug zijn 
krijgen complexere opdrachten. De leraren hebben leerlingen die 
achterlopen in beeld en bieden hen extra ondersteuning. In de meeste 
theorielessen zagen we dat leraren de aandacht van leerlingen 
vasthielden door duidelijke uitleg en geschikte opdrachten. Ook zagen 
we lessen waar leerlingen rustig zelfstandig aan het werk waren met 
opdrachten. 
 
In sommige lessen ontbreekt de doelgerichtheid en is er onvoldoende 
interactie. 
In enkele lessen waren leerlingen onrustig en was de actieve 
betrokkenheid matig. Dat gebeurde vooral wanneer het doel van de 
les niet duidelijk werd aangegeven of wanneer docenten veel aan het 
zenden waren met beperkte interactie. 
 
In gesprekken met leerlingen werd bevestigd dat het in een deel van 
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de lessen te onrustig is om goed te kunnen werken. Zij hebben 
behoefte aan een duidelijke structuur, heldere afspraken en docenten 
die leerlingen daar ook op aanspreken. Ook zagen we een enkele les 
waarin leerlingen weliswaar rustig en zelfstandig aan het werk leken, 
maar navraag bleek dat niet iedere leerling ook effectief aan het werk 
was, terwijl de docent hier geen zicht op had. Docenten zouden in 
deze lessen een stevig rol kunnen spelen in het begeleiden van 
leerlingen. 

4.2. Schoolklimaat 

Veiligheid (SK1) 
De standaard Veiligheid beoordelen we als onvoldoende. De 
school draagt onvoldoende zorg voor een veilige (leer)omgeving voor 
de leerlingen. 
 
Hoewel er wel concrete maatregelen zijn getroffen, voldoet de school 
nog niet aan de wettelijke eis die is vastgelegd in artikel 3b van de 
WVO. Hierin staat dat er een veiligheidsbeleid moet zijn, bestaande uit 
samenhangende maatregelen gericht op het voorkomen en 
afhandelen van incidenten, die is ingebed in het pedagogische beleid 
van de school en stevig verankerd is in de dagelijkse praktijk. Er is nog 
onvoldoende sprake van inbedding en verankering van het 
veiligheidsbeleid. 
 
De school voldoet aan de wettelijke vereiste, die voorschrijft dat de 
school jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen monitort met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. Uit deze 
monitoring komt naar voren dat de veiligheidsbeleving van leerlingen 
een stuk lager ligt dan bij vergelijkbare scholen. De school heeft dit 
wel gesignaleerd, maar de uitkomsten niet geanalyseerd en kan deze 
niet volledig duiden. De signalering heeft niet geleid tot aanscherping 
van het veiligheidsbeleid en gerichte, samenhangende maatregelen 
om de veiligheidsbeleving te vergroten. 
 
Het is nodig dat de school problemen eerder onderkent en aanpakt, 
zodat zij niet uitgroeien tot iets groots. Dat gaat niet vanzelf, maar 
vraagt om een eenduidige en gezamenlijke aanpak. Uit gesprekken 
met betrokkenen komt naar voren dat de school te maken heeft met 
leerlingen met relatief veel zware problematiek. Dit blijkt ook uit het 
gegeven dat er relatief veel schorsingen en verwijderingen 
plaatsvinden. De school is daarbij vooral bezig met het oplossen en 
afhandelen van incidenten. Er is minder aandacht voor 
groepsprocessen en het pedagogisch handelen van mentoren en 
docenten. De preventieve kant van het waarborgen van een veilige 
omgeving is onderbelicht. De school zou veiligheid en zorg beter op 
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elkaar moeten afstemmen. 

4.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten (OR1) 
De resultaten voor alledrie de afdelingen van de school beoordelen we 
als voldoende. De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten 
die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. 
 
Wat opvalt is dat de resultaten voldoende zijn, maar dat in de 
bovenbouw van iedere afdeling wel iets aan de hand is. Dit verdient 
de aandacht. Op de afdeling vmbo-kb daalt het CE-cijfer al enkele 
jaren en is het driejaarlijks gemiddelde onder de norm. 
 
Ook het bovenbouwsucces (driejaarlijks) in de afdeling vmbo-bb is 
onder de norm. Hier is echter sprake van een vertekend beeld, 
vanwege de inschrijving van leerlingen voor praktijkonderwijs op deze 
vestiging. 
 
Een ander zorgpunt is het grote verschil SE-CE voor de afdeling vmbo-
gt. Omdat er al drie jaar op rij sprake is van een groot verschil, geven 
wij het bestuur de opdracht om een plan op te stellen om dit verschil 
tegen te gaan. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De kwaliteitszorg beoordelen we als onvoldoende. De school heeft 
geen stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarmee de school de 
kwaliteit het onderwijsproces en de leerresultaten bewaakt en 
verbetert. De school voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (art. 
23a en 24, vierde lid WVO). 
 
In het inspectierapport van 2016 staat dat het team gezamenlijk aan 
het werk was aan de verbetering van het onderwijs, in de vorm van 
een nieuw concept waarmee de school na de zomer van 2016 wilde 
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beginnen. In het rapport van de visitatie schooljaar 2016/2017 staat 
vervolgens: “nog niet iedereen omarmt deze koers." In dit rapport is 
ook aangegeven dat steeds meer leraren de omslag maken van 
moeten naar willen. 
 
Tijdens dit onderzoek hebben we vastgesteld dat de implementatie 
van het onderwijsconcept is vastgelopen. Het draagvlak voor de koers 
is niet versterkt, maar er is verdeeldheid ontstaan tussen voor- en 
tegenstanders van het concept. De schoolleiding en het team hebben 
niet meer gewerkt vanuit een zelfde visie. De schoolleiding is 
opgeslokt door de waan van de dag. De leraren zijn niet meer als team 
maar meer ieder voor het eigen vak doorgegaan. Dat er geen 
eenduidige, gezamenlijke aanpak was is wel gesignaleerd, maar het 
ontbrak lange tijd aan daadkracht en eensgezindheid waardoor het 
niet is gelukt om het tij tijdig te keren. 
 
Het bestuur heeft hierop ingegrepen en een nieuwe schoolleiding 
aangesteld. De nieuwe schoolleider heeft inmiddels concrete stappen 
gezet om de situatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat dit 
schooljaar een start is gemaakt met het bespreken van 
examenresultaten. Secties hebben de opdracht gekregen om een plan 
op te stellen om de resultaten te verbeteren. Het bespreken en 
analyseren van de resultaten was een tijd geen vanzelfsprekendheid, 
waardoor gerichte verbeteracties zijn uitgebleven. Dit is hard nodig, 
want wij zien in de resultaten van leerlingen dat de centraal 
examencijfers op het vmbo-kb een dalende trend vertonen. Er wordt 
afscheid genomen van het vernieuwingsconcept en ook het rooster zal 
worden herzien. De analyse is verder dat er verbeteringen nodig zijn in 
de kwaliteit van het didactisch handelen en in de begeleiding. Een van 
de voornemens is om het mentoraat te versterken. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
De kwaliteitscultuur beoordelen we als onvoldoende. Er wordt in 
onvoldoende mate samengewerkt aan het verbeteren van het 
onderwijs. Ook het bevoegd en bekwaam zijn en houden van het 
personeel heeft te weinig aandacht gekregen. De school voldoet 
hiermee niet aan de wettelijke eisen (art. 23a, 24, vierde lid, 33 en art 
37a WVO). 
 
De afgelopen periode heeft de school in onvoldoende mate zorg 
gedragen voor het hebben en houden van bevoegd en 
bekwaam personeel voor de klas. Recent is begonnen de 
bevoegdheden te inventariseren en desgewenst afspraken te maken 
over scholing. Ook het bijhouden van de bekwaamheid heeft 
onvoldoende aandacht gekregen. Docenten geven aan behoefte te 
hebben aan ondersteuning van de schoolleiding bij hun 
ontwikkeling. Het heeft ontbroken aan gerichte activiteiten voor 
professionalisering die bijgehouden worden in het wettelijk verplichte 
bekwaamheidsdossier. 
 
De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar een 
onderwijsvernieuwing. Deze vernieuwing heeft de school verdeeld in 
voor- en tegenstanders. De scheidslijn ligt voor een belangrijk deel 
tussen onderbouw en bovenbouw, wat leidt tot een beperkt begrip 
over en weer. Er is onvoldoende afstemming zodat de continuïteit van 
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onderwijs en begeleiding aan leerlingen risico's loopt. 
 
De cultuur op de school is relatiegedreven. Hoewel er een hoge 
betrokkenheid is bij de leerlingen, is er onvoldoende besef van 
verantwoordelijkheid voor resultaten of voor het vroegtijdig oppikken 
van signalen. De school moet toewerken naar een meer professionele 
cultuur met professionele normen die uitgaan van het nemen van 
verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs aan 
leerlingen. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 
Kennemer College, havo 

5 . 

Onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid 
Op 27 november 2018 hebben we op Kennemer College havo/vwo te 
Beverwijk een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de 
wettelijke vereisten op het gebied van de registratie en melding van 
aan- en afwezigheid. Het betreft wettelijke vereisten uit de 
Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal relevante artikelen uit de Wet 
op het voortgezet onderwijs (WVO) en de daarop gebaseerde lagere 
regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen vallen onder de overige 
wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
 
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) 
• schorsing en/of verwijdering 
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs 

vanwege lichamelijke of psychische redenen 
 
Verzuimregistratie 
De school registreert op deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid van 
leerlingen. Zo is de taakverdeling duidelijk vastgelegd en de 
teamleden voeren de taken in de praktijk uit zoals afgesproken. De 
school heeft de afgelopen tijd aandacht besteed aan het 
verzuimbeleid. Zo zijn twee verzuimcoördinatoren benoemd en zijn de 
regels aangepast. De leerlingen zijn goed op de hoogte van de regels. 
Verder evalueert de school het verzuimbeleid regelmatig met 
betrokkenen en past deze indien nodig aan. Door de deugdelijke 
registratie kan de school in de basis voldoen aan de wettelijke regels 
over het melden van verzuim zonder geldige reden. 
 
Meldingsplicht 
De school voldoet niet aan de verplichting in artikel 21a, tweede lid, 
van de Leerplichtwet 1969. Dit betekent dat zij verzuim zonder geldige 
reden van leerplichtige leerlingen niet of niet op tijd meldt. Het gaat 
hier om leerplichtige leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben 
en binnen vier opeenvolgende lesweken 16 uur zonder geldige reden 
afwezig zijn. 
De school heeft de ongeoorloofde afwezigheid van de leerlingen wel 
goed in beeld. Zij meldt in de meeste gevallen deze ook zoals 
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voorgeschreven via DUO aan de leerplichtambtenaar. We constateren 
dat er ook veel overleg is tussen de school en de leerplichtambtenaar 
over de absentie en de achterliggende oorzaken van het verzuim van 
de leerling. Maar we constateerden dat in een aantal gevallen de 
school het ongeoorloofde verzuim niet meldde. De school redeneerde 
dat “het geval nu voldoende bekend is”. Maar daarmee voldoet de 
school niet aan de genoemde verplichting. 
Voor leerlingen tussen 18 en 23 jaar is er ook een de wettelijke 
verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden. Wij kunnen niet 
beoordelen of de school voldoet aan deze wettelijke verplichting. Er 
waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep 
namelijk geen leerlingen die de school moest melden. Deze meldplicht 
geldt voor leerlingen die nog niet in het bezit zijn van een 
startkwalificatie en die vier aaneengesloten lesweken zonder geldige 
reden afwezig zijn. 
 
Omdat de school niet voldoet aan de meldingsplicht van 
ongeoorloofd verzuim van leerplichtige leerlingen zullen wij een 
herstelonderzoek uitvoeren. Bij het herstelonderzoek beoordelen wij 
nogmaals de meldingen van verzuim zonder geldige reden. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids 
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. 
 
In de schoolgids ontbreekt echter het percentage leerlingen dat de 
school zonder diploma heeft verlaten. Hiermee voldoet de school niet 
aan artikel 24a, eerste lid, onder a van de WVO. 
 
Verwijdering van leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen 
Wij kunnen geen oordeel geven over de naleving van de wettelijk 
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen 
jonger dan 16 jaar of leerlingen jonger dan 18 jaar zonder 
startkwalificatie (artikel 27, eerste lid van de WVO, artikelen 14 en 15 
van het IB en artikel 18, eerste lid van de Leerplichtwet 1969). Ook 
kunnen wij niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk 
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen van 
18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie (artikel 28 van de WVO en de 
artikelen 14 en 15 van het IB). Wij hebben deze onderwerpen 
weliswaar onderzocht, maar er waren geen leerlingen die voor 
melding in aanmerking kwamen. Daardoor konden wij niet vaststellen 
of de school de geldende meldingstermijn hanteert. 
  
Schorsing 
En wij kunnen tevens niet beoordelen of de school voldoet aan de 
wettelijk voorgeschreven meldingsplicht met betrekking tot 
schorsingen (artikel 13 van het IB). Het onderwerp is weliswaar 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 43/46



 

onderzocht, maar er waren geen leerlingen die voor melding in 
aanmerking kwamen. Daardoor konden wij niet vaststellen of de 
school de geldende meldingstermijn hanteert. 
 
Verlenen van verlof 
Op de school hebben wij enkele dossiers ingezien van het verlenen 
van verlof buiten de schoolvakanties. Wij constateren dat de directeur 
in alle gevallen een juiste toepassing aan de wet heeft gegeven. 
 
 

Mogelijke   Tekortkoming(en) Wat verwachten   wij van het 
bestuur? 

Wat doen wij? 

Geen (tijdige) (herhaal-) melding 
ongeoorloofd verzuim (art. 21a, 
tweede lid, van de Leerlichtwet 1969 
en/of art 27a/28a van de WVO) 

Het bestuur draagt binnen drie 
maanden na de vaststellingsdatum 

van het rapport zorg voor een tijdige 
(herhaal-) melding   van 
ongeoorloofd verzuim. 

Wij voeren ten minste zes maanden 
na de   vaststellingsdatum van het 
rapport een herstelonderzoek uit. 

Het percentage vsv is niet in de 
schoolgids opgenomen (art. 24a, 
eerste lid onder a, van de WVO) 

Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de eerstvolgende schoolgids het 

percentage leerlingen dat de school 
zonder diploma verlaat   bevat. 

Wij controleren de eerstkomende 
schoolgids op dit punt 
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Reactie van het bestuur 6 . 
Het vierjaarlijks inspectieonderzoek is voor ons een belangrijke 
graadmeter om te toetsen of we als bestuur en scholen de juiste 
ontwikkeling doormaken om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven 
versterken. De samenhang met onze jaarlijkse collegiale visitaties is 
duidelijk zichtbaar en zorgt voor een bevestiging in de 
ontwikkelpunten die we onszelf als professionele en lerende 
organisatie stellen. Het is één van de bronnen om systematisch te 
reflecteren op wat we doen aan de hand van de kaders uit ons 
koersplan. Wij onderschrijven de positieve kwaliteitsoordelen op de 
verschillende standaarden. 
 
Het doel van het vernieuwde toezicht is om scholen nog meer te 
stimuleren om onderwijs te realiseren dat niet alleen aan de wettelijke 
eisen voldoet (= basiskwaliteit), maar dat ook invulling geeft aan eigen 
ambities. Het verificatieonderzoek heeft zich voornamelijk 
geconcentreerd op onze strategische pijler maatwerk. Dit is een 
essentieel thema binnen het onderwijs. De aandacht voor onze 
andere ambities, zoals eigentijds, betekenisvol en grensverleggend 
onderwijs, is als gevolg onderbelicht gebleven. Hierdoor blijft buiten 
beschouwing dat ons streven is dat iedere leerling leert vanuit 
nieuwsgierigheid, plezier en betrokkenheid in een gevarieerde 
leeromgeving. 
 
Het rapport stelt dat ‘de scholen nu best leunen op de kwaliteitszorg 
van het bestuur’. Dit gegeven houdt ons scherp. Het geeft des te meer 
vertrouwen dat onze scholen uit het verificatieonderzoek op 
‘kwaliteitszorg en ambitie’ een voldoende scoren. De wisselwerking 
tussen scholen en bestuur past in de context van het traject dat wij 
doorlopen. In 2016 hebben wij een nulmeting naar de staat van ons 
onderwijs laten doen om te onderzoeken in hoeverre wij onze 
ambities daadwerkelijk waarmaakten. Dit was het begin van een 
andere inrichting van onze kwaliteitszorg. We hebben - net als op 
andere beleidsterreinen - bewust gekozen voor een investering in 
specialistische kennis op bestuursniveau, zodat elke school 
ondersteund kan worden bij het nog beter inrichten en monitoren van 
de eigen resultaten. In deze ondersteunende rol stimuleren we het 
kwaliteitsdenken in alle lagen van de school. Een ontwikkeling die 
volop gaande is. 
 
Naast de positieve kwaliteitsoordelen bevat het rapport eveneens 
terechte verbeterpunten ten aanzien van zaken die beter of anders 
kunnen én moeten. Dit beeld komt gelukkig volledig overeen met het 
door ons reeds ingezette beleid op een aantal vlakken. We stellen dan 
ook met tevredenheid vast dat dit rapport de richting van onze koers 
bevestigt. 
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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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