
Schoolbestuur voor
primair en voortgezet
onderwijs tussen Lauwers
en Eems-stg

Onderzoek bestuur en scholen

Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 27 september 2018



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 Openbaar Onderwijs
Lauwers en Eems. Dit is een schoolbestuur voor primair en voortgezet
onderwijs. Het bestuur van basisschool De Sterren, nbbs
Uithuizermeeden, wordt bij dit onderzoek betrokken omdat deze
school al een aantal jaar in de praktijk onder Lauwers en Eems valt.
Beide schoolbesturen hebben het voornemen om op 1 augustus 2019
te fuseren. Daar waar we in het rapport spreken over het bestuur
Lauwers en Eems, doelen we eveneens op De Sterren.
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen voor
zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Dat krijgt
het door regelmatig te overleggen met de schooldirecties over de
uitvoering van de schoolplannen en de resultaten die de leerlingen
behalen. Ook zorgt het bestuur ervoor dat actie wordt ondernomen
als het risico's ziet. We zien dat het bestuur de schooldirecties
stimuleert om de kwaliteit van het onderwijs goed in beeld te
brengen. Hierdoor hebben de scholen steeds beter zicht op hun
kwaliteit, waardoor ze gericht werken aan verbetering waar dat nodig
is.

De scholen vinden een prettig en veilig schoolklimaat een
voorwaarde om leerlingen goed te kunnen laten leren. Wij
constateren dat op alle onderzochte scholen en afdelingen het
schoolklimaat van voldoende kwaliteit is en één school krijgt de
waardering 'goed'. Ook hebben de leraren voldoende zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen en verzorgen zij veelal
duidelijke lessen.

Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het
nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs.

Wat kan beter?
We zien dat het bestuur diverse beleidsplannen heeft waarin staat wat

Bestuur:
Stichting Lauwers en Eems
(bestuursnummers 13683 LenE en
47945 nbbs Uithuizermeeden)

Aantal scholen onder bestuur: 17
basisscholen en 3 vestigingen van een
school voor Voortgezet Onderwijs

Totaal aantal leerlingen per 1 oktober
2017:
PO Lauwers en Eems: 1627
VO Hogeland College: 1356

Lijst met onderzochte scholen (BRIN):

• Kromme Akkers (03DF)
• Usquert (03EI)
• Op Wier (06AL)
• Lydinge (07GX)
• De Dobbe (11UJ)
• De Sterren (15CG)

Lijst met onderzochte afdelingen van
het Hogeland College (16ZK):

• HAVO en VWO
• VMBO-theoretische leerweg
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ze wil bereiken met het primair en voortgezet onderwijs. Vaak zijn
deze plannen vrij algemeen. Door concreter aan te geven welke
doelen men wil bereiken en hoe leerlingen er beter van worden
ontstaat een gedeeld beeld van de gewenste situatie. Hierdoor wordt
gerichter aan de verbeteractiviteiten gewerkt.

De scholen kunnen tijdens de lessen beter inspelen op de soms grote
verschillen tussen leerlingen dan nu het geval is. We zien dat het de
ene school beter lukt om de leerlingen op een passend niveau les te
geven dan de andere school. Het bestuur kan hieraan een bijdrage
leveren door ervoor te zorgen dat de scholen meer van elkaar leren.

We merken verder dat de schoolteams verschillen wat betreft de
professionele kwaliteitscultuur. Dit loopt uiteen van 'voldoende, maar
kan beter' tot 'goed'. Het bestuur heeft deze verschillen
ook geconstateerd en is volop bezig om concreter te maken wat
verstaan wordt onder een professionele kwaliteitscultuur.

Wat moet beter?
De resultaten van de afdeling theoretische leerweg vmbo van Het
Hogeland College in Uithuizen zijn onvoldoende en moeten beter. De
school kan meer uit de leerlingen halen dan ze nu doet. Met het
bestuur hebben wij afgesproken hoe we de voortgang gaan volgen.
Ook is afgesproken dat we een onderzoek gaan uitvoeren om te
bepalen of de resultaten zijn hersteld.

Vervolg
In september 2018 voeren we een voortgangsgesprek met het bestuur
over de afdeling theoretische leerweg vmbo. Hierin zullen we de
analyse van de meest recente resultaten en het aangescherpte plan
van aanpak bespreken. Ook zullen we stilstaan bij de personele
ontwikkelingen in de aansturing van het voortgezet onderwijs. In mei/
juni 2019 voeren we een herstelonderzoek op de betreffende afdeling
uit om na te gaan in hoeverre de onderwijskwaliteit is verbeterd en de
resultaten weer voldoen aan de wettelijke eisen.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in de periode van 13 maart 2018 tot 17 april 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Lauwers en Eems. In
een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende vragen 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
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 5/42



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
Wanneer 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.

Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie Risico

School 1 2 3 4 5 6 7 8

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● ● ● ● ● ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● ● ● ●

OP4 (Extra) ondersteuning

OP5 Onderwijstijd

OP6 Samenwerking

OP7 Praktijkvorming/Stage / Beroepspraktijkvorming

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ● ●

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● ● ● ● ● ● ●

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten/Studiesucces ● ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● ● ●

1. Kromme Akkers, 2. Usquert, 3. Op Wier, 4. Lydinge, 5. De Dobbe, 6.
De Sterren, 7. Hogeland College - HAVO en VWO, 8. Hogeland College
- VMBO-gt.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht. Daarnaast hebben we
gesproken met het uitvoerend bestuur en de plaatsvervangend
rector VO. Ook hebben we gesproken met de medezeggenschapsraad
van het VO, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het
PO en met de toezichthoudende leden van het bestuur.

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
de verificatieonderzoeken en in hoofdstuk 4 beschrijven we het
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onderzoek naar risico's. In hoofdstuk 5 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. Dit betreft de oordelen op de standaarden in de
gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaande figuur zijn de resultaten van het onderzoek
samengevat. Te zien is wat de oordelen zijn op de twee onderzochte
kwaliteitsgebieden op bestuursniveau. Ook 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.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van de scholen en
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afdelingen. Ook stuurt het bestuur op verbetering van de kwaliteit
indien dit nodig is.

De kwaliteitscultuur vraagt aandacht vanwege de tijdelijkheid en
wisselingen in de aansturing in het voortgezet onderwijs. Door
verschuivingen in de taakverdeling is afstemming tussen betrokkenen
op momenten te beperkt geweest en heeft de gewenste ontwikkeling
niet altijd kunnen plaatsvinden.

De communicatie van het bestuur over belangrijke ontwikkelingen en
behaalde prestaties is voldoende.

De financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit bij
Stichting Lauwers en Eems.

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.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

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)?

We concluderen dat het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit
van de scholen en afdelingen en voldoende stuurt op ontwikkeling
van de onderwijskwaliteit.

Primair onderwijs
In de periode na zijn aantreden in juni 2016 heeft de directeur-
bestuurder primair onderwijs met de basisschooldirecteuren de
beginsituatie bepaald. Dit om te weten in hoeverre Lauwers en Eems
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op koers ligt met de uitvoering van het Koersplan 2014-2018. Het
bestuur heeft de scholen daarna een zelfevaluatie laten uitvoeren.
Voor de school heeft deze zelfevaluatie en verdiepende gesprekken
met de directeur-bestuurder de kern van de schoolontwikkeling
opgeleverd voor de komende vier jaar. Van alle gesprekken heeft het
bestuur een bestuursbreed kwaliteitsbeeld geschreven met
aangrijpingspunten voor verbetering, die de leidraad is voor de
komende ontwikkeling van de sector PO. In het verbeteringsproces
van de scholen is het bestuur stimulerend en daagt uit tot reflectie
zonder voorschrijvend te zijn zolang de verbetering past binnen de
gestelde kaders van het bestuur. De scholen krijgen daardoor de
ruimte om hun eigen, schoolspecifieke keuzes te maken. De
directeuren waarderen de onderwijskundige focus en de vrijheid die ze
op onderwijskundig vlak krijgen van het bestuur.

Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van de scholen door het voeren
van meerdere gesprekken per jaar op de scholen. Hierbij staan de
schooljaarplannen, analyses van de toetsresultaten, evaluatie van
tevredenheidspeilingen en zelfevaluaties centraal. Daarnaast worden
externe audits ingezet in het zelfevaluatieproces, zowel op verzoek
van de school als bij risico's. Bij risico's neemt de bestuurder een meer
directieve rol.

Hoewel we concluderen dat het bestuur voldoende zicht heeft op de
scholen en de schoolontwikkeling aanstuurt, wijzen we erop dat de
plannen op bestuurs- en schoolniveau over het geheel genomen vrij
globaal zijn. Hierdoor is niet altijd duidelijk wanneer doelen bereikt
zijn, met welk effect, en of een ontwikkeling kan worden afgerond.
Het werken aan kwaliteitsbehoud en -ontwikkeling kan concreter en
doelgerichter.

De controle op de naleving van de deugdelijkheidseisen kan ook beter.
Zo hebben we tekortkomingen geconstateerd op diverse terreinen,
zoals de verantwoording in de schoolgids en het veiligheidsbeleid.

Voortgezet onderwijs
Het Hogeland College heeft doelen geformuleerd voor haar onderwijs.
Er zijn koersplannen voor het havo en vwo (Warffum) en voor het
vmbo (Uithuizen en Wehe den Hoorn). Het stelsel van kwaliteitszorg
omvat de analyses van de resultaten, evaluaties van projecten,
lesbezoeken, tevredenheidsonderzoeken, visitaties, jaarplannen en
managementrapportages. Hierbij geldt- net als in het primair
onderwijs - dat de concreetheid van de doelen een aandachtspunt is.
De plannen zijn vrij globaal. Het concreter beschrijven van de doelen
en het tijdpad zal zorgen voor een gedeeld beeld van de wenselijke
situatie, waardoor gerichter aan kwaliteitsverbetering gewerkt wordt.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
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het transparant en integer (KA2)?

We concluderen dat het bestuur een voldoende professionele
kwaliteitscultuur kent en voldoende transparant en integer
functioneert. Hierbij zien we de personele situatie in het voortgezet
onderwijs wel als risicovol.

Primair onderwijs
Het bestuur heeft conform de Code Goed Bestuur een taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd door het uitvoerend deel
neer te leggen bij het dagelijks bestuur - de directeur-bestuurder - en
het toezichthoudende deel te beleggen bij het algemeen bestuur. De
directeur-bestuurder informeert het toezichthoudend deel regelmatig
zodat deze op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen en
gerealiseerde resultaten. Dit gebeurt aan de hand van reguliere
gesprekken, plannen, verslagen en rapportages.

De directeur-bestuurder betrekt de directeuren bij de vorming van de
visie en is op de hoogte van de keuzes die op schoolniveau gemaakt
worden en de ontwikkelingen die daar spelen. Hierbij geldt dat de
scholen veel meer vrijheid krijgen dan in het verleden, toen
onderwijsinhoudelijke keuzes veelal op bestuurlijk niveau genomen
werden. Het bestuur zet verder stevig in op de verdere ontwikkeling
van de professionele cultuur op de scholen. Met een extern bureau
brengt het bestuur de beginsituatie van de kwaliteitscultuur in kaart.
Vervolgens zal het versterken hiervan de komende tijd gerichte
aandacht krijgen.

Voortgezet onderwijs
De kwaliteitscultuur binnen het voortgezet onderwijs is voor
verbetering vatbaar. Dit hangt samen met de personele wisselingen in
de aansturing. De directeur-bestuurder voor het primair onderwijs
heeft na het uitvallen en daarop volgende vertrek van de directeur-
bestuurder van het voortgezet onderwijs samen met een conrector de
aansturing van het voortgezet onderwijs op zich genomen. In de
periode dat we ons onderzoek afrondden is een interim-bestuurder
aangesteld.

In de onderzoeksperiode en de daaraan voorafgaande periode zijn
verantwoordelijkheden verschoven en is de afstemming binnen het
bestuur en tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad op een
aantal momenten te beperkt geweest. Hierdoor is de gewenste
ontwikkeling op onderdelen gestagneerd.

Tot slot worden mogelijkheden tot scholing en
deskundigheidsbevordering gefaciliteerd, maar een meer gerichte
scholing op grond van de prioriteiten die de school zelf stelt, is
wenselijk. Binnen het vmbo is er ondersteuning door externen om de
kwaliteitscultuur te versterken.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?

Het bestuur verantwoordt zich voldoende over bestuurlijke
ontwikkelingen, schoolspecifieke ontwikkelingen en behaalde
resultaten.

Primair onderwijs
In het basisonderwijs vindt de verantwoording plaats aan de hand van
het jaarverslag en periodiek overleg met zowel het toezichthoudend
deel van het bestuur als de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Voor dit laatste overleg geldt wel dat
de communicatie over te bespreken stukken verbeterd kan worden: te
vaak zijn stukken laat beschikbaar of is onduidelijk om welke versie
het gaat. Dit heeft volgens de leden van de GMR te maken met de
taakverdeling binnen het stafbureau. Dit is bekend en hieraan wordt
gewerkt om dit te verbeteren.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs vindt verantwoording plaats met het
jaarverslag en interne managementrapportages. Er is goed contact
met omliggende besturen en scholen om te anticiperen op
noodzakelijke keuzes als gevolg van de leerlingenkrimp. Het Hogeland
College ziet ook het belang van goede contacten met het
basisonderwijs en steekt hierin veel energie.

We constateren dat het bestuur in het jaarverslag geen
verantwoording aflegt over de uitvoering van de branchecodes voor
primair- en voortgezet onderwijs. Deze zijn bedoeld om aan te geven
hoe het bestuur zorg draagt voor een goed functionerend intern
beheersings- en controlesysteem (zie richtlijn jaarverslag OCW, H 4b
Governance code). Zo is het onduidelijk welk toetsingskader het
toezichthoudend deel gebruikt voor het houden van intern toezicht op
zowel het primair - als het voortgezet onderwijs. Ook is onduidelijk
hoe het toezichthoudende deel van het bestuur zich laat informeren
over ontwikkelingen in het primair onderwijs, anders dan louter door
de directeur-bestuurder.
Ten slotte constateren we dat het toezichthoudend deel van het
bestuur slechts eenmaal per jaar overleg heeft met de GMR in plaats
van tweemaal per jaar conform de Wet versterking
onderwijsinstellingen.

2.2. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,11 1,02 1,40 1,37 1,29 1,29

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

Weerstandsvermogen < 5% 39,50 36,00 34,44 36,31 36,05 35,52

Huisvestingsratio > 10% 7,28 6,57 6,31 nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -7,60 -2,08 -1,09 0,79 -0,67 -1,44

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 ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. Zoals blijkt uit
de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. Wel is het
verwachte resultaat meerjarig negatief, maar het
weerstandsvermogen is van een voldoende niveau om dit verwachte
negatieve resultaat op te vangen. Om het verwachte negatieve
resultaat om te buigen heeft het bestuur echter besloten om te komen
tot een taakstelling. Uit de informatie die we hebben ontvangen,
bleek dat deze taakstelling het beoogde effect heeft gehad.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Openbaar Onderwijs
Lauwers en Eems kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Intern toezicht op doelmatigheid
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de interne toezichthouder verantwoording aflegt over de doelmatige
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Scholen

besteding van middelen (Artikel 17c van de Wet Primair Onderwijs). In
het jaarverslag van 2016 blijkt niet dat het bestuur voor het toezicht
op doelmatige besteding kan steunen op de werkzaamheden van de
interne toezichthouder. We verwachten dat het bestuur hier gedegen
aandacht aan besteedt in de volgende jaarverslagen, omdat een
volledige en duidelijke verantwoording belangrijk is om een beeld te
vormen van de sturing in de organisatie en van verwachte
ontwikkelingen.

• Bestedingen passend onderwijs
De van het samenwerkingsverband ontvangen middelen worden
weliswaar geregistreerd, maar in het jaarverslag ontbreekt echter een
heldere verantwoording over deze middelen. Wij verwachten dat het
bestuur in het eerstvolgende jaarverslag verantwoordt welke
middelen het heeft ontvangen, hoe deze zijn ingezet en of de beoogde
effecten zijn bereikt.

• Inzet middelen voor nascholing
Het bestuur geeft aan dat op basis van de nieuwe cao meer inzicht kan
worden verkregen in individuele scholingswensen. Bestuursbreed
blijkt er echter nog onvoldoende beleid te zijn ontwikkeld om aan
deze scholingswensen invulling te kunnen geven, waardoor de inzet
van de middelen niet is te relateren aan beleid. Een verantwoording
van de ingezette middelen ontbreekt in het jaarverslag. We
verwachten dat het bestuur zowel aan het ontwikkelen van
scholingsbeleid als verantwoording van de inzet van
scholingsmiddelen gedegen aandacht besteedt in de volgende
jaarverslagen.

Financiële rechtmatigheid

We hebben de financiële rechtmatigheid voor Stichting Openbaar
Onderwijs Lauwers en Eems als ‘voldoende’ beoordeeld. Ons oordeel
bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek bij Stichting Openbaar Onderwijs Lauwers
en Eems hebben zich aan ons geen gegevens voorgedaan die een
positieve waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg
staan.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

De afdeling vmbo-tl van het
Hogeland College heeft onvoldoende
resultaten.

WVO, artikel 23a-1

We verwachten dat de
onderwijsresultaten met ingang van
schooljaar 2018-2019 weer van
voldoende niveau zijn.
Het bestuur stelt een aangescherpt
plan van aanpak op om te komen tot
de gewenste kwaliteitsverbetering.
Het bestuur levert in september
2018 een analyse van de
opbrengsten aan om te bespreken in
het voortgangsgesprek. Voor het
herstelonderzoek levert het
een evaluatie van het genoemde
plan van aanpak aan.

We voeren een voortgangsgesprek in
september 2018.
In mei/juni 2019 voeren we een
herstelonderzoek uit.

Daarnaast hebben wij van een aantal standaarden op bestuurs- en
schoolniveau de kwaliteit als voldoende beoordeeld, maar vragen we
hierbij wel om een aantal verbeteringen.

De standaard Verantwoording en dialoog is op bestuursniveau als
voldoende beoordeeld. Toch is op een onderdeel van die standaard
een tekortkoming aangetroffen op het punt van de wettelijke eisen.
Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de tekortkoming op de
uitvoering van de Wet versterking bestuurskracht
onderwijsinstellingen wordt uitgevoerd. Ook dient het bestuur in het
jaarverslag te rapporteren over de uitvoering van de twee codes Goed
Bestuur voor primair- en voorgezet onderwijs conform de richtlijnen
van OCW (zie OCW richtlijn jaarverslag onderwijs 2017, H 4b
Governance code).

We hebben een aantal tekortkomingen gezien bij de bezochte
basisscholen op het naleven van wettelijke verplichtingen in de
schoolgids. Dit betreft met name de verantwoording over resultaten
(WPO, artikel 13).

We gaan er vanuit dat het bestuur bovengenoemde tekortkomingen
herstelt. Dit hoeft niet gemeld te worden bij de inspectie. Bij het
eerstvolgende vierjaarlijks onderzoek beoordelen we opnieuw of het
bestuur aan de deugdelijkheidseisen voldoet.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In dit hoofdstuk bespreken we de verificatieonderzoeken die we
hebben uitgevoerd voor dit vierjaarlijks onderzoek. De eerste zes
scholen betreffen het basisonderwijs, de laatste twee afdelingen van
het Hogeland College.

3.1. o.b.s. Kromme Akkers

De leerlingen
waarderen
dat de school
inspeelt op
de soms
grote
niveauverschillen.

Zicht op ontwikkeling is voldoende, maar kan beter
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen door het gebruik van toetsen en observaties voor de
kernvakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de informatie
van ouders ervaren de leraren als een belangrijke aanvulling om de
leerlingen goed in beeld te hebben. Al deze gegevens gebruiken de
leraren om te signaleren op welke onderdelen leerlingen uitvallen of
meer aankunnen zodat zij hun lessen kunnen afstemmen op de
verschillen tussen leerlingen.

De school heeft vorig jaar op grond van een audit en een zelfevaluatie
geconcludeerd dat de kwaliteit van zicht op ontwikkeling aanmerkelijk
beter kan. Sindsdien is het planmatig werken aan het verbeteren van
de leerlingenzorg met behulp van een groepsplan en de Klassenkaart
ingevoerd.

Wij constateren dat de kwaliteit van de analyses om te achterhalen
waarom leerlingen stagneren in hun ontwikkeling beter kan.
Deze bestaan nu vooral uit constateringen zonder dat diepgaander is
onderzocht wat de oorzaak is van de stagnatie. Daardoor is niet
duidelijk of de gekozen aanpak voldoende aansluit bij het
geconstateerde probleem.

Dit verbeterpunt past bij het nieuwe beleidskader waaraan Lauwers
en Eems werkt, namelijk het belang van ‘het onderzoekend onderwijs
om het onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen’.

Het didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
De leraren zorgen voor een prettige, gestructureerde leeromgeving
waardoor leerlingen weten wat ze moeten doen. Zij zijn zichtbaar
gewend zelfstandig te werken en helpen elkaar waar nodig. De leraren
leggen veelal helder uit en stemmen hun instructie en de
verwerking af op de verschillen tussen leerlingen. De school hanteert
diverse vormen van afstemming uiteenlopend van verlengde/verkorte
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instructie en herhaling/verrijking van opdrachten in de les tot
instromen voor een bepaald vakgebied in een ander leerjaar en de
bovenschoolse plusklas. De leerlingen waarmee we hebben gesproken
waarderen dat de school inspeelt op de soms grote niveauverschillen.

De leraren kunnen de kwaliteit van de uitleg verbeteren door meer
vanuit het lesdoel de les op te bouwen en kijken wat toegevoegd of
juist weggelaten moet worden uit de methode. Soms betekent dit dat
specifieke voorkennis eerst geactiveerd moet worden om het lesdoel
te begrijpen. Ook kan het zijn dat het lesdoel eerst betekenisvoller
moet worden gepresenteerd. De school heeft het coöperatief leren
ingevoerd om het leren van en met elkaar te stimuleren. Wij hebben
dit in een enkele groep gezien; schoolbreed is dit nog niet duidelijk
merkbaar.

De school heeft een voldoende stimulerend pedagogisch klimaat
Bij de start van dit onderzoek hebben enkele leerlingen de school aan
ons gepresenteerd. Dit past bij de ambitie van de school om de
inbreng van leerlingen te vergroten met als uiteindelijk streven de
leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling. Het team
ziet deze ambitie als een stip op de horizon en de weg daar naar toe is
die van geleidelijkheid. De school heeft hier een start mee gemaakt
door een systeem op te zetten van klassenvertegenwoordiger en
klassenvergaderingen. Ook activiteiten zoals samen zorgen voor de
winkel, de kippenren en de moestuin ervaren de leerlingen waarmee
we hebben gesproken als stimulerend voor een prettige
leeromgeving.

De school heeft voldoende zicht op haar onderwijskwaliteit en stuurt
waar nodig
De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest in het team. Dit
heeft effect op de cyclus van samen planmatig werken aan het
verbeteren van de kwaliteit van de school, uitgaan van een
gezamenlijke visie en het naleven van de afspraken. Op alle
onderdelen is de school bezig om dit te herijken. Vorig jaar heeft de
school een zelfevaluatie uitgevoerd en een externe audit aangevraagd
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om de beginsituatie opnieuw te bepalen. Het verdiepend gesprek met
het bestuur over de schoolontwikkeling helpt de school om beter zicht
te krijgen op de verbeteronderdelen. Het resultaat is uitgewerkt in een
verbeterplan en een in het schooljaarplan.

De school kan de kwaliteitszorg verbeteren door duidelijker aan te
geven welke eigen ambitie, concrete doelen en effecten de school
nastreeft. Dan wordt bij de evaluatie helder of dit is bereikt en wat dit
betekent voor het vervolg in de cyclus van kwaliteitszorg. Ook zien we
dat de school haar resultaten spiegelt aan de normen van Lauwers en
Eems in plaats van aan eigen normen. Deze kunnen namelijk hoger
en ambitieuzer gezien de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

Kwaliteitscultuur: betrokken maar eigenaarschap kan beter
Het team geeft aan dat vertrouwen, jezelf kunnen zijn, veel praten
over leerlingen om het onderwijs te verbeteren kenmerkend is voor
het team van de Kromme Akkers. Individuele scholingswensen
worden aangevraagd en gehonoreerd. Men ervaart daarbij
ondersteuning van de directie en het bestuur.

De school kan de kwaliteitscultuur versterken door samen te
verkennen wat onder een professionele kwaliteitscultuur wordt
verstaan. Dit begrip heeft nog geen inhoud gekregen omdat we
merken dat vooral de schoolleider, intern begeleider en de directeur
de aanjagers zijn voor de schoolontwikkeling.

Verantwoording en dialoog voldoet, maar kan beter
De school verantwoordt zich extern over haar resultaten en
schoolontwikkeling in het schooljaarverslag dat naar alle ouders is
gestuurd. Ook tijdens de ouderavond en in de nieuwsbrieven
informeert de school wat ze heeft bereikt en waar ze mee bezig is. Op
de website van de school is het schooljaarplan te vinden.

Hoewel de school open en transparant verantwoording aflegt van
haar resultaten en schoolontwikkeling constateren wij hier een
wettelijke tekortkoming in de naleving van de wet. De wet schrijft
voor dat de school deze informatie moet melden in het document dat
bij wetgeving hiervoor is bedoeld, namelijk de schoolgids (art. 13
WPO) .

3.2. o.b.s. Usquert

Tijdens het onderzoek hebben we gesproken met de directie
bestaande uit: de schoolleider (die vertrekt), de interim-directeur en
de bovenschoolse intern begeleider (die tijdelijk de intern begeleider
van de school vervangt). Deze wisselingen hebben effect op de
aansturing van de schoolontwikkeling.
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"..... inspelen
op de grote
verschillen
tussen de
leerlingen is
een
belangrijke
uitdaging."

Zicht op ontwikkeling voldoet aan de basiskwaliteit
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van leerlingen
door het gebruik van toetsen voor de kernvakken en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De toetsresultaten verwerken zij in een
groepsplan om de verschillen tussen leerlingen in kaart te brengen.
Met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en waarvan niet
helder is wat de oorzaak is van de stagnatie in ontwikkeling, voeren de
leraren een diagnostisch gesprek. Uit de weekplannen blijkt wanneer
de leerlingen deze extra zorg krijgen. Met enige regelmaat evalueren
de leraren of het groepsplan moet worden bijgesteld.

De kwaliteit van zicht op ontwikkeling is voldoende, maar kan op een
aantal onderdelen beter. Zo kunnen de leraren diepgaander
onderzoeken wat de oorzaak is van een stagnatie in de ontwikkeling
of om te achterhalen of leerlingen meer kunnen dan ze nu laten zien.
Als de kwaliteit van de analyse toeneemt, zal dit effect hebben op het
formuleren van concretere doelen waaraan gewerkt wordt. Deze
doelen zijn nu veelal algemeen van aard. Werken met concrete doelen
helpt bij het beter afstemmen tijdens het lesgeven en bij het
evalueren van de geboden ondersteuning. Hier zien wij de relatie met
de ambitie die het bestuur voor ogen heeft, namelijk ‘komen tot een
onderzoekende, reflectieve houding om het onderwijs beter af te
stemmen op de verschillen tussen leerlingen’.

Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
In de schoolgids beschrijft de school dat de instructie duidelijk,
uitdagend, kort en effectief moet zijn, en afgestemd op de verschillen
tussen leerlingen. In de praktijk zien wij hiervan voldoende elementen
terug, maar constateren wij tevens dat dit nog steviger kan.

Positief is dat wij in alle groepen een prettige, rustige werksfeer
constateren waardoor leerlingen komen tot leren. De leerlingen zijn
merkbaar gewend zelfstandig te werken in een combinatiegroep en
helpen elkaar indien nodig. De leraren leggen overwegend de leerstof
helder uit. Mooi is dat zij bij de start van de les de leerstof aanbieden
op een wijze die voor leerlingen betekenisvol is en daardoor hun
aandacht trekt.

De leraren kunnen echter meer winst halen uit de kwaliteit van het
lesgeven. We zien dat de leraren veelal te lang aan het woord zijn en
tussentijds te weinig checken of leerlingen het al begrijpen en de les
moet worden bijgesteld. Gezien de kenmerken van de
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leerlingenpopulatie is het inspelen op de grote verschillen tussen de
leerlingen een belangrijke uitdaging voor de leraren van o.b.s.
Usquert. Mooi is dat uit het gesprek dat we met de leerlingen hebben
gevoerd blijkt dat zij positief kritisch zijn over de kwaliteit van de
instructie en duidelijk kunnen aangeven wat de leraren nog kunnen
doen om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren.

Pedagogisch klimaat is voldoende
De school hecht waarde aan het realiseren van een veilige leerplek
zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Uit de observaties
en de gesprekken met leerlingen, leraren en directie blijkt dat de
school zich hiervoor inzet en dit ook realiseert. Zo zijn er
Kapstokregels voor gedrag en pakken de leraren signalen van
leerlingen en uit de veiligheidsmonitor op om te zorgen voor een
positief schoolklimaat. Om leerlingen en hun ouders te betrekken bij
hun leerproces heeft de school het werken met een portfolio
ingevoerd.

Kwaliteitszorg is voldoende, maar kan doelgerichter
De school hanteert een systeem van kwaliteitszorg bestaande uit een
schoolplan, schooljaarverslag, schooljaarplan,
tevredenheidspeilingen, een audit en voor een enkel onderdeel een
specifiek beleidsplan, zoals het taalbeleidsplan. Twee maal per jaar
bespreekt het team aan de hand van de datamuur de toetsresultaten
en spiegelt deze aan eigen ambitieuze doelen. Het team constateert
dat de eindresultaten de afgelopen twee jaar teruglopen, maar krijgt
geen grip op de oorzaak van de tegenvallende resultaten.

Wij constateren dat de school niet duidelijk genoeg in beeld kan
brengen of de resultaten passen bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie. Een analyse hierop ontbreekt. In het
schooljaarplan worden diverse verbeteractiviteiten genoemd, maar
die zijn vooral aanbodgericht van aard. Een koppeling met de
opbrengsten ontbreekt eveneens. Het bestuur zet de instrumenten
zelfevaluatie, externe audit en feedback op de schooldocumenten in
om als vliegwiel te fungeren voor de schoolontwikkeling, echter het
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effect hiervan blijft moeilijk te traceren. Krachtig onderwijskundig
leiderschap heeft het team nodig om grip te krijgen op het wisselend
patroon van de opbrengsten. Het bestuur is hiervan op de hoogte en
focust vooralsnog op het verbeteren van de aansturing van de school.

Kwaliteitscultuur: van goede wil, maar kan beter
Het team kenmerkt zich als betrokken, collegiaal en is van goede wil
om te zorgen voor goed onderwijs. Collegiale consultatie, met behulp
van een kijkwijzer, is ingevoerd om van elkaar te leren. Leraren volgen
individuele scholingen en delen hun kennis met het team zodat ieder
ervan leert. Ook hebben enkele leraren een specifieke
taakverantwoordelijkheid zoals de taalcoördinator en de
cultuurcoördinator.

Uit de gesprekken die we hebben gevoerd blijkt dat elke leraar zich
inzet om het beste resultaat te behalen voor haar groep, maar een
heldere aansturing om samen te komen tot een collectieve ambitie
om de school te verbeteren blijft diffuus. Kernbegrippen als
professionele kwaliteitscultuur, opbrengstgerichtheid, besef van de
eigen kwaliteit en eigenaarschap hebben nog te weinig inhoud
gekregen. Het team is echter van goede wil en staat open voor leren.
Zo is tijdens het feedbackgesprek met het team de wens uitgesproken
om ‘feedback geven en ontvangen vanuit een positieve kritische
houding’ als leervraag te formuleren voor verdere teamontwikkeling.

Verantwoording en dialoog is van voldoende kwaliteit
In de schoolgids geeft de school een mooie beschrijving van een
terugblik en een vooruitblik van de schoolontwikkeling. Daardoor
krijgen ouders een goed beeld van hoe de school werkt aan het
verbeteren van haar kwaliteit.

De verantwoording over de resultaten is echter beperkt. De school
noemt de scores van de eindresultaten, maar een toelichting
ontbreekt waaruit blijkt dat de resultaten risicovol zijn en wat de
school doet om het tij te keren. Deze informatie is ook niet te vinden
op de website van Scholenopdekaart.nl. Deze verantwoording is wel
weer te vinden in het schooljaarverslag dat alle ouders ontvangen. Op
deze wijze kunnen de ouders voldoende op de hoogte zijn. Wij
attenderen de school erop dat de verantwoording over de resultaten
in de schoolgids beter moet (art. 13 WPO). Deze informatie in de
schoolgids hoort openbaar en toegankelijk te zijn.

3.3. Samenwerkingsschool Op Wier
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Zicht op ontwikkeling van leerlingen is voldoende
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en hebben zicht
op de pedagogische en didactische behoeften van de leerlingen. Ook
de plusleerlingen zijn steeds beter in beeld.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze
ondersteuning, zowel incidenteel als structureel. Leerlingen bij wie het
leerproces stagneert zijn tijdig in beeld. De leraren analyseren de
gegevens om de oorzaak van de stagnatie vast te stellen, waarbij geldt
dat dit in een aantal gevallen wat beperkt is vastgelegd. De planning
van de begeleiding is verwerkt in het groepsplan en in de
weekplanning van de leraren en wordt regelmatig geëvalueerd. De
plusleerlingen krijgen extra ondersteuning in de groep en eenmaal per
week buiten de groep. Ook deze begeleiding is vastgelegd en wordt
regelmatig geëvalueerd.

Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
De leraren werken aan de hand van een instructiemodel, dat in de
meeste groepen herkenbaar is. Hierbij leggen de leraren helder uit en
betrekken ze de leerlingen bij de instructie. De groep die geen
instructie krijgt, laat zien taakgericht zelfstandig te kunnen werken.
Tijdens de verwerking hanteren de leraren ook coöperatieve
werkvormen, een van de speerpunten van het huidige schooljaar. Een
aandachtspunt is de lengte van de instructie. Hoewel er goede
voorbeelden zijn gezien waarin de leerlingen die de instructie niet
nodig hadden eerder aan het werk konden, zijn er ook voorbeelden
gezien waarbij deze leerlingen eerder aan het werk zouden kunnen.
De betreffende leerlingen toonden na enige tijd duidelijk minder
betrokkenheid. In het gesprek bevestigden de leerlingen dat dit soms
gebeurt.

De leraren
hanteren regels
consequent,
in de
inrichting van
de lokalen
zijn deze ook
herkenbaar
en de
leerlingen
kennen de
regels.

Het pedagogisch klimaat is een sterk onderdeel van de school
Het pedagogisch klimaat is een sterk punt van de school en is als goed
gewaardeerd. De school heeft duidelijke regels, die voor een groot
deel voortkomen uit de gehanteerde methode voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De leraren hanteren deze regels
consequent, in de inrichting van de lokalen zijn deze ook herkenbaar
en de leerlingen kennen de regels. Zowel tijdens de lessen als op de
gang heerst rust en is de sfeer goed. Ook de ouders worden
betrokken bij de methode.
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Kwaliteitszorg vindt cyclisch plaats
De school heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Het
team heeft de kenmerken van de leerlingpopulatie in beeld,
analyseert de resultaten regelmatig en evalueert het
onderwijsleerproces systematisch. Op basis hiervan heeft de directeur
de belangrijkste verbeterpunten uitgewerkt in het schooljaarplan. Op
basis hiervan werkt het team gericht aan kwaliteitsverbetering,
waarbij zowel de voortgang van de activiteiten als eerder gemaakte
afspraken regelmatig in het team besproken worden.

Kwaliteitscultuur als goede basis voor verdere ontwikkeling
Vooral de wijze waarop het team werkt aan kwaliteitsbehoud en
–verbetering is sterk. Het bepalen van de visie is gezamenlijk gebeurd,
waarna taken zijn verdeeld op basis van kennis en interesse. Zo zijn er
verschillende coördinatoren op de school aanwezig, die
ontwikkelingen op hun gebied op gang brengen en houden.
Voorbeelden hiervan zijn de cultuurcoördinator, de muziekcoördinator
en de coördinator van de methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Ook is op school een identiteitscommissie aanwezig. De
betrokkenheid en de bevlogenheid van het team zijn ook terug te zien
bij het volgen van scholing en andere professionaliseringsactiviteiten.

De school verantwoordt zich voldoende
De school verantwoordt zich in voldoende mate naar de ouders en het
bestuur en voert een actieve dialoog met externe betrokkenen. De
verantwoording naar de ouders vindt met name plaats op
informatieavonden en via de schoolgids, nieuwsbrieven en het
schooljaarplan, dat ook op de website staat. De verantwoording naar
het bestuur gaat via het schooljaarplan en –verslag, dat ook
besproken wordt met de bestuurder. Hierbij worden ook de
toetsresultaten en tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en
personeel betrokken. Verder voert de school een actieve dialoog met
belangrijke externe partijen, zoals de buitenschoolse opvang en
hulpverleningsinstanties waar nodig.

3.4. o.b.s. Lydinge
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Zicht op ontwikkeling van leerlingen voldoet aan basiskwaliteit
De leraren hebben de ontwikkeling van alle leerlingen op het gebied
van de kennisgebieden taal en rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling voldoende in beeld door het regelmatig gebruik van
toetsen en het monitoren van de veiligheidsbeleving. De leraren
gebruiken de gegevens uit deze monitoring om een gesprek te voeren
met alle leerlingen over hun gevoel van veiligheid en welbevinden. De
toetsresultaten verwerken de leraren in een groepsplan. Hierin staat
wat de verschillen zijn tussen leerlingen en welke aanpak nodig is voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig krijgen. In de weekplannen
staat welke leerlingen dagelijks ondersteuning krijgen.

Positief is dat de school samen met enkele collegascholen volop bezig
is de kwaliteit van het zicht op ontwikkeling te verbeteren door
vroegtijdiger, intensiever en specifieker te signaleren en te handelen.
Het team spreekt van werken met ‘de kleine kwaliteitscyclus’ waarbij
de leerstofplanning per blokperiode uitgangspunt van handelen is.
Een start is gemaakt met het rekenonderwijs, daarna volgen de
andere vakgebieden. De school wil hiermee bereiken dat zij beter de
vinger aan de pols houdt, concreter en sneller handelt en de koppeling
met het lesgeven helderder wordt.

Wij zien de volgende verbeterpunten waaraan de school nog kan
werken: diepgaander analyseren zodat duidelijker wordt waarom
bepaalde leerlingen stagneren in hun ontwikkeling (en daarbij ook
gebruik maken van de kennis/inzichten van de leerlingen) en doelen
hanteren voor leerlingen die meer kunnen.

De kwaliteit van didactisch handelen is voldoende
De leraren leggen voldoende helder en doelgericht uit, en doen dit op
een manier die aantrekkelijk en betekenisvol is voor leerlingen. Veelal
mogen leerlingen onderling overleggen om het geleerde toe te
passen. Samen werken maar ook zelfstandig werken zijn zichtbaar
routines in de combinatiegroepen. Het pedagogisch klimaat in de
klassen is prettig en rustig. Leerlingen weten wat ze moeten doen en
zijn daardoor taakgericht.

Op schoolniveau is afgesproken waar een goede les aan moet
voldoen. De directeur legt klassenbezoeken af om te bepalen of de
school haar ambities op het gebied van didactisch handelen realiseert.
De verbeterpunten die wij tijdens het onderzoek constateren, komen
overheen met de schoolanalyse die de directeur op het gebied van
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didactisch handelen heeft gemaakt. Wij constateren dat de leraren het
lesdoel nog meer kunnen gebruiken als rode draad in de opbouw van
de lessen. Ook kunnen de leraren nog beter inspelen op de verschillen
tussen leerlingen door gedurende de les met enige regelmaat te
checken of er al leerlingen zijn die het begrijpen en (geleidelijk)
losgelaten kunnen worden. Van belang is dat leerlingen gestimuleerd
worden daar ook zelf een aandeel in te hebben waardoor zij
(mede)verantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties.

Het pedagogisch klimaat ondersteunt voldoende het leren
In de schoolgids verwoordt de school welke ambitie zij nastreeft op
het gebied van het pedagogisch klimaat. Met behulp van de
tevredenheidspeilingen, het monitoren van het welbevinden en de
veiligheid, de kindgesprekken over de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de doelstellingsgesprekken- in de bovenbouw- krijgt
de school in beeld of zij haar ambities realiseert. Mooi is dat de school
vorig jaar in haar zelfevaluatie constateerde dat veel wordt gehandeld
vanuit gevoel en ervaring, en dat een duidelijk beleidsdocument
veiligheid en pedagogisch klimaat ontbreekt. Vervolgens heeft het
team voortvarend deze constatering opgepakt door alvast samen met
haar toekomstige partners van de nog te bouwen school een methode
in te voeren die gericht is op het vreedzaam omgaan met elkaar en het
stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het versterken
van ouderbetrokkenheid, leerlingen als mediator, kansen benutten
om eigenaarschap te stimuleren zoals het portfoliodeel in de
rapporten, zijn enkele voorbeelden die de school binnen afzienbare
tijd wil uitwerken als herkenbare onderdelen van een positief leer- en
werkklimaat.

“Van elkaar
leren door
klassenbezoeken
brengt
ontwikkeling.”

De kwaliteitszorg is voldoende
Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft de school met de komst van
een nieuwe directeur en een nieuwe schoolleider een herstart
gemaakt met de cyclus van kwaliteitszorg. Op advies van het bestuur
heeft de school een zelfevaluatie uitgevoerd om de beginsituatie in
beeld te krijgen. Aan het einde van dit schooljaar reflecteert het team
op het resultaat dat het team voor ogen had bij alle onderdelen uit de
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zelfevaluatie. Ook heeft de school op grond van de lijn die binnen
Lauwers en Eems steeds meer zichtbaar wordt, namelijk ‘Focus op één
verbeterthema en diep dat uit’, gekozen voor het verbeterthema ‘het
uitwerken van een doorgaande lijn pedagogisch- didactisch handelen’
te beginnen bij rekenen. Informatie uit klassenbezoeken door de
schoolleider, resultaten uit de datamuurbesprekingen en
tevredenheidspeilingen worden in samenhang gebracht om het
veranderthema uit te werken. Ook de gesprekkencyclus staat in het
teken van het verbeteren van didactisch handelen. Bijzonder is dat het
schooljaarplan is geschreven op de ontwikkelfasen die leraren
doorlopen om tot reflectie te komen op de kwaliteit van hun eigen
handelen. Het verdient een compliment dat de schoolleiding steeds
zoekt naar een eigen vorm van verbetering die aansluit bij de
ontwikkelingsfase van het team.

Vanuit diverse informatiebronnen formuleert de school punten voor
verbetering, maar in het schooljaarplan spitst de school zich tot het
uitwerken van één verbeterthema in één jaar. Daardoor is onduidelijk
wanneer de overige verbeterpunten worden uitgewerkt. Raadzaam is
om naast een jaarplanning ook een overzicht te maken voor de
middellange termijn zodat de school weet dat alle relevante
onderdelen in ongeveer een periode van vier jaar worden behandeld.

Kwaliteitscultuur: steeds meer van elkaar leren
Het team zet zich optimaal in om samen zorg te dragen voor goed
onderwijs. Men staat open voor het binnenhalen van kennis, het delen
van lief en leed en men ondersteunt elkaar als dit nodig is. “Van elkaar
leren door klassenbezoeken brengt ontwikkeling” is een uitspraak van
het team die kenmerkend is voor de ontwikkelfase waar het team in
zit. Vanuit de onderlinge klassenbezoeken nog meer elkaars
kwaliteiten kennen en benutten is wat het team wil bereiken. De
ondersteuning door de leiding is hierbij positief en ondersteunend
richting een professionele kwaliteitscultuur.

Verantwoording en dialoog is voldoende, maar kan beter
De school verantwoordt zich over de resultaten en de
schoolontwikkeling in de schoolgids, de nieuwsbrieven en tijdens de
ouderavonden. Uit de schoolgids blijkt duidelijk waaraan de school
heeft gewerkt en welke punten op de verbeteragenda staan. De
verantwoording over de resultaten is echter summier. Dit kan beter.
Zo noemt de school alleen de eindscore van vorig jaar, maar
onduidelijk is of dit resultaat past bij de visie, ambitie en
leerlingenpopulatie van de school.

3.5. s.w.s. De Dobbe

Basisschool De Dobbe is ontstaan uit een fusie tussen obs
Roodschoul en cbs H.H. Simonides. Na een voorbereidingstraject van
anderhalf jaar is De Dobbe aan het begin van schooljaar 2016-2017 als
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samenwerkingsschool gestart, waarbij de teams van beide voormalige
basisscholen zijn samengevoegd. Alle beoordeelde standaarden zijn
ten minste van voldoende niveau, waarmee de school een goede basis
heeft om zich verder te ontwikkelen. De verantwoording en dialoog is
als goed gewaardeerd.

De leraren
differentiëren
en de
leerlingen zijn
taakgericht
bezig.

Zicht op ontwikkeling van leerlingen is voldoende
De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen en hebben zicht
op de pedagogische en didactische behoeften van de leerlingen. Deze
zijn verwerkt in een duidelijk overzicht. Leerlingen bij wie het
leerproces stagneert zijn tijdig in beeld. De leraren analyseren de
gegevens om de oorzaak van de stagnatie vast te stellen, en leggen dit
vast in de gebruikte groepsplannen. Waar deze analyses op
individueel niveau zijn uitgewerkt, is de begeleiding die hieraan
gekoppeld is in een aantal gevallen op subgroepniveau beschreven.
Hiermee gaan de leraren voorbij aan de door henzelf geconstateerde
verschillen in benodigde aanpak. De begeleiding is verder opgenomen
in de weekplanning van de leraren en in digitale leerlingjournaals. De
begeleiding vindt deels plaats binnen de groep, maar ook deels buiten
de groep. De extra formatie die de school heeft als gevolg van de fusie
wordt hiervoor ingezet. De begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd.

Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
De leraren leggen duidelijk uit en betrekken de leerlingen bij de
instructie. De leerlingen zijn taakgericht bezig, ook als de andere
groep – de school werkt met combinatiegroepen - instructie krijgt.
Hieraan draagt ook de differentiatie positief bij: leerlingen die de
instructie niet nodig hebben, mogen vaak eerder aan het werk en
leerlingen die extra uitleg nodig hebben, worden na de algemene
instructie aan de instructietafel verder begeleid. Hiermee hebben de
leraren een positieve basis gelegd om de instructie verder te
ontwikkelen. Mede door de korte tijd dat de leraren een team vormen
is het gebruik van (coöperatieve) werkvormen nog leraarafhankelijk
en is hierbij nog geen doorgaande lijn aanwezig binnen de school. Dit
zal de komende tijd nadere aandacht krijgen.

Het pedagogisch klimaat is van voldoende niveau

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 28/42



Kenmerkend voor het pedagogisch klimaat is de rust die heerst in de
groepen en op de gang. De leraren hebben hieraan na de fusie veel
aandacht besteed en herhalen de regels aan het begin van het jaar en
tussentijds waar nodig. Waar de regels en afspraken over gedrag na de
fusie een duidelijke plek hadden, is dat enigszins verwaterd. Dit
ervaren zowel de leerlingen als de leraren. Hoewel er nu al rust heerst
op school, kan dit door een structurele aanpak, waarbij zowel de
regels en afspraken vaker besproken worden én bijvoorbeeld een plek
krijgen bij de inrichting van de lokalen, een sterk punt van de school
worden.

Systematisch proces van kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg vindt plaats volgens een cyclisch proces. Op basis
van analyses van de kenmerken van de leerlingpopulatie, de
toetsresultaten en een evaluatie van belangrijke onderdelen van het
onderwijsleerproces heeft de school voldoende zicht op de sterkere
en zwakkere kanten van de onderwijskwaliteit. Op basis hiervan
maakt het team jaarlijks keuzes wat betreft verbeteronderwerpen, die
de directeur uitwerkt in het jaarplan. De afspraken en procedures zijn
vastgelegd in documenten. Deze worden regelmatig en systematisch
besproken in het team. Bovendien gaan de directeur en de intern
begeleider regelmatig in de groepen na in hoeverre de afspraken
daadwerkelijk worden nagekomen. De audit en/of visitatie, die een rol
gaan krijgen bij de kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau, zal
het zicht op de onderwijskwaliteit verder versterken.

Kwaliteitscultuur op orde
Hoewel de leraren nog geen twee jaar als team functioneren, is er in
voldoende mate sprake van een professionele schoolcultuur. Het team
heeft in gezamenlijkheid nagedacht over keuzes ten aanzien van de
schoolontwikkeling. Vervolgens is hard gewerkt aan het uitwerken van
keuzes en het aanbrengen van een doorgaande lijn op verschillende
onderdelen. De kwaliteit van het didactisch handelen, het
pedagogisch handelen en het zicht op ontwikkeling laat zien dat hier
al een mooie ontwikkeling heeft plaatsgevonden. De leraren spreken
elkaar op een professionele manier aan en volgen
scholingsactiviteiten op de gewenste onderdelen. Het nadenken over
welke deskundigheden op de school aanwezig moeten zijn en het
hiervoor zorgen zal de komende tijd plaatsvinden, waarbij het team
van De Dobbe zal aansluiten bij de keuzes die op bestuurlijk niveau
gemaakt zullen worden.
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Sterke verantwoording naar belanghebbenden
Het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden is een sterk
onderdeel van de school. Deze standaard is als goed gewaardeerd. In
de periode van (voorbereiding op) de fusie is de communicatie met de
ouders sterk opgepakt. De ouders worden goed op de hoogte
gehouden via informatieavonden, de schoolgids, de website en de
wekelijkse nieuwsbrief. Daarnaast organiseert de school drie tot vier
keer per jaar een koffieochtend voor de ouders, waarbij ook over
onderwijs gesproken wordt. Verantwoording naar het bestuur vindt
plaats via het schooljaarplan en –verslag, die jaarlijks besproken
worden met de bestuurder. Hierbij worden ook de toetsresultaten en
tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en personeel
betrokken. Verder voert de school een actieve dialoog met belangrijke
externe partijen, zoals de peuterspeelzalen, de gemeente, de
sportverenigingen, het CJG en hulpverleningsinstanties waar nodig.
De contacten met de peuterspeelzalen zijn de laatste tijd versterkt.

3.6. Neutrale Basisschool De Sterren

“De leraren
gaan door
met
uitleggen tot
je het
begrijpt.”

Zicht op ontwikkeling van leerlingen is voldoende
De leraren hebben de ontwikkeling van alle leerlingen voldoende in
beeld doordat zij (bijna) dagelijks monitoren wat leerlingen hebben
gedaan en hoe het is gegaan. Deze informatie uit de dagelijkse lessen
gebruiken ze om het onderwijs af te stemmen op de verschillen. Ook
de toetsresultaten worden nauwgezet gevolgd. Bij tegenvallende
resultaten bespreken de leraren met de leerlingen wat de oorzaak is
van de tegenvaller en wat nodig is om het resultaat te verbeteren. De
leraren analyseren de toetsresultaten van de leerlingen en zorgen voor
extra ondersteuning als het leerproces stagneert. Voor de langere
termijn is dit verwerkt in het groepsplan, voor de dagelijkse praktijk in
een hiervoor ontwikkeld digitaal document.

Hoewel het groepsplan duidelijk maakt welke extra hulp plaatsvindt
op leerling- of groepsniveau, is de analyse in een aantal gevallen
beperkt. In deze gevallen is onduidelijk wat de oorzaak van de
stagnatie is, waardoor de extra hulp mogelijk te globaal plaatsvindt.

Didactisch handelen is van voldoende kwaliteit
In de school en in de lessen heerst een prettig pedagogisch klimaat en
rust. De leerlingen weten wat van hen wordt verwacht en zijn
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zichtbaar gewend zelfstandig te werken. Ook duidelijk merkbaar is dat
de leraren hun lessen voorbereiden en uitvoeren op grond van de
informatie die zij over leerlingen hebben. Zowel bij de instructie als bij
de verwerking houden zij rekening met de verschillen tussen
leerlingen. Leerlingen die het snel begrijpen worden eerder losgelaten.
Mooi is dat de leerlingen, waarmee we een gesprek hebben gehad, de
kwaliteit van lesgeven waarderen en zeggen: “De leraren gaan door
met uitleggen tot je het begrijpt.”

De kwaliteit van lesgeven is van voldoende niveau, maar wij
constateren dat er nog wel winst is te behalen. Vooral de eerste fasen
van het instructiemodel dat de school hanteert, kunnen effectiever en
betekenisvoller. Essentieel bij de start van de les is dat de leraren beter
nagaan of de leerlingen nog de voorkennis hebben die nodig is om het
lesdoel te kunnen halen. Door explicieter de verbinding aan te
brengen tussen de voorkennis en het lesdoel wordt voor leerlingen
inzichtelijker wat ze al kennen en wat ze nog hebben te leren.
Daarnaast kunnen de leraren beter inspelen op de leerlingen die meer
kunnen.

Het pedagogisch klimaat is voldoende ondersteunend voor het leren
Samen zorgen voor een veilig en vertrouwd leerklimaat zodat
leerlingen tot hun recht komen, is een belangrijke ambitie die de
school nastreeft. In een beleidsdocument is uitgewerkt hoe de school
dit wil realiseren. Uit de peilingen die de school uitvoert en de
gesprekken met leerlingen blijkt dat de school deze ambitie voor een
groot deel haalt. Leerlingen weten aan welke doelen ze werken en hoe
de leraren hen ondersteunen om optimaal te presteren. De
leerlingenraad waarmee wij hebben gesproken, ervaart dat zij een
serieuze gesprekspartner is van de school.

De kwaliteitszorg is voldoende
De Sterren werkt systematisch en planmatig aan het verbeteren en
borgen van haar onderwijskwaliteit. De directie zorgt ervoor dat het
team zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs door de gegevens
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uit de (dagelijkse) monitoring en de toetsresultaten zowel op
lerarenniveau als teamniveau te bespreken. Tevens houden de
directeur en de intern begeleider klassenbezoeken om te bepalen wat
nog nodig is om het onderwijs te verbeteren. Uit al deze
informatiebronnen komen agendapunten voor schoolverbetering. Om
beter te kunnen focussen, en voor een duurzaam effect heeft het
team, op advies van het bestuur, dit schooljaar gekozen voor het
uitwerken van één verbeterthema namelijk begrijpend lezen. Mooi
zijn de reflecterende vragen die de school in het schooljaarplan
zichzelf stelt om dit verbeterpunt aan te pakken, maar onduidelijk is
hoe de school meet wanneer het doel is bereikt en kan worden
afgerond.

Kwaliteitscultuur: grote inzet en betrokkenheid
Het team wil er samen voor zorgen dat de leerlingen goed onderwijs
krijgen. Praten over hoe dit beter kan en elkaar daarbij inspireren en
ondersteunen kenmerkt de kwaliteitscultuur van De Sterren.

Hoewel er sprake is van een grote gezamenlijkheid is de directeur
veelal de aanjager voor de verandering. Het team kan zich verder
ontwikkelen door samen invulling te geven aan: wat verstaan we
onder een professionele kwaliteitscultuur, hoe zetten we onze
kwaliteiten in en wat verstaan wij onder eigenaarschap op
lerarenniveau? Het team staat ook open voor het leren van collega’s
binnen Lauwers en Eems.

Verantwoording en dialoog voldoet aan de basiskwaliteit
De school verantwoordt zich over de resultaten en de
schoolontwikkeling in de schoolgids, de nieuwsbrieven en tijdens de
ouderavonden. Vooral via de nieuwsbrieven probeert de directie
zoveel mogelijk ouders te informeren over de resultaten die worden
behaald en hoe de school werkt aan het verbeteren van de kwaliteit.
Uit de ouderpeiling blijkt dat ouders de inhoud van de nieuwsbrieven
waarderen. De Medezeggenschapsraad krijgt regelmatig informatie
van de directeur over zowel de ontwikkelingen binnen Lauwers en
Eems als binnen De Sterren.

De school verantwoordt zich nu door de schoolresultaten te spiegelen
aan de inspectienormen en de normen binnen Lauwers en Eems.
Indien de school haar eigen normen daarbij zet, passend bij de
leerlingenpopulatie, wordt duidelijker of het optimale uit de leerlingen
is gehaald.

3.7. Hogeland College, afdelingen havo en vwo

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op de havo- en vwo-afdeling van Het Hogeland
College te Warffum.
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Het beeld dat de schoolleiding van deze locatie schetste tijdens het
onderzoek over de gerealiseerde kwaliteit op de verschillende
standaarden komt overeen met ons oordeel.

Ruimte voor
talent en
ontwikkeling.

Zicht op ontwikkeling
We beoordelen de ondersteuning en begeleiding als voldoende.
De school heeft een functionerend systeem van ondersteuning en
begeleiding. Vanaf de start is informatie over leerlingen verzameld en
voor functionarissen beschikbaar op basis van relevantie en
functionaliteit. De vorderingen en resultaten van leerlingen zijn
zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. De kwaliteit van de toetsen is
onderdeel van beleid en geeft een groeiend inzicht in de prestaties van
de leerlingen, maar ook in wat van een leerling verwacht mag en kan
worden. Deze informatie vindt echter niet altijd haar weg naar de
individuele lessen, wat eigenlijk wel een voorwaarde is om goed te
kunnen differentiëren. Daarin is de ene sectie verder dan de andere
sectie. Naast het zicht op de leerprestaties van de leerlingen is er veel
aandacht voor het welzijn en het welbevinden van de leerlingen. De
school kan veel zelf oplossen, maar waar noodzakelijk zijn er goede
contacten met externe ondersteuningslijnen of –instellingen.

Didactisch handelen van voldoende niveau
We beoordelen de kwaliteit van het didactisch handelen ook als
voldoende. De sfeer in de klassen is plezierig en de leerlingen worden
in staat gesteld om te leren. De actieve betrokkenheid en de
taakgerichtheid van de leerlingen is echter sterk afhankelijk van de
mate waarin de docent de leerlingen weet aan te spreken en te
motiveren. We zagen daarin grote verschillen tussen leraren. In zijn
algemeenheid zijn de leerlingen tevreden over de lessen, maar ze
geven ook aan dat niet alle lessen even nuttig en zinvol zijn, naast het
feit dat ze, net als wij, ook goede lessen zien en waarderen. De uitleg
door de docenten is prima en sluit aan bij het niveau van de
leerlingen, zowel wat betreft de havo- als de vwo-leerlingen. We zien
ook daarbij wel verschillen, hetgeen de leerlingen beamen, dat enkele
leraren meer variëren in hun uitleg en ook aanzetten tot
nieuwsgierigheid en zelf ontdekken.

Op het terrein van het didactisch handelen heeft de school ambities
vertaald naar richtlijnen en afspraken voor de docenten. Deze
richtlijnen hebben te maken met de opbouw van een goede les,
waaronder “de vijf rollen van de leraar”, het helder maken van de
lesdoelen en een planmatige opbouw van de les. Specifiek
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aandachtspunt is alle leerlingen actief bij de les en de lesstof te
betrekken. Onze observaties en ook het beeld van de lesbezoeken die
de school zelf doet, laten zien dat dit van les tot les verschillend
zichtbaar is.

Leerlingen die extra of aanvullende uitleg en instructie nodig hebben,
krijgen die ook als ze erom vragen. De meeste lessen verlopen
gestructureerd: leerlingen weten wat zij tijdens een lesuur gaan doen
en wat er van hen verwacht wordt. Niet altijd benoemen leraren
daarbij het doel waar zij met de leerlingen naar streven, dat zagen we
slechts een enkele keer gebeuren. Een verbeterpunt is de mate waarin
leraren rekening houden met de onderwijsbehoeften van leerlingen
en individuele verschillen. De meeste lessen die we zagen waren
klassikaal van aard, met de methode als leidraad, waarbij de leraar
niet altijd voldoende in de gaten hield of alle leerlingen wel
meekwamen en niet zag dat er ook leerlingen waren die de geboden
stof reeds beheersten. Wel biedt de school buiten de reguliere lessen
om diverse mogelijkheden tot activiteiten die aansluiten bij hun
talenten en interesses. Positief is ook dat de docenten onderling,
onder meer in de vaksecties, de leskwaliteit en -inhouden aan de orde
stellen en afspraken maken over verbetering en ontwikkeling.

Veiligheid
We beoordelen de veiligheid als voldoende. De school doet regelmatig
onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Daarnaast
zijn er diverse protocollen in het kader van een veiligheidsbeleidsplan.
Rondom gedrag met betrekking tot social media is er bijvoorbeeld een
specifiek protocol. De mentoraatslessen hebben onder meer de
onderlinge omgang en pestgedrag als onderwerpen. Uit de resultaten
van de tevredenheidsonderzoeken komt een positief beeld naar
voren. In onze gesprekken met de leerlingen is dit bevestigd.

Pedagogisch klimaat
We beoordelen het schoolklimaat als plezierig en positief. De
onderlinge sfeer en omgang zijn respectvol. Naast het feit dat er
ruimte is voor eigenheid, zijn er ook duidelijke regels en afspraken.
Leerlingen hebben de mogelijkheid tot inspraak en ze voelen zich
gehoord.
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Onderwijsresultaten
De resultaten voor zowel de havo- als de vwo-afdeling zijn voldoende.
Een risico ligt bij de doorstroom in de havo-bovenbouw. Deze score is
in het driejaars-gemiddelde onder de norm. Daarnaast zien we een
dalende trend bij de doorstroom in de onderbouw (R2) en bij de
plaatsing in overeenstemming met het advies van het basisonderwijs
(R1). Dit heeft de aandacht van de school. De examenresultaten liggen
boven de norm.

Kwaliteitszorg
We hebben een positief beeld van de kwaliteitszorg en beoordelen
deze als voldoende. We zien dat de school ambities heeft
geformuleerd die breed de onderdelen van de kwaliteit van het
onderwijs betreffen. Met de evaluatie, analyse en beoordeling van de
effecten en resultaten heeft de schoolleiding goed zicht op de stand
van zaken met betrekking tot de voortgang van de vernieuwingen en
verbeteringen. Dit zicht stemt overeen met onze bevindingen. Er is
draagvlak voor het beleid en er is een grote mate van betrokkenheid
van de personeelsleden bij de school.

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur is ook voldoende. De school streeft naar
bevoegde en bekwame docenten. Anderzijds is er vanuit de docenten
een professionele houding zich te ontwikkelen en te verbeteren. Er
wordt gezamenlijk nagedacht over vernieuwing van het onderwijs
naar inhoud en naar organisatie. Scholing en
deskundigheidsbevordering wordt door de schoolleiding gefaciliteerd.
Begeleiding, coaching en intervisie krijgen een meer structurele en
systematische aanpak. De secties krijgen naast de teamleiders een
steeds belangrijkere en sturende rol.

Verantwoording en dialoog
De school verantwoordt haar resultaten via schoolgids en de eigen
website. De contacten met de ouders zijn geïntensiveerd. Aandacht
geeft de school aan goede contacten met de toeleverende
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basisscholen. Gezien het feit dat de school te maken heeft met een
dalende leerlingenpopulatie in het voedingsgebied, participeert de
school actief in overleg met andere besturen in de regio.
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Resultaten onderzoek naar
risico's: Hogeland College,
afdeling vmbo-tl

4 .

In dit hoofdstuk geven wij de bevindingen van het risico-onderzoek bij
Hogeland College, afdeling vmbo-tl.

Op grond van onvoldoende onderwijsresultaten bij de afdeling tl op
de locatie Uithuizen van Het Hogeland College hebben we op deze
afdeling een risico-onderzoek uitgevoerd. We hebben tegelijkertijd
ook de afdeling KBL bij dit onderzoek betrokken, omdat bij deze
afdeling de score op het centraal examen onder de norm ligt.

Conclusie

De afdeling theoretische leerweg van het vmbo van Het Hogeland
College te Uithuizen is onvoldoende op grond van onvoldoende
onderwijsresultaten. Daarnaast zien we verbetermogelijkheden voor
het onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg. Het toezicht voor deze
locatie zal worden geïntensiveerd. Met het bestuur zullen afspraken
gemaakt worden in de vorm van een toezichtsplan.
De bevindingen met betrekking tot de kaderberoepsgerichte leerweg
stemmen wat betreft het onderwijsleerproces overeen met onze
bevindingen bij de theoretische leerweg. Mogelijkheden en kansen tot
verbetering zijn aanwezig. In ons vervolgtoezicht zal dit ook
onderwerp van gesprek zijn met het bestuur en zullen we de
ontwikkelingen en voortgang monitoren tijdens onze contacten.

4.1. Onderwijsproces
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Zicht op ondersteuning en begeleiding meer vertalen naar de lessen
De ondersteuning en begeleiding gericht op het welzijn en het
welbevinden van de leerlingen is zondermeer een sterk punt van de
school. Echter de analyse van wat de kwaliteiten en mogelijkheden
van leerlingen zijn, waar de zwakke punten, maar ook waar de sterke
punten liggen van de leerlingen, vindt nog te weinig systematisch
plaats. De doorvertaling van deze informatie naar de dagelijkse
lespraktijk is een gemis waar het gaat om het invullen van
mogelijkheden tot differentiatie. Tevens is de vraag of de docenten
beschikken over voldoende 'lesmateriaal' om leerlingen een
gedifferentieerd aanbod te bieden. Onderwijs op maat is meer dan
slechts differentiatie op het terrein van tempo, maar ook op grond
van uitleg, instructie en verwerking.

Didactisch handelen kan beter
We hebben het didactisch handelen als voldoende beoordeeld,
waarbij wel geldt dat we grote verschillen tussen de leraren hebben
gezien. We hebben goede voorbeelden gezien, maar ook te veel lessen
waar het verloop van de lessen weinig planmatig was, de lesdoelen
voor de leerlingen onhelder waren en er weinig aandacht werd
gegeven aan verschillen tussen leerlingen. De door ons
geconstateerde verschillen worden bevestigd door de leerlingen.

Het grote aantal startende docenten - vanwege de grote mobiliteit in
de afgelopen jaren - en het moeilijk kunnen vervullen van vacatures
voor enkele vakken hebben volgens de school veel invloed op het
geconstateerde verschil in kwaliteit van het lesgeven. De coaching en
begeleiding van docenten hebben inmiddels meer aandacht gekregen
en docenten voelen zich verantwoordelijk voor het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. De grote uitdaging voor de school en voor
individuele docenten is het bieden van meer maatwerk. Onderwijs dat
aansprekend en motiverend is voor de leerlingen zagen we slechts in
enkele gevallen in de door ons geobserveerde lessen.
Klassenmanagement waarbij recht wordt gedaan aan verschillen
tussen leerlingen hebben we ook te weinig gezien, terwijl daartoe
volop mogelijkheid is. Daarbij geldt dat de school te maken heeft met
een leerlingenpopulatie die een grote mate van ondersteuning en
begeleiding vraagt.

4.2. Schoolklimaat
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We beoordelen de veiligheid als voldoende. De school doet regelmatig
onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Daarnaast
zijn er diverse protocollen in het kader van een veiligheidsbeleidsplan.
Rondom gedrag met betrekking tot social media is er bijvoorbeeld een
specifiek protocol. De mentoraatslessen hebben onder meer de
onderlinge omgang en pestgedrag als onderwerp. Uit de resultaten
van de tevredenheidsonderzoeken komt een positief beeld naar
voren. In onze gesprekken met de leerlingen is dit bevestigd.

4.3. Onderwijsresultaten

Richten op
verbetering.

Op grond van de meest recente gegevens en berekeningen
beoordelen we de onderwijsresultaten van de afdeling tl van het
vmbo in Uithuizen als onvoldoende. Dit betekent dat op grond van de
beslisregels van de inspectie de afdeling daarmee valt onder
geïntensiveerd toezicht en als onvoldoende te boek staat. Het
onvertraagd doorstromen in de laatste twee leerjaren van de afdeling
tl ligt onder de norm en dat geldt ook voor de score op het centraal
examen.

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De zorg voor de kwaliteit beoordelen we als voldoende, waarbij we
wel een belangrijk aandachtspunt zien. We zien dat de school
systematisch informatie verzamelt over de kwaliteit en werkt aan
verbeteringen, maar we zien ook dat door personele en
organisatorische belemmeringen interventies traag werken. De
aansturing is voor verbetering vatbaar. Enerzijds zien we dat er
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draagvlak is voor de wijze waarop de school uitvoering wil geven aan
de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, anderzijds zien we
dat deze verbetering in teveel gevallen niet bereikt wordt. De
schoolleiding gaat weliswaar de dialoog aan met de docenten, maar
dat leidt niet in alle gevallen tot de gewenste effecten. De vraag
daarbij is of de schoolleiding helder genoeg maakt wat er van de
individuele docenten wordt gevraagd en of de sturing en het
leiderschap voldoende overtuigend zijn om iedereen mee te krijgen.

Kwaliteitscultuur
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende, maar zien ook daar
ontwikkeling en verbetering wenselijk. We constateren wel dat er
onder de personeelsleden de bereidheid is elkaar te ondersteunen en
van elkaar te leren. Daarbij is er het bewustzijn dat de school haar
levensvatbaarheid alleen kan behouden met een goede kwaliteit van
het onderwijs, maar ook met een aansprekend profiel.

Aansluitend bij het voorafgaande is de ontwikkeling van een
professionele cultuur aan het groeien. De docenten voelen zich
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en willen
daarover verantwoording afleggen, zowel naar de leerlingen als naar
de ouders. Mogelijkheden tot scholing om de eigen didactische en
pedagogische vaardigheden te vergroten, worden door de
schoolleiding gefaciliteerd. Collega’s ervaren van elkaar
ondersteuning. Het bestuur streeft naar het aanstellen van bevoegde
en bekwame docenten. Een klein deel van de docenten is nog in
opleiding. Docenten gebruiken hun netwerk om te reflecteren op hun
eigen functioneren.
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Reactie van het bestuur5 .
Het bestuur kan zich vinden in de hoofdlijnen van de rapportage. Die
hoofdlijn is dat L&E in de basis het onderwijs, de organisatie en de
financiën op orde heeft. Het bestuur heeft zicht op de resultaten en
ontwikkeling, de financiën zijn gezond en de aangrijpingspunten voor
verbetering sluiten aan bij de in gang gezette ontwikkeling van het
schoolbestuur. Uit de rapportage, maar even zo goed uit de
gesprekken met de inspectie en de scholen naar aanleiding van het
onderzoek, heeft het bestuur een aantal onderwerpen gefilterd die
van belang zijn voor een heldere interne en externe verantwoording
en dialoog, evenals aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling
van het schoolbestuur. Deze onderwerpen en aandachtpunten zullen
in de toekomstige gesprekken en plannen een plek krijgen om verdere
stappen te zetten in nog betekenisvoller onderwijs voor alle
leerlingen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


