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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 Andreas College. Dit is het
bestuur van het Vakcollege Rijnmond, een school voor vmbo basis en
kader, Limes voor praktijkonderwijs en Pieter Groen, een school voor
mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs.

Bestuur: Stichting Andreas College
voor Christelijk onderwijs te
Katwijk e.o.
Bestuursnummer: 40700

De belangrijkste vragen van ons onderzoek zijn 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. Het antwoord op beide vragen is positief.

Totaal aantal leerlingen: 1951

Hieronder vatten we eerst samen, onder het kopje "Wat gaat goed",
welke onderdelen wij van het bestuur en de scholen als voldoende
hebben beoordeeld. Daarna vatten we, onder het kopje "Wat kan
beter", samen bij welke onderdelen er nog ruimte is voor verbetering.
Onder het kopje "Wat moet beter" vatten we samen of er sprake is van
wettelijke tekortkomingen.

Aantal scholen onder bestuur: 3

Lijst met onderzochte scholen: Pieter
Groen, afdeling vmbo -t , Vakcollege
Rijnmond, afdeling vmbo-kader
BRIN: 25GD00 en 25GD01

Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit op de twee
door ons onderzochte scholen en voor verbetering als het nodig
is. Het bestuur en de schoolleiding hebben een helder beeld van de
kwaliteit van de lessen. De schoolleiding bezoekt veel lessen van de
docenten. De leerlingen van beide scholen halen cijfers voor hun
eindexamen die gemiddeld hoger zijn dan die van andere leerlingen
op vergelijkbare scholen in Nederland.
Op beide scholen zien we dat de docenten heel betrokken zijn bij hun
leerlingen. Er is veel informatie beschikbaar over leerlingen om ze te
kunnen helpen als ze sommige vakken moeilijk vinden.
Het bestuur is financieel gezond en weet hoeveel geld het nu en in de
toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs.

Wat kan beter?
De meeste lessen die wij geobserveerd hebben zijn voldoende, maar
we zien nog ruimte voor verbeteringen. Op het Vakcollege Rijnmond
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verschilt de kwaliteit van docent tot docent. Niet alle lessen hebben
een duidelijk begin en einde. De meeste leerlingen zijn over het
algemeen meer betrokken in de praktijklessen dan in de
theorielessen.
Wij hebben gemerkt dat de informatie die de scholen van hun
leerlingen hebben nog beter gebruikt kan worden om leerlingen die
extra hulp nodig hebben bij een bepaald vak nog beter te kunnen
helpen.
Het bestuur geeft aan dat het soms wat snel verbeteringen wil
invoeren op het Vakcollege. Het is belangrijk dat het bestuur en de
docenten goed naar elkaar blijven luisteren om er samen voor te
zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op het Vakcollege zich blijft
ontwikkelen.
Wat moet beter ?
In dit onderzoek op bestuursniveau hebben wij geen onderdelen
gezien die vanuit wettelijke eisen vragen om verbetering. Daarom is
geen vervolgtoezicht afgesproken.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in december 2017 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Stichting Andreas College voor Christelijk Onderwijs te
Katwijk e.o. De volgende scholen vallen onder dit bestuur : Vakcollege
Rijnmond, Pieter Groen en Limes.
De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de
inspectie is :
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?
Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg (KA) en
Financieel beheer (FB).
Het onderzoek richt zich daarnaast op de onderwijskwaliteit van het
Vakcollege Rijnmond en Pieter Groen.
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is
onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de
financiële continuïteit. Daarbij hebben wij ook de Raad van Toezicht
en de Medezeggenschapsraad betrokken. Op schoolniveau is
nagegaan of de informatie van het bestuur juist is en of de sturing op
kwaliteit werkt.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid
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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 hebben op Vakcollege Rijnmond
en Pieter Groen een verificatieonderzoek uitgevoerd.
• 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
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.
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Verificatie
School

1

2

●

●

●

●

KA1 Kwaliteitszorg

●

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

KA3 Verantwoording en
dialoog

●

●

3

Risico
4

5

6

7

Goed
8

9

Herstel
10

11

Stelsel
12

13

Onderwijsproces
OP1 Aanbod/
Onderwijsprogramma
OP2 Zicht op ontwikkeling <en
begeleiding>
OP2SN Zicht op ontwikkeling
en begeleiding
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
OP5 Onderwijstijd
OP6 Samenwerking
OP7 Praktijkvorming/Stage /
Beroepspraktijkvorming
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat/
Leerklimaat
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten/Studiesucces
OR2 Sociale en
maatschappelijke
competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie

1. Vakcollege Rijnmond, 2. Pieter Groen.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de centrale vraag en vier deelvragen
hebben we samen met het bevoegd gezag besloten het onderzoek te
beperken tot ons toezicht op de basiskwaliteit. Eigen aspecten van
kwaliteit en/of ambities buiten de wet, zullen geen onderdeel zijn van
het onderzoek. We onderzoeken de kwaliteitszorg van het bestuur aan
de hand van de standaarden uit het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg
(Standaarden KA1, KA2 en KA3). Daarin staat aangegeven wat
wettelijke vereisten zijn voor kwaliteitszorg. Daarnaast onderzoeken
we de standaarden uit het kwaliteitsgebied Financieel beheer ( FB1 en
FB3).
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Om na te gaan of de kwaliteitszorg van Stichting Andreas effectief is,
onderzoeken we de kwaliteitszorg bij twee scholen uit de stichting.
We onderzoeken daar of de sturing op kwaliteit zijn positieve
uitwerking heeft op de afstemming van het onderwijs op leerlingen
door de leraren. Dus op schoolniveau beoordelen we ook of voldaan
wordt aan de wettelijke vereisten rond kwaliteitszorg door de
standaarden KA1, KA2 en KA3 te beoordelen. Daarnaast beoordelen
we de standaard zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en
didactisch handelen (OP3).
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met de directeurbestuurder, de kwaliteitsfunctionaris, twee leden van de GMR, de
schoolleiding van de locaties Vakcollege Rijnmond en Pieter Groen,
twee leden van de Raad van Toezicht, leerlingen,
ondersteuningsfunctionarissen, mentoren en docenten. Daarnaast
hebben wij samen met de locatie-directeuren lessen bezocht.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten

Elk verificatieonderzoek sloten we af met een feedbackgesprek waar
wij onze bevindingen uit dat onderzoek terugkoppelden aan de
schoolleiding. Daar was ook de directeur-bestuurder bij aanwezig.

Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Daarna volgt een toelichting per standaard.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de verificatieonderzoeken op
het Vakcollege Rijnmond en Pieter Groen.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur is het oordeel te zien op het onderzochte
kwaliteitsgebied Financieel beheer op bestuursniveau. In de tweede
figuur is weergegeven in hoeverre onze oordelen op de onderzochte
standaarden 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?
De sturing van het bestuur van Stichting Andreas College is op orde.
Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en heeft
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voldoende zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit in de
scholen. Het bestuur ziet er op toe dat afspraken worden nagekomen,
verbeteringen worden doorgevoerd en stuurt bij waar nodig.
Ook 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 Andreas College. Het bestuur voldoet aan de
onderzochte standaarden op het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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.

De eerste deelvraag van ons onderzoek bestaat uit de volgende drie
vragen :
- Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen?
- Heeft het bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit?
- Stuurt het bestuur op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
De kwaliteitszorg beoordelen wij als voldoende. Het
kwaliteitsbeleid van Stichting Andreas College heeft zich, sinds de
aanstelling van een kwaliteitsfunctionaris, ontwikkeld van een
systeem met een aantal losse kwaliteitsactiviteiten tot een
kwaliteitsbeleid waarin de verschillende kwaliteitsactiviteiten cyclisch
plaatsvinden en systematisch in onderling verband worden gebracht.
Wij hebben geconstateerd dat het stelsel van kwaliteitszorg is
uitgewerkt in het schoolplan op bestuursniveau, in de jaarplannen op
schoolniveau en in de vakwerkplannen op vakgroepniveau. Het
bestuur is goed op weg om de volgende stap te zetten richting een
strategisch kwaliteitsmanagement. In het huidige kwaliteitsstelsel
staan het primaire proces en de individuele leerling centraal.
Alle plannen, doelgerichte activiteiten en documenten rondom deze
twee aspecten staan bij elk bestuursoverleg op de agenda, worden op
gezette tijden geëvalueerd, indien nodig aangepast en/of bijgesteld en
geborgd.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

10/23

Een positief punt van het kwaliteitsdenken is de vertaling van de in het
schoolplan geformuleerde strategische speerpunten, naar 'smart'
geformuleerde cockpitmeters in de jaarplannen. Deze toetsbare
doelen zijn gemaakt op bestuurs- én schoolniveau en geven aan
wanneer men tevreden of ontevreden is en wanneer de doelen
gerealiseerd moeten worden. Het uitgangspunt is om hiermee proactief te kunnen acteren. Dit systeem werkt met drie kleuren
- groen: alles is op orde
- oranje: opletten geblazen, hoe komen we weer naar groen?
- rood: alle hens aan dek
Deze vorm van monitoring en sturing creëert een grote mate van
eigenaarschap, bestuur en locatiedirecteuren bepalen immers zelf
de cockpitmeters. Daarnaast zorgt dit systeem voor wederzijdse
verantwoordelijkheid van school naar bestuur en vice versa.
Het bestuur monitort en bewaakt systematisch de voortgang in de
onderwijsresultaten. Het systeem is zo ingericht dat het bestuur tijdig
beschikt over cijfermatige gegevens en benchmarks. De bestuurder en
schoolleiders gaan expliciet na of de onderwijsresultaten dalende
trends vertonen zodat men in een vroegtijdig stadium kan
interveniëren. De meest recente onderwijsresultaten wijzen uit dat op
alle vier de indicatoren zowel Vakcollege Rijnmond als Pieter Groen
boven de norm scoren.
Het bestuur heeft ook voldoende zicht op de onderwijskwaliteit.
Schoolleiders leggen regelmatig lesbezoeken af met behulp van een
digitale observatie tool (DOT). Deze lesobservaties worden niet alleen
gebruikt als input voor de functioneringsgesprekken maar ook
getotaliseerd, geanalyseerd en gepubliceerd in de jaarplannen van de
locaties. Scores van deze tool die opvallen in negatieve zin, maakt de
directeur-bestuurder in samenspraak met de locatiedirecteuren tot
speerpunten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zoals
het "kop-midden en staart model" van een les. Daarnaast verschaft de
tool inzicht in succesfactoren van ingezette verbeteracties, zoals het
geven van feedback aan leerlingen.

De tweede deelvraag van ons onderzoek is :
- Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende, omdat zij voldoet
aan de basiskwaliteit. Het bestuur handelt volgens de code goed
bestuur en er is sprake van een transparante en integere cultuur. De
meeste leraren zijn bevoegd en worden in de gelegenheid gesteld zich
verder te bekwamen.
Professionalisering is een van de speerpunten van het bestuur en de
wijze waarop staat omschreven in de jaarplannen. De laatste jaren zijn
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er tal van initiatieven ontplooid om de kwaliteit van het onderwijs en
docenten op een hoger niveau te brengen. Voorbeelden op
schoolniveau hiervan zijn de invoering van het Vakcollege en de
tweetalige mavo. Docenten hebben scholingsactiviteiten kunnen
volgen om zich te bekwamen in onder andere maatwerk, activerende
didactiek en RTTI. Docenten van het Vakcollege Rijnmond participeren
dit schooljaar in een traject van Leerkracht.
Uit gesprekken met bestuur en docenten blijkt dat het bestuur soms
harder loopt dan docenten in zijn ambitie om de kwaliteit van het
onderwijs te ontwikkelen. Het bestuur en locatiedirectie spannen zich
in om de kwaliteit van het onderwijs verder te professionaliseren,
maar moeten attent blijven dat bottom-up en top-down in dit proces
in balans blijven. Het is zaak dat bestuur, locatiedirectie en docenten
met elkaar in gesprek blijven zodat professionaliseringsactiviteiten
daadwerkelijk tot de gewenste resultaten leiden.

De derde deelvraag van ons onderzoek is :
- Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
Op alle onderdelen is basiskwaliteit ruimschoots aanwezig. Het
bestuur communiceert open, actief en professioneel over het
bestuurlijk handelen, het onderwijs, de leerresultaten en de financiën.
Het bestuur communiceert via diverse media: het schoolplan, de
jaarplannen, de eigen website, Scholen op de kaart en via sociale
media. Het bestuur legt voldoende verantwoording af aan de
medezeggenschapsraad en raad van toezicht. Het bestuur hecht veel
waarde en biedt volop ruimte aan georganiseerde tegenspraak bij
beleids- en besluitvorming. De raad van toezicht en de
medezeggenschapsraad zijn positief over de samenwerking met het
bestuur.

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. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid. De standaarden Financiële continuïteit
en Rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als ‘voldoende’. Het
financieel beheer is dan ook beoordeeld als ‘voldoende’.
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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.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,46

2,75

3,29

2,99

3,17

3,66

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,86

0,84

0,86

0,85

0,85

0,86

Weerstandsvermogen

< 5%

46,3%

47,4%

48,7%

46,9%

45,9%

47,3%

Huisvestingsratio

> 10%

6,8%

6,5%

6,7%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

0,8%

2,1%

-0,2%

-4,3%

0,7%

1,9%

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.
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 Andreas
College kwam het volgende onderwerp aan de orde:

Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 24e1. lid 1c. van de WVO is het de wettelijke taak van
het bevoegd gezag 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 dan onder meer,
dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording
hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij
verzoeken de intern toezichthouder aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Dit aspect van het
interne toezicht is op dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor stichting Andreas

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

13/23

College 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 Andreas College hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In het verificatieonderzoek geven wij ons oordeel over de kwaliteit
van onderdelen van het onderwijs op de afdeling vmbo kader van het
Vakcollege Rijnmond en vmbo theoretische leerweg van Pieter Groen.
Wij onderzochten de volgende standaarden :
•
•
•
•
•

Zicht op ontwikkeling (OP 2)
Didactisch handelen (OP 3)
Kwaliteitszorg (KA 1)
Kwaliteitscultuur (KA 2)
Verantwoording en dialoog (KA 3)

Het beeld dat het bestuur heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de
twee scholen is in hoofdstuk 2 naar voren gekomen en komt
grotendeels overeen met ons beeld. Het onderwijs op beide scholen
op de onderzochte standaarden is van voldoende niveau. We
bespreken de resultaten per school en per standaard.

3.1 Vakcollege Rijnmond, VMBOK

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van haar
leerlingen.
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als voldoende. Het
Vakcollege Rijnmond is een school waar leerlingen en docenten elkaar
goed kennen. De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van
haar leerlingen. De school maakt gebruik van landelijk genormeerde
toetsen en er vinden ook de goede gesprekken over leerlingen
plaats. Vervolgens is de vraag wat de school doet met alle gegevens
die ze in huis heeft over haar leerlingen. Wij hebben gemerkt dat
er een groei heeft plaatsgevonden in de analyse en ondersteuning van
het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen. Het
mentoraat is uitgebreid en dit maakt dat de zorg voor leerlingen heel
nadrukkelijk zichtbaar en merkbaar is.
Wij zien dat de school zicht heeft op de cognitieve leerachterstanden
van leerlingen, en tegelijkertijd denken wij dat op dit punt nog de
meeste winst is te boeken. De introductie van de groepsoverzichten is
een van de positieve ontwikkelingen van de leerlingondersteuning.
Wat echter nog ontbreekt in deze overzichten, is de analyse en
uitwerking van de taaltoetsen. Deze informatie kan docenten meer
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inzicht geven in specifieke taalachterstanden van leerlingen zodat zij
kunnen bepalen welke gerichte ondersteuning in de les noodzakelijk is
om bepaalde taalachterstanden bij leerlingen weg te werken.
In gesprek met leerlingen wordt het beeld bevestigd dat de extra
(vak)ondersteuning nu soms te docentafhankelijk is en een vaste
structuur hiervoor nog ontbreekt. Dit wil niet zeggen dat de extra
ondersteuning afwezig is. Het streven van de school is om leerlingen
zelfbewust en zelfverantwoordelijk te laten zijn. Leerlingen geven
echter aan, indien zij vinden dat hulp bij een voor hen moeilijk vak
noodzakelijk is, dat het initiatief hiervoor teveel bij de leerlingen ligt.
Tegelijkertijd maken zij onvoldoende gebruik van de hiervoor
ingeroosterde steruren.
Het didactisch handelen van de docenten is voldoende, met name
differentiatie in de praktijklessen.
Wij beoordelen het didactisch handelen van de docenten als
voldoende, maar wij hebben wel verschillen gezien in leskwaliteit. De
lessen verlopen ordentelijk en rustig. De leerlingen zijn welwillend en
er heerst een positief pedagogisch klimaat in de klas.
Wij hebben lessen gezien volgens het Rijnmond-model met een
duidelijke kop en een staart, en we hebben lessen geobserveerd waar
deze structuur minder zichtbaar was. Docenten die participeren in de
scholing van Leerkracht maken aan het begin van hun lessen
inzichtelijk wat leerlingen gaan leren. In deze lessen hebben wij
gemotiveerde leerlingen aan het werk gezien.
Op basis van onze lesobservaties vinden wij de docenten die
de praktijklessen verzorgen, vaardig zijn in het afstemmen op
onderlinge verschillen tussen leerlingen. Wij hebben geconstateerd
dat in de praktijklessen zowel de instructies als de verwerking van
opdrachten op het juiste niveau van de leerlingen is afgestemd.
De meeste theorielessen die wij bezocht hebben zijn docent- of
methodegestuurd en daar liggen nog kansen om leerlingen meer uit
te dagen of om leerlingen meer te ondersteunen waar nodig. Er valt
over het algemeen meer leerwinst te boeken in het didactisch
handelen van docenten indien er meer en effectiever gebruik wordt
gemaakt van de data die de school over leerlingen verzamelt. Dat wil
echter niet zeggen dat dit nu niet het geval is, maar het gebeurt niet
altijd even gestructureerd en is docentafhankelijk.
De leerlingen van het Vakcollege Rijnmond voelen zich
meer betrokken in lessen waar zij met hun handen kunnen werken.
Om het onderwijs op een hoger niveau te krijgen, zouden
docenten hun praktijk- en theorielessen meer op elkaar af kunnen
stemmen. Op deze manier kunnen docenten het voor leerlingen
begrijpelijker en inzichtelijker maken waarom, bijvoorbeeld, de
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stelling van Pythagoras belangrijk is om een brug te bouwen die een
bepaald gewicht moet kunnen dragen. Nu lijken de lessen wiskunde
en BWI ( bouwen,wonen en interieur), waar deze kennis nodig is, nog
teveel aparte werelden voor de leerlingen. De uitdaging voor het
Vakcollege is om kennis en vaardigheden meer te
integreren. Het lesmodel van Leerkracht kan gebruikt worden
om gezamenlijk lessen te ontwikkelen.
Een aantal leerlingen is kritisch over het pedagogisch handelen van
docenten. Zij vinden dat docenten strenger en adequater zouden
mogen optreden tegen ordeverstoringen en ongewenst taalgebruik.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat wij in onze lesobservaties niet
of nauwelijks orderverstoringen noch taalgebruik dat tegen de
normen en waarden van de school indruist, hebben waargenomen.

De kwaliteitszorg draagt bij aan de kwaliteit van de
onderwijsresultaten.
Wij beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende. De doelstellingen van
het bestuur zijn verwerkt in het school- en jaarplan van het Vakcollege
Rijnmond. Hierin heeft de school een aantal strategische speerpunten
benoemd. Bij deze specifieke strategische speerpunten maakt de
schoolleiding gebruik van cockpitmeters die aangeven in hoeverre
deze doelstellingen gerealiseerd zijn of niet.
Een van de speerpunten is om alle indicatoren van het domein
onderwijsresultaten bij het driejaarsgemiddelde boven de norm te
blijven scoren. De schoolleiding is er in geslaagd om deze doelstelling
te bewerkstelligen. Men heeft snel en goed zicht op de
onderwijsresultaten en de kwaliteit van de lessen. Door het tijdig
signaleren van mogelijke risico’s bij de onderwijsresultaten, worden er
adequate interventies gepleegd en waar nodig verbeterplannen van
vakgroepen of individuele docenten gevraagd en uitgevoerd. De
effecten van deze sturing zijn zichtbaar in de onderwijsresultaten van
het schooljaar 2016-2017. Alle indicatoren zijn boven de norm, waarbij
de gemiddelde cijfers die de vmbo kader leerlingen voor het
eindexamen halen (6,54) en het slagingspercentage (99 procent) in
positieve zin opvallen.
De schoolleiding heeft in het schooljaar 2016-2017 zo’n 60 procent van
de docenten bezocht. Het beeld dat de schoolleiding heeft van de
kwaliteit van de lessen, komt grotendeels overeen met dat van de
inspectie. De school maakt gebruik van een digitale observatie tool
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(DOT) en dit systeem is een krachtig middel om inzicht te krijgen in de
kwaliteit van het onderwijs.
Vorig schooljaar is een projectgroep gestart met het ontwikkelen van
de “Rijnmondles”. Op basis van de lesbezoeken die de schoolleiding
aflegt, worden feedbackgesprekken met individuele docenten
gevoerd. Een andere mogelijkheid is om de observaties die de
schoolleiding heeft verzameld niet alleen een op een maar met het
gehele team te delen. Op deze manier kan er gezamenlijk een sterktezwakteanalyse van de kwaliteit van het onderwijs op het Vakcollege
Rijnmond worden gemaakt.
Kwaliteitscultuur is voldoende
Tijdens de gesprekken met de schoolleiding en docenten hebben wij
kunnen constateren dat de invoering van het Vakcollege Rijnmond
voor een positieve impuls heeft gezorgd op de school. Het imago van
de school is sterk verbeterd, de contacten met het bedrijfsleven zijn
verstevigd en de schoolleiding investeert in de professionalisering van
het gehele team. Er is sprake van een prettige sfeer in het gehele
team. De manier waarop diverse processen binnen de organisatie
worden aangestuurd wordt echter verschillend gewaardeerd. Er is een
kleine groep docenten die de sturing als top-down ervaart en er is een
grote groep docenten die dit proces als bottom-up ervaart.
Zowel bestuur als schoolleiding herkennen en erkennen dat er door de
docenten verschillend gereageerd wordt op de mogelijkheden die de
schoolleiding hun biedt om zich verder te professionaliseren. Er is een
grote groep docenten die de mogelijkheden omarmt en er is een
kleine groep die zich enigszins terughoudend opstelt. Positief is dat
het bestuur, schoolleiding en docenten met elkaar in gesprek blijven.
Het is de uitdaging van de schoolleiding de komende tijd om het
gehele team mee te nemen in hun ambities om het Vakcollege
Rijnmond verder te professionaliseren.
Verantwoording en dialoog is voldoende.
De school heeft in voldoende mate tegenspraak georganiseerd.
Ouders en medewerkers worden door middel van enquêtes en
gespreksgroepen betrokken bij beleidsontwikkeling en praktische
zaken. Ook leerlingen worden intensief betrokken bij het meedenken
over het toekomstige “groene” profiel van het Vakcollege Rijnmond.
Daarnaast verantwoordt de school zich jaarlijks via diverse media: de
eigen website, het jaarverslag, Scholen op de kaart, de schoolgids en
sociale media.
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3.2 Pieter Groen, VMBO TL ( MAVO)

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van haar
leerlingen.
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen we als voldoende op
Pieter Groen. Vanaf de binnenkomst verzamelt de school systematisch
informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Een
docententeam bezoekt de basisscholen voor een warme overdracht
en zorgt voor een zachte landing op Pieter Groen. De verzamelde
informatie wordt gedeeld met mentoren en vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem. De mentor draagt zorg voor verdere
communicatie van deze gegevens met de docenten. Aan het eind van
het schooljaar wordt per leerling een eindejaarsnotitie opgenomen in
het mentoraatsdocument zodat de begeleiding op goede wijze wordt
gecontinueerd. Het mentoraat in de onderbouw is versterkt: de
mentor ziet zijn of haar leerlingen 8 à 10 uur per week en indien
gewenst houdt de klas dezelfde mentor in het tweede leerjaar.
Elke dag begint de (onderbouw)klas met de mentor; er kan dan
huiswerk worden gemaakt, er kunnen klassikaal onderwerpen worden
besproken of er vinden individuele gesprekken plaats. De leerlingen
houden een portfolio bij waarin zij verwoorden wat er goed ging, wat
er beter kan en hoe zij hiermee aan het werk gaan. Met behulp van
rubrics brengt de leerling de ontwikkeling in vaardigheden in beeld.
Samen met de mentor wordt hierop gereflecteerd.
Er vindt regelmatig zorgoverleg plaats over leerlingen die om een of
andere reden belemmeringen ervaren in het leerproces. De mentor
vervult hierin een spilfunctie. Er is vijf dagen in de week een
verzuimcoördinator werkzaam, die een belangrijke rol speelt in de
signalering van mogelijke problematiek. Leerlingen die dreigen uit te
vallen krijgen een arrangement in een time-out-lokaal of extra
huiswerkbegeleiding. Ook zijn er korte lijnen met externe
deskundigen en het samenwerkingsverband.
Het team van Pieter Groen heeft grote stappen gezet in de
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verbetering van de begeleiding van leerlingen. De aandacht voor de
individuele leerling is vergroot door kleine klassen, het werken in
kernteams en het verbeteren van de zorgstructuur. Het versterkte
mentoraat zorgt voor betere begeleiding, ook bij doorstroom. In de
komende jaren kan gewerkt worden aan verdere implementatie en
borging van de goede resultaten. Als aandachtspunt hierbij geven we
het taalbeleid mee, dat nog structureler kan worden belegd.

Het didactisch handelen van de docenten is voldoende.
Wij beoordelen het didactisch handelen op Pieter Groen als
voldoende. Over het algemeen hebben de lessen een duidelijke
structuur en een logische opbouw. Veel docenten houden zich aan het
model van de ”Pieter Groenles”, waarbij een duidelijke start en
afronding van de les plaatsvindt en doelgericht gewerkt wordt. Bij
klassikale instructie zorgt de docent ervoor dat leerlingen aandacht
hebben voor de uitleg en bij het zelfstandig werken kan de docent
individueel de lesstof aanscherpen. Door een variatie aan werkvormen
worden de leerlingen geactiveerd. Ze werken ook veel samen. Soms
vindt er differentiatie in tempo plaats, een enkele keer op inhoud.
De lessen verlopen ordentelijk en rustig. De leerlingen zijn welwillend
en gaan als vanzelfsprekend aan het werk. Er heerst een positief
pedagogisch klimaat in de klas. Docenten geven veel complimenten
aan leerlingen. Docenten hebben goed in beeld welke leerlingen extra
ondersteuning nodig hebben en passen dit op een natuurlijke wijze in,
of bieden extra instructie buiten de lessen aan. Het niveau van de
lessen is van voldoende kwaliteit. ICT wordt doelmatig ingezet en
vormt hierdoor een meerwaarde.
In de zogenaamde MOVE-uren, heeft de leerling meer keuzevrijheid
en de leerling wordt hierdoor meer eigenaar van het eigen
onderwijsproces. Nog niet alle facetten van het door de school
ingezette verbetertraject zijn al zichtbaar in de lessen. In de komende
jaren zullen ontwikkelplannen voor meer maatwerk, ook voor
leerlingen die meer uitdaging aankunnen, worden uitgevoerd.

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg op Pieter Groen beoordelen we als goed. Binnen een
heldere structuur stelt de schoolleiding doelen voor de
onderwijskwaliteit, evalueert regelmatig of deze worden behaald en
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richt waar nodig verbeterplannen in na analyses van de oorzaken. Op
deze wijze wordt het onderwijsproces doorlopend verbeterd en
kunnen leerresultaten worden geborgd. De kwaliteitszorg is
beschreven in het school(jaar)plan en er is een breed draagvlak voor
de maatregelen die de kwaliteit van het onderwijs moeten
verbeteren.
Een jaar geleden is een begin gemaakt met het beter positioneren van
de mavo. De invoering van tweetalig onderwijs voorziet in een extra
uitdaging voor de mavoleerling. Er is door een externe organisatie een
nulmeting gedaan in de lessen, die goede aanknopingspunten bood
voor het vormgeven van een krachtigere afdeling. De meest recente
meting laat zien welke vorderingen zijn geboekt door de ingezette
strategieën. Door een strakke monitoring kan de schoolleiding
adequaat bijsturen en houdt zij het verbetertraject actueel. Door inzet
van een digitale kijkwijzer is een goede analyse van de kwaliteit van de
lessen mogelijk.
Als voorbeeld van de gedegen werkwijze waarop de school een
nieuwe ontwikkeling implementeert, noemen we het traject
van gepersonaliseerd leren bij de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde. Dit plan wordt pas ingevoerd als docenten zich voldoende
bekwaam voelen en de leerroutes vorm gekregen hebben, hetgeen
getuigt van zorgvuldige professionaliteit.
Door het analyseren van lesbezoeken, de monitoring van de
voortgang van de projectgroepen en het regelmatig evalueren van de
nieuwe koers, heeft de schoolleiding goed zicht op de kwaliteit van
het onderwijsproces en de leerresultaten.
Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur op Pieter Groen beoordelen wij als voldoende. De
rollen van de schoolleiding en het bestuur zijn belegd in een
transparante organisatiecultuur. De school levert veel inspanning om
bevoegd personeel te benoemen, wat in de tekortvakken een grote
uitdaging is. Docenten worden, binnen de door de school gestelde
kaders, gefaciliteerd om hun bekwaamheid te behouden en te
verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en differentiatie. Er is
sprake van een effectieve taakverdeling binnen de schoolleiding en
het personeelsbeleid is beschreven in het schoolplan.
Verantwoording en dialoog is voldoende.
De school heeft in voldoende mate tegenspraak georganiseerd.
Ouders en medewerkers worden door middel van enquêtes en
gespreksgroepen betrokken bij beleidsontwikkeling en praktische
zaken. Ook leerlingen worden intensief betrokken bij het meedenken
over het toekomstige “science”-profiel van Pieter Groen. Daarnaast
verantwoordt de school zich jaarlijks via diverse media: de eigen
website, het jaarverslag, Scholen op de kaart, de schoolgids en sociale
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media.
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