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Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/school vindt niet plaats anders 
dan in zijn volledige vorm. 
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1. INLEIDING 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 16 februari 2015 een onderzoek uitgevoerd op Winford 
Leiden Voortgezet Onderwijs, de afdelingen mavo, havo en vwo, om een oordeel te kunnen 
uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling en over de naleving van wet- en 
regelgeving. Het betrof een onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) in het kader van 
geïntensiveerd toezicht bij de instelling Winford Leiden VO te Leiden, de afdelingen (mavo), havo 
en vwo, met een eigen BRIN nummer, hierna samengevat te noemen ‘de school’. 

Aanleiding 
De inspectie heeft op 16 februari 2015 een onderzoek uitgevoerd op Winford Leiden VO, de 
afdelingen mavo, havo en vwo, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het 
onderwijs op deze afdelingen en een oordeel over de naleving van wet- en regelgeving. 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek stelde de inspectie tekortkomingen vast in de opbrengsten en in de 
kwaliteitszorg. Tevens was er een risico wat betreft de naleving van wettelijke vereisten op Winford 
Leiden VO. Deze zijn beschreven in het inspectierapport. De kwaliteit van het onderwijs is toen als 
zwak beoordeeld en de inspectie heeft haar toezicht geïntensiveerd. In het kader hiervan voert de 
inspectie nu een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uit om na te gaan of de in het 
toezichtplan opgenomen tekortkomingen zijn opgeheven en aan de afspraken is voldaan. 

Onderzoeksopzet 
De inspectie heeft de kernindicatoren onderzocht op de aspecten:  
Opbrengsten, het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving.  

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:  
- Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie 
aanwezig zijn. 

- Schoolbezoek, waarbij in enkele klassen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het 
bijwonen van lessen. Bovendien heeft de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs 
gesprekken gevoerd met de schoolleiding, leerlingen en enkele docenten. 

- Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van het onderzoek 
besproken met de vestigingsdirectie. 

- Voorafgaand is een gesprek met het bestuur geweest. 

Toezichtkader 
De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader vo 2011 (te vinden 
op www.onderwijsinspectie.nl). Dit waarderingskader is in maart 2012 aangepast voor particulier 
examenscholen mavo, havo en vwo en overhandigd aan het bevoegd gezag. In 2013 zal dit 
toezichtkader op de site van de inspectie staan. 

In het jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zij in dat jaar in het 
bijzonder onderzoekt. Dit document is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl . 

Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 zijn de bevindingen uit het onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de wettelijke 
voorschriften weergegeven. Deze worden gevolgd door een paragraaf waarin het oordeel van de 
inspectie wordt toegelicht en - waar mogelijk - de schoolontwikkeling in samenhang wordt 
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het toezichtarrangement weer. In de bijlage is de normering voor 
de beoordeling van het onderwijsleerproces weergegeven. 
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2. BEVINDINGEN 

2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel 

In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken en 
tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst naar het 
volledige waarderingskader voortgezet onderwijs. De indicatoren met een asterisk zijn de 
normindicatoren; zij spelen een beslissende rol bij de beoordeling van de kwaliteit van het 
onderwijs. 
De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de 
betreffende indicator gerealiseerd is. 

Legenda: 
1.	 onvoldoende 
2.	 voldoende 
3.	 niet te beoordelen 

De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van enkele wettelijke 
voorschriften.  Of de school wel of niet voldoet aan deze wettelijke vereisten wordt tot uitdrukking 
gebracht met de score ‘ja’ of ‘nee’. 

OPBRENGSTEN (per afdeling)  
Opbrengsten; 1.4 is de norm voor (on)voldoende opbrengsten 1 2 3  
1.3	 De leerlingen van de opleiding mavo behalen voor het 

v 
centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 

1.3	 De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het 
o 

centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 
1.3	 De leerlingen van de opleiding vwo behalen voor het 

v 
centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 

1.4	 * Bij de opleiding mavo zijn de verschillen tussen het cijfer 
voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal v 
examen van een aanvaardbaar niveau. 

1.4	 * Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer 
voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal v 
examen van een aanvaardbaar niveau. 

1.4	 * Bij de opleiding vwo zijn de verschillen tussen het cijfer 
voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal v 
examen van een aanvaardbaar niveau. 

ONDERWIJSLEERPROCES (in de bijlage is de beoordelingsprocedure weergegeven) 
Leerstofaanbod 1 2 3 
2.1	 * De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan 

v
de wettelijke vereisten. 

2.2	 * De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend 
v

voor de examenprogramma’s. 
2.3	 * De school met een substantieel percentage taalzwakke 

leerlingen heeft bij alle vakken een aanbod aan leerinhouden v 
dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 

Onderwijstijd	 1 2 3 
3.3	 *De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. v 
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Schoolklimaat	 1 2 3 
4.4	 * De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van 

leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het v 
gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

4.7	 * Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen 
v

op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 
4.8	 * Het personeel stimuleert het welbevinden en de motivatie 

v
van de	 leerlingen. 

Didactisch handelen	 1 2 3 
5.1	 * De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. v 
5.2	 * De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. v 
5.3	 * De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. v 

Differentiatie	 1 2 3 
6.1	 De aangeboden leerinhouden maken afstemming mogelijk op 

v
de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. 

6.2	 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 
v

ontwikkeling tussen de leerlingen. 
6.3	 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op 

o
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

6.4	 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 
v

ontwikkeling tussen de leerlingen. 

ZORG EN BEGELEIDING 
Systematisch volgen van vorderingen van leerlingen 1 2 3 
7.1	 * De school kan aantonen dat zij de prestaties en de 

o
ontwikkeling van de leerlingen systematisch volgt. 
7.2	 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 

v
de ontwikkeling van de leerlingen. 

Extra zorg voor specifieke onderwijshulpvragen	 1 2 3 
8.1	 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt 

v
de school tijdig de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 

8.2	 * De school voert de zorg planmatig uit. v 

KWALITEITSZORG (voor een voldoende oordeel moeten de indicatoren 9.1 t/m 9.7 voldoende zijn) 
Systematisch behoud en verbetering van onderwijskwaliteit 1 2 3 
9.1	 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 

v
leerlingenpopulatie. 

9.2	 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. v 
9.3	 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. v 
9.4	 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. v 
9.5	 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. v 

(80% bevoegd gegeven lessen). 

9.6	 De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van 
v

andere toetsinstrumenten. 
9.7	 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de 

o
gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

9.8	 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs 
gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale 

v
integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over  
en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.  
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Wet-en regelgeving 
Nee Ja 

N1 Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de 
inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte onderdelen 
(WVO art. 24a en 24c). ● 

N2 Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de 
inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen 
(WVO art. 24 en 24c). ● 

N3 De school verzorgt minimaal 80% bevoegd gegeven lessen én heeft 
een VOG voor al het personeel. (art 33 WVO). ● 

N4 Door of namens het bestuur zijn het Examenreglement en het PTA 
naar de inspectie gestuurd en beide voldoen inhoudelijk aan de 
wettelijke vereisten (Eindexamenbesluit art. 31). 

● 

N5 De school meldt verzuim, schorsing en verwijdering aan de 
leerplichtambtenaar via het verzuimloket conform wet-en 
regelgeving. Voor een besluit tot verwijdering voert de school overleg 
met de inspecteur. 

● 

N6 De geplande onderwijsduur voldoet aan de wettelijke vereisten (WVO 
art. 10, lid 2; 10b, lid 2; 10d, lid 2; 10f, lid 3a; 11c, lid 1b; 12, lid 5). ● 

2.2 Beoordeling 

Algemeen beeld 
De kwaliteit van het onderwijs op Winford Leiden VO, afdelingen mavo, havo en vwo, heeft zich het 
laatste jaar verder verbeterd, maar de effecten daarvan zijn nog niet geheel zichtbaar in de 
examenresultaten. Over drie jaar bezien voldoet Winford Leiden VO aan de eis dat in de 
examenresultaten slechts een geringe discrepantie tussen het cijfer van het schoolexamen en van 
het centraal schriftelijk eindexamen te zien mag zijn. Een van de drie afdelingen (de havo-afdeling) 
voldoet nog niet aan de eis dat het gemiddelde cijfer van alle eindexamens zou moeten liggen op 
6,0; de afdeling vwo voldoet net; de afdeling mavo heeft te weinig leerlingen om een oordeel te 
vellen. Het gaat echter om kleine aantallen leerlingen. De inspectie beschouwt de opbrengsten als 
een risico van de instelling. Zij zal tijdig moeten interveniëren als een leerling zijn examendoelen 
niet weet te realiseren. 
In de kwaliteitszorg is verbetering te zien in de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijsproces 
wordt bewaakt. 
In de bewaking van de examenkwaliteit is een stap gezet door de verantwoordelijkheid voor de 
schoolexamens in de derde toets periode geheel te beleggen bij landelijk gevormde commissies. 
Winford heeft bij enkele docenten erop aangedrongen zich verder te scholen om een bevoegdheid 
voor het lesgeven in het voorbereidend hoger onderwijs (1e graad) te halen. Zij boeken daarin de 
gewenste vorderingen. Deze docenten meegerekend voldoet de school in ruime mate aan de eis 
van minimaal 80% door bevoegde docenten gegeven lessen. 

Toelichting 
Het bovenstaande algemene oordeel van de inspectie wordt hieronder toegelicht. Daarbij komen, 
voorafgegaan door enkele opmerkingen over de opbrengsten, achtereenvolgens de in de inleiding 
genoemde domeinen aan bod: het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving. 

Opbrengsten 
Meer en meer zijn de leraren en de schoolleiding zich ervan bewust dat in de examenresultaten 
slechts een geringe discrepantie tussen het cijfer van het schoolexamen en van het centraal 
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schriftelijk eindexamen te zien mag zijn. Aan deze eis hebben alle afdelingen van Winford Leiden 
VO, berekend over de examens van 2011, 2012 en 2013, voldaan (voor zover de resultaten 
vergelijkbaar en te beoordelen waren). Dit mag een goede prestatie worden genoemd. 
Daarnaast zou het gemiddelde cijfer van alle eindexamens volgens de afgesproken eis, berekend 
over de examens 2012, 2013 en 2014, moeten liggen op 6,0. Aan deze eis is nog niet voldaan bij 
de afdeling havo. 

Onderstaande tabellen geven de examenresultaten weer, waarmee de inspectie tot haar oordelen 
is gekomen. 

Winford Leiden VO 
Opbrengsten, examenresultaten  2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 

2011-2012 2012-2013 2012-2013 

Mavo Havo Vwo Mavo Havo Vwo Mavo Havo Vwo 

Verschil 
SE-CE 

0,03 0,05 0,30 0,03 0,09 0,24 *) 0,12 0,38 

Gemiddeld 
CE cijfer 

6,15 6,27 5,83 6,22 5,70 6,10 *) 5,73 6,02 

*) te weinig leerlingen om berekening te maken 

Per vak is een analyse gemaakt van de achtergrond van de lage cijfers. De docenten menen dat de 
leerlingen van deze lichting veel problemen kenden. Verlenging van de voorbereidingstijd op het 
examen door plaats te nemen in het voorexamenjaar heeft soms uitkomst geboden. Ook is in 
sommige gevallen de begeleiding geïntensiveerd. Daartoe wordt mentoren gevraagd om 
handelingsplannen met leerlingen te bespreken; het resultaat hiervan is nog wisselend. 1 Leerling 
had een uitzonderlijk lage score bij het cse, hetgeen het totaalcijfer beïnvloedt 

Het onderwijsproces 
Het onderwijsproces op Winford Leiden VO heeft voldoende kwaliteit. 
De school realiseert met name voldoende kwaliteit op de terreinen onderwijstijd en schoolklimaat. 
Tijdens de bezochte lessen vond de inspectie de uitleg voldoende duidelijk en waren de leerlingen 
taakgericht bezig. De leraren zetten de leerlingen in de lessen voldoende aan tot actieve 
betrokkenheid, alhoewel de afwisseling in werkvormen soms beperkt is. 
Extra vakbegeleiding en -ondersteuning vindt gedeeltelijk plaats tijdens de les; dit komt vooral de 
zwakkere leerlingen ten goede. Maar alle leerlingen werken aan dezelfde verwerkingsopdrachten, 
ook als zij blijk geven die opdrachten te beheersen. Wel vindt differentiatie plaats in de bijlessen, 
die in aanvulling op de reguliere lessen worden gegeven. Verder hebben de leerlingen (zelf)studie
uren. 
De leerlingen in de onderbouw krijgen extra zorg door middel van begeleiding bij 
planningsproblemen en dyslexie. De school gaat in de onderbouw voorzichtig beginnen met extern 
genormeerde toetsen voor de kernvakken, waardoor duidelijk wordt hoe ver de leerlingen al zijn 
gevorderd in de beoogde referentieniveaus. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan voor verbreding 
van het taalbeleid, op het gebied van de leesvaardigheid, naar alle schoolvakken. Nog niet alle 
docenten zijn hiermee ingenomen. 

Elke leraar legt de leerlingenresultaten vast in het geautomatiseerd volgsysteem. De mentor 
bespreekt de vorderingen van leerlingen regelmatig met hen en houdt de ouders voortdurend op 
de hoogte. Op schoolniveau zijn er vanaf september 2014 wekelijks zorgbesprekingen met de 
zorgcoördinator. Hierbij maken zorgcoördinator en mentoren over een leerling afspraken voor de 
komende periode en leggen deze vast in een handelingsplan. Omdat geen leraren bij dit overleg 
betrokken zijn, bereiken de afspraken lang niet altijd de lesgevers. Ook zouden de afspraken nog 
concreter kunnen worden geformuleerd. 

De kwaliteitszorg 
De kwaliteitsborging van het Winford Leiden VO heeft aan kwaliteit gewonnen. Niet alleen door het 
frequent monitoren van de behaalde resultaten van de leerlingen, maar ook door intensiever 
onderzoek naar de kwaliteit van de lessen. Daartoe heeft de instelling een externe auditor in de 
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arm genomen, die een scherpe analyse van de lesgeefkwaliteit heeft gemaakt.  Het is nu aan de 
instelling om de gesuggereerde verbeterpunten tot voorwerp van haar eigen kwaliteitszorg te 
maken. Daartoe behoort onder andere het tot stand brengen van gemeenschappelijk taalbeleid en 
het vergroten van de afwisseling in de lessen.  Daarnaast houdt de instelling regelmatig 
tevredenheidonderzoeken onder de leerlingen, hetgeen eveneens veel informatie oplevert over 
verbetermogelijkheden op verschillende gebieden. 

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de toetsen is nu geheel belegd bij landelijke secties. 
Vanuit Winford Leiden is de (digitale) betrokkenheid van de docenten bij deze secties toegenomen. 
De verschillen in de opzet van de toetsmomenten tussen Winford Leiden en de andere Winford 
instellingen zijn voorlopig opgelost. In toetsperiode 3 zullen Winford-breed gezamenlijke toetsen 
voor de examenvakken worden afgenomen. Wel zullen de docenten nog de correctie doen van het 
eigen leerlingenbestand. 

Wet- en regelgeving 
Winford Leiden VO voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen Dat betreft de volgende gebieden: 
- meldplicht bij verzuim en voortijdig schoolverlaten en schorsing 
- wettelijke documenten. De instelling heeft een schoolplan, een jaarplan , een zorgplan en een 
jaar-of examenverslag. Door dit cyclisch proces heeft de instelling de mogelijkheid tot sturing op 
verbetering en behoud van de kwaliteit van het onderwijsproces, de examenkwaliteit en de 
opbrengsten. 
- bevoegd gegeven lessen. De krimp van de vestiging Winford Leiden heeft ertoe geleid dat het 
aantal onderwijsgevende personeelsleden is gekrompen tot ongeveer 20. Hiervan zijn drie 
docenten in opleiding; twee docenten zijn onbevoegd. De norm van minimaal 80% bevoegd 
gegeven lessen wordt ruim gehaald. 

De inspectie maakt verder twee opmerkingen die aandacht vragen van Winford Leiden: 
a. De school moet blijven streven naar een percentage van 100% bevoegd gegeven 

lessen. 
b. Met de directie is afgesproken dat in de schoolgids wordt vermeld welk onderscheid 

bestaat tussen vo-leerlingen en aan het vavo uitbestede leerlingen (16 en 17 jarigen in 
het vavo). Argumenten voor de uitbesteding worden vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem. 

3. TOEZICHTARRANGEMENT 

Kwaliteit 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op Winford Leiden VO als voldoende. 
Winford Leiden VO voldoet op alle afdelingen aan de eisen van het beperkte verschil tussen het 
cijfer van het schoolexamen en centraal schriftelijk eindexamen. Maar het gemiddelde examencijfer 
in de havo moet verder worden verhoogd. Het onderwijs- en begeleidingsproces bevat slechts een 
enkele tekortkoming. De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg als voldoende. 

Het kwaliteitsoordeel voor de instelling leidt tot een basisarrangement, waarmee de inspectie 

uitspreekt dat zij vertrouwen heeft in de huidige onderwijskwaliteit en voor de school overgaat tot 

de reguliere toezichtcyclus. 

Naleving 
De inspectie concludeert dat Winford Leiden VO in de naleving van wet- en regelgeving voldoet op 
de onderzochte onderdelen. Wel kunnen de Programma’s van toetsing en afsluiting voor 
verschillende vakken meer inhoudelijk worden beschreven. 
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Bijlage 

Het onderwijsproces bestaat uit tien normindicatoren ten behoeve van de beslisregel voor een 
oordeel, onderverdeeld in twee categorieën; het betreft de volgende indicatoren: 
Categorie 1: aanbod 

- De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten. 

- De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de examenprogramma’s. 

- De school met een substantieel percentage taalzwakke leerlingen heeft bij alle vakken een 

aanbod aan leerinhouden dat past bij de talige onderwijsbehoeften van deze leerlingen. 
Categorie 2: pedagogisch-didactisch handelen 

- Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met 

elkaar en met anderen omgaan. 

- De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 

- De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 

- De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 
Categorie 3: klimaat 

- De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel 

en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 
Categorie 4: zorg en begeleiding 

- De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 

procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

- De school voert de zorg planmatig uit. 
Het onderwijsproces is van onvoldoende kwaliteit als twee of meer normindicatoren uit 
dezelfde categorie onvoldoende zijn, dan wel in meer dan twee categorieën ten minste 
één onvoldoende normindicator zit. 
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