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Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in 

de vier jaar onderzocht door de onderwijsinspectie. Dit jaar was het 

bestuur van Stichting De Regenboog aan de beurt. Onder Stichting 

de Regenboog vallen zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs aan in 

totaal 12.350 leerlingen.

We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 

voldoende kwaliteit en of de Regenboog genoeg geld heef om ook 

in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Bij drie 

scholen, de scholen Rood, Paars en Groen, hebben we onderzocht 

of het bestuur weet hoe het is gesteld met de kwaliteit van het 

onderwijs op deze scholen. Ook hebben we gekeken hoe het 

bestuur er zelf voor zorgt dat het onderwijs op de scholen van 

goede kwaliteit blijf. 

Daarnaast hebben wij onderzoek gedaan naar School Geel en 

School Blauw. School Geel hebben we uitgekozen omdat wij risico’s 

zagen in de onderwijsresultaten. School Blauw is onderzocht op 

verzoek van het bestuur, omdat het bestuur hoopt dat de inspectie 

deze school als ‘goed’ zal beoordelen. 

Wat gaat goed?

Het bestuur van Stichting De Regenboog zorgt voor onderwijs van 

voldoende kwaliteit, zorgt voor verbeteringen als het nodig is en 

gaat verstandig met zijn geld om. Het bestuur wil het onderwijs 

graag steeds blijven verbeteren. Om dat te bereiken hebben de 

bestuurders duidelijk opgeschreven hoe ze denken over goed 

onderwijs, op zo’n manier dat de verschillende scholen er goed 

mee aan de slag kunnen. 

Het bestuur weet precies hoe de scholen georganiseerd zijn en hoe 

het zit met de onderwijskwaliteit. Het zorgt ervoor dat de scholen 

hun afspraken nakomen, bijvoorbeeld over de verbetering van het 

onderwijs. Ook kennen de bestuurders de verschillen tussen de 

scholen. Daar houden ze rekening mee in de aansturing, waarbij de 

kwaliteit van het onderwijs wel voorop blijf staan. 

Wij zijn het eens met het bestuur dat School Blauw een ‘goede 

school’ genoemd mag worden. We zien verder dat op alle onder-

zochte scholen van de Regenboog veel zorg en aandacht uitgaat 

naar de leerlingen. Docenten, ondersteunend personeel en 
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schoolleiding blijven zoeken naar mogelijkheden om de leerlingen 

steeds beter onderwijs te bieden. De leerlingen zijn dan ook 

tevreden met hun school, waar ze zich kunnen ontwikkelen in een 

veilige, pretige en stimulerende omgeving. 

Wat moet beter?

School Geel hebben we onderzocht omdat we daar risico’s zagen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de leerlingen op deze school te weinig 

leren. Ook de inhoud van de lessen vinden we niet goed genoeg, 

omdat het niveau van de lesstof bij taal en rekenen te laag is voor 

de leerlingen. Al met al beoordelen we School Geel als onvoldoende. 

De school heef inmiddels maatregelen in gang gezet om de lessen 

te verbeteren. 

Bij School Rood moet de schoolleiding duidelijker opschrijven op 

welke punten de school zich moet verbeteren. Verder moet de 

leiding meer haar best doen om ervoor te zorgen dat de verbete-

ringen ook echt uitgevoerd worden.

Wat kan beter?

We zien bij alle scholen van de Regenboog ook kansen voor 

verbeteringen. Het belangrijkste is dat de scholen duidelijk en stap 

voor stap opschrijven hoe en wanneer ze hun plannen willen 

uitvoeren. Ook is het niet altijd duidelijk hoe ze de plannen willen 

betalen, waardoor de kans bestaat dat die niet door kunnen gaan of 

veranderd moeten worden. We zien op bijna alle scholen dat ze om 

die reden hun plannen wel eens hebben aangepast.
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 1.  Inleiding
Wat voor onderzoek heef de inspectie gedaan?
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De inspectie heef een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 

bestuur van Stichting de Regenboog. De centrale onderzoeksvraag 

voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: 

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

fnancieel beheer?

Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:

1. Heef het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heef 

zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 

verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heef 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 en 

ambitie (KA) en Financieel beheer (FB).

Het onderzoek richt zich daarnaast op de onderwijskwaliteit van 

een deel van de scholen.

Werkwijze

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is 

onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de 

financiële continuïteit. Op schoolniveau zijn drie verschillende 

onderzoeken uitgevoerd: een verificatieonderzoek bij de scholen 

Rood, Paars en Groen, een onderzoek naar aanleiding van 

geconstateerde risico’s bij School Geel en een onderzoek op 

verzoek van het bestuur naar School Blauw die volgens het bestuur 

in aanmerking kwam voor de waardering goed.

Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het 

onderzoek naar de kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat daarbij 

niet alleen om de vraag of de informatie van het bestuur juist is, 

maar ook om de vraag of de sturing op kwaliteit werkt. In het 

onderzoek bij Stichting de Regenboog verifiëren we dat op aan de 

hand van een inspectieoordeel over de feitelijke kwaliteit op de 

volgende vijf standaarden1: 

• Aanbod (OP1)

• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)

• Didactisch handelen (OP3)

• Pedagogisch klimaat (SK2)

• Kwaliteitszorg (KA1)

1. De verantwoording voor de keus van 
deze standaarden en de geselecteerde 
scholen is te vinden in het onder-
zoeksplan dat voor dit onderzoek is 
opgesteld.

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

K kan beter
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Deze standaarden zijn onderzocht op drie scholen, te weten School 

Rood, School Paars en School Groen. 

Het onderzoek naar risico’s op School Geel en het onderzoek op 

verzoek goede school bij School Blauw zijn uitgevoerd met het hele 

waarderingskader.

Onderzoeksactiviteiten

De informatie over het bestuur van De Regenboog en de bijbeho-

rende scholen die bij de inspectie aanwezig is, is geanalyseerd en 

aangevuld met onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur 

als van de scholen. Het gaat bijvoorbeeld om het bestuursverslag, 

het schoolplan, het strategisch beleidsplan, financiële gegevens, 

opbrengstgegevens en signalen. 

We hebben daarnaast op locatie leerlingdossiers bekeken en lessen 

bezocht. Verder zijn gesprekken gevoerd met het uitvoerend en 

toezichthoudend bestuur, met de directeuren van de scholen, de 

ondersteuningsfunctionarissen en met een vertegenwoordiging 

van de ouders, leraren en leerlingen. 

Leeswijzer

Hierna volgen eerst de oordelen op de standaarden in de kwaliteits-

gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 

bestuursniveau; de resultaten uit de verificatieonderzoeken zijn 

hierin op hoofdlijnen verwerkt. Ook de afspraken over vervolg-

toezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u 

meer uitgebreid de resultaten van de verificatie-onderzoeken op de 

drie scholen, respectievelijk School Rood, School Paars en School 

Groen. Hoofdstuk 4 geef de resultaten van het onderzoek naar 

risico’s (School Geel) en hoofdstuk 5 beschrijf de resultaten van 

het onderzoek op verzoek goede school bij School Blauw. In 

hoofdstuk 6 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de 

rapportage opgenomen. 

 



2.  Bestuur
 Kwaliteitszorg en fnancieel beheer van het bestuur 
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In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer op bestuursniveau: de 

oordelen op de standaarden in de gebieden Kwaliteitszorg en 

ambitie en Financieel beheer. 

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op 

de scholen, zijn hierin verwerkt voor zover deze de oordelen 

onderbouwen en/of illustreren. Dat geldt vooral voor het verificatie- 

onderzoek. De resultaten daarvan zijn samengevat in figuur 2 dat 

laat zien in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld 

dat het bestuur zelf heef van de gerealiseerde kwaliteit op de 

scholen. 

In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat2. 

Figuur 1:    oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en 

Financieel beheer

Conclusie

Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt 

waar nodig op verbeteringen en zorgt voor deugdelijk financieel 

beheer. 

Het bestuur heef voldoende zicht op de organisatie en de onder-

wijskwaliteit en ziet erop toe dat verbeteringen worden door-

gevoerd en afspraken worden nagekomen. Op bestuurlijk niveau is 

waarneembaar een kwaliteitscultuur aanwezig. Doelen en 

(gewenste) verbeteringen worden gedefinieerd op basis van een 

gedegen analyse van relevante gegevens. Juist hier is er echter ook 

ruimte voor verbetering: in de vertaling van het beleid en in de 

uitwerking van verbetermaatregelen zijn de einddoelen helder en 

Bestuur

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

V

2. In de eerste ronde van vierjaarlijkese 
onderzoeken wordt op bestuurs-
niveau nog geen oordeel gegeven op 
het niveau van het kwaliteitsgebied: 
kwaliteitszorg en ambitie.
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ook wanneer verbetering moet zijn gerealiseerd. Maar de weg er 

naar toe is niet altijd concreet uitgewerkt en onduidelijk is welke 

financiële middelen eraan zijn gekoppeld. Daardoor is het risico 

groot is dat de doelen uiteindelijk toch niet worden behaald. We 

constateren op bijna alle scholen dat om die reden doelen zijn 

bijgesteld.

De financiële positie van Stichting de Regenboog is in orde; we 

zien geen verhoogde risico’s voor de financiële continuïteit. Het 

bestuur voldoet aan alle onderzochte deugdelijkheidseisen op dit 

kwaliteitsgebied. 

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

Het bestuur is ambitieus en heef zijn ambities vertaald in een 

heldere beleidsvisie. Deze is uitgewerkt in herkenbare en passende 

speerpunten zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau 

van de scholen. Het bestuur gebruikt een beleidsmonitor als 

instrument om op basis van relevante indicatoren en benchmarks 

conclusies te trekken over de onderwijskwaliteit. Gekeken wordt 

dan niet alleen naar de jaarlijkse resultaten, maar ook naar de 

trend in de resultaten op de verschillende scholen. 

Op bestuurs-, en op schoolniveau is een kwaliteitszorgsysteem 

ingericht. Deze is duidelijk voor de medewerkers en omvat alle 

belangrijke onderdelen om de onderwijskwaliteit te kunnen 

bewaken en risico’s tijdig te signaleren. Doelstellingen die 

daarnaast worden geformuleerd en die periodiek kunnen wijzigen 

zijn er ook in opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om doelen 

die worden gesteld op basis van een strategische (meerjarig) 

beleidsplan of die specifiek voor één school relevant zijn. Op 

Kwaliteitszorg en ambitie O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg  

KA2  Kwaliteitscultuur ●

KA3  Verantwoording en dialoog ●  

Het beeld komt

niet overeen

Het beleid werkt 

niet door tot op 

de werkvloer

Het beeld komt

helemaal overeen

Het beleid werkt 

door tot op de 

werkvloer
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schoolniveau worden deze voor een deel bepaald op basis van 

een sterkte/zwakte-analyse die samen met docenten en de 

medezeggenschapsraad wordt opgesteld. Elke school heef de 

resultaten daarvan en de doelen en ambities uitgewerkt in het 

schoolplan. Het schoolplan voldoet op alle scholen aan de 

daaraan gestelde eisen.

Het systeem bestaat daarmee feitelijk uit twee delen. Het eerste is 

voor alle scholen gelijk en is gericht op het bewaken van de 

basiskwaliteit. Het tweede kan per school verschillen en is gericht 

op (het behalen van) doelen, ambities en de implementatie van het 

beleid van het bestuur op de scholen. Wat betref dit tweede deel 

zien we wel verschillen tussen scholen, bijvoorbeeld in de mate 

waarin deze doelstellingen zijn vertaald naar de (les)praktijk. Het 

bestuur heef deze verschillen goed in beeld en houdt daar in zijn 

sturing rekening mee zonder concessies te doen aan de kwaliteit 

die moet worden behaald, en het moment waarop dat gerealiseerd 

moet zijn. 

2.2. Resultaten verifcatie-onderzoek

We zijn in de eerste plaats nagegaan of het bestuur voldoende en juiste 

informatie heef over de kwaliteit van het onderwijs bij de scholen. 

Aan de hand van enkele standaarden hebben we dat onderzocht. In 

de volgende tabel is het resultaat daarvan weergegeven.

Het bestuur heef voldoende zicht op de gerealiseerde kwaliteit bij 

de drie scholen. De bestaande verschillen in kwaliteit tussen de 

scholen kan het bestuur verklaren en vertalen in beleid dat voor de 

verschillende scholen nodig is. Zo heef het bestuur op school 

Rood extra ondersteuning ingezet om de school te stimuleren de 

gegevens uit de beleidsmonitor van het bestuur beter te benuten.

De kwaliteit van het didactisch handelen schat het bestuur hoger in 

dan het door ons is beoordeeld: het bestuur waardeert het als 

   

 Rood   Paars   Groen

OP1 Aanbod √ √ √

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ≠ √ √

OP3 Didactisch handelen ≠ ≠ ≠

SK2 Pedagogisch Klimaat √ ≠ √

KA1 Kwaliteitszorg √ √ √

Figuur 2: resultaten verifcatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heef. 
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goed, en wij komen tot een voldoende. Binnen de scholen is de 

afgelopen jaren hard gewerkt aan vernieuwing van het aanbod. 

Daarbij is fors ingezet op meer differentiatie, zoals ook te zien is op 

School Blauw (hoofdstuk 5). In samenhang daarmee is gekeken 

naar geschikte opdrachten, passende werkvormen en is het 

onderwijsaanbod tussen verschillende vakken beter gestructureerd. 

Daardoor kunnen de leerlingen zich het totale leerstofaanbod 

beter eigen maken. Deze innovatie heef duidelijk geleid tot een 

verbetering die ook doorwerkt in het didactisch handelen en het 

bestuur waardeert dit vervolgens als goed. Wij zien echter op alle 

scholen nog wel aandachtspunten en komen tot een oordeel 

voldoende. 

Een belangrijk aandachtspunt die geldt voor School Groen is dat de 

focus vooral ligt op de nieuwe werkwijze. Wat daardoor dreigt 

onder te sneeuwen is dat leraren hun handelen plannen en 

structureren met behulp van informatie die zij over leerlingen 

hebben en met name over de leerlingen die meer begeleiding 

nodig hebben omdat zij moeite hebben met de stof en de 

omschakeling naar de vernieuwde werkwijze.

In de tweede plaats zijn wij nagegaan of de beleidsdoelstellingen 

die het bestuur heef gesteld ook voldoende doorwerken bij de 

scholen. Het bestuur heef als strategische doelstelling om extra te 

investeren in begeleiding van zorgleerlingen. Dat doel is geformu-

leerd in samenspraak met de scholen. In het kader van het 

verificatieonderzoek zijn wij bij de scholen Rood en Paars nagegaan 

of deze beleidsdoelen vertaald zijn naar concrete activiteiten bij die 

scholen en of het beleid al tot de gewenste resultaten heef geleid. 

We hebben geconstateerd dat de docenten en schoolleiders het 

beleid, dat is vastgelegd in de schoolplannen van de betreffende 

scholen, kennen en ook hebben vertaald naar een aanpak dit 

passend is voor de situatie op hun school. De effecten van het 

ingezete beleid worden nu zichtbaar en zijn positief: zorgleerlingen 

hebben baat bij de extra leeractiviteiten die zij krijgen aangeboden.  

De effecten van  
het ingezete beleid 
worden zichtbaar  
en zijn positief: 
zorgleerlingen 
hebben baat bij de 
extra leeractiviteiten 
die zij krijgen 
aangeboden.
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2.3 Financieel beheer

Wij geven in beginsel geen oordeel over de financiële doelmatig-

heid. Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel 

beheer uitsluitend op de beoordeling van de standaarden voor 

financiële continuïteit en rechtmatigheid. Deze standaarden zijn 

voor De Regenboog beide beoordeeld als ‘voldoende’. Het 

financieel beheer is dan ook beoordeeld als ‘voldoende’.

Financiële continuïteit

In onderstaande tabel schetsen wij met enkele kengetallen de 

financiële ontwikkeling van Stichting De Regenboog in de periode 

2012-2017. Die kengetallen zeten we af tegen de signaleringsgren-

zen. Wij gebruiken deze signaleringsgrenzen om mogelijke risico’s 

voor de financiële continuïteit te herkennen.

Zoals blijkt uit de tabel is er geen sprake van waarden die wijzen op 

een mogelijk financieel risico met gevolgen voor de continuïteit 

van het onderwijs op de korte of middellange termijn. In ons 

onderzoek vonden wij geen belangrijke informatie die strijdig is 

   Financieel beheer V

O   V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●

Kengetallen Indicatie   Realisatie Begroting

     2013   2014   2015   2016   2017   2018

Liquiditeit 
(current ratio)

< 0,75 

of < 0,50
1,31   1,67   1,84   1,66   1,63   1,66

Solvabiliteit 2 < 0,30   0,49   0,57   0,61   0,58   0,59   0,60

Weerstands-
vermogen

< 5%   16,7%   20,4%   22,0%   PM20,2%   PM19,8%   PM20,0%

Huisvestings-
ratio

> 10% 

of > 15%
10,1%   9,8%   10,4%   nvt   nvt   nvt

Rentabiliteit < 0%   0,4%   4,4%   1,2% -1,3% -0,7%   0,3%

De kengetallen tot en met 2014 zijn door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontleend aan de door 
de instellingsaccountant gecontroleerde jaarrekeningen. De kengetallen vanaf 2015 zijn ontleend 
aan de in de jaarstukken 2014 opgenomen continuïteitsparagraaf. 
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met dat beeld. Wij beoordelen de financiële continuïteit dan ook 

als ‘voldoende’.

Kantekening bij de meerjarige begroting is dat hierin de verwachte 

leerlingendaling niet is opgenomen. Het risico is weliswaar 

onderkend in de risicoanalyse, maar nog niet vertaald in het 

financieel perspectief van de stichting. 

Financiële rechtmatigheid

Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindin-

gen 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. Dat oordeel luidt in het 

geval van De Regenboog ‘voldoende’; in dit onderzoek hebben zich 

aan ons geen gegevens voorgedaan die een positieve waardering 

van de financiële rechtmatigheid in de weg staan.

2.4 Afspraken over vervolgtoezicht

De inspectie heef de kwaliteit beoordeeld en op basis daarvan 

afspraken gemaakt met het bestuur over het vervolgtoezicht.  

(c.q. ziet geen aanleiding om afspraken te maken over verbetering).

 

Beoordeling (0) Datum gereed

De onderwijskwaliteit van van School 

Geel is onvoldoende, omdat de leer-

resultaten onvoldoende zijn. Er wordt 

niet voldaan aan artikel 23a1 WVO en 

de Regeling Leerresultaten VO en de 

regeling VO. 

Herstelopdracht 

School Geel verbetert de onderwijsre-

sultaten.   

De inspectie voert een herstelonder-

zoek uit twee jaar na publicatie van dit 

rapport.   

De Kwaliteitszorg (KA1) is onvoldoende 

en voldoet niet aan artikel 23a 25 WVO.

De kwaliteitszorg op school Rood 

voldoet niet aan de wetelijke vereisten. 

Duidelijk moet blijken dat beschikbare 

gegevens worden benut en geanalyseerd  

om passende maatregelen te kunnen 

nemen. 

De inspectie doet een jaar na vaststelling 

van het rapport  een herstelonderzoek 

om te beoordelen of de kwaliteitszorg 

dan voldoet aan de eisen.

Aanbod (OP1) School Geel

Artikel 29 lid 4 & 5 en artikel 2 & 3 van 

het besluit referentieniveaus Nederlandse 

taal en rekenen. 

School Geel zorgt ervoor dat het aan-

bod voor de havo voldoet aan de juiste 

referentieniveaus voor taal. 

Het bestuur informeert de inspectie  

uiterlijk 1 augustus 2016 op welke wijze 

het aanbod is aangepast.
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het verificatie-

onderzoek bij de drie scholen Rood, Paars en Groen. We onder-

zochten op deze drie scholen de volgende standaarden:

• Aanbod (OP1)

• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)

• Didactisch handelen (OP3)

• Pedagogisch klimaat (SK2)

• Kwaliteitszorg (KA1)

Het beeld dat het bestuur heef over de gerealiseerde kwaliteit op 

de verschillende scholen is in hoofdstuk 2 naar voren gekomen en 

komt grotendeels overeen met ons beeld. Met uitzondering van 

een enkele onvoldoende is het onderwijs op de drie scholen op de 

onderzochte onderdelen van voldoende niveau.

We bespreken de resultaten per school en per kwaliteitsgebied.

3.1 School Rood

School Rood biedt leerlingen een breed en uitdagend leerstof-

aanbod waarin er veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling is, 

maar ook voldoende ruimte voor de culturele en creatieve vorming 

en, bijvoorbeeld, techniek. Het aanbod is bovendien goed afgestemd 

op verschillen tussen leerlingen. Dit geldt niet alleen voor de 

leerlingen die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben, 

maar ook voor de leerlingen die juist meer presteren/aankunnen. 

 

De leraren houden zicht op de brede ontwikkeling van hun 

leerlingen, niet alleen door (het analyseren van) toetsresultaten, 

maar ook op basis van observaties. Zij analyseren deze gegevens 

zorgvuldig ,en leggen deze zodanig vast dat belangrijke informatie 

goed kan worden gedeeld. Daardoor ervaren de leraren het niet als 

een administratieve last. 

 3.    Resultaten verifcatie- 
onderzoek

   Onderwijsproces O   V   G

OP1  Aanbod  

OP2  Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3  Didactisch handelen ●  

De school biedt een 
breed en uitdagend 
leerstof aanbod  met 
veel aandacht voor 
cognitieve ontwikke-
ling is, maar ook 
voor culturele en 
creatieve vorming  
en techniek.
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Het didactisch handelen is van voldoende niveau. De lessen 

verlopen rustig en ordelijk. Leraren zijn vakinhoudelijk bekwaam, 

leggen goed uit en geven duidelijke instructies. Leerlingen zijn 

actief betrokken bij de les.

De school heef een ondersteunend pedagogisch klimaat. Voor 

iedereen, leerlingen en docenten, is duidelijk wat zij van elkaar 

(mogen) verwachten. Dit is uitgewerkt in twaalf basisregels voor 

leerlingen en docenten, variërend van basale afspraken over ‘niet 

eten in de klas’ en ‘te laat komen’ tot afspraken over respectvol met 

elkaar omgaan, en effectieve leerhoudingen. De afspraken worden 

ook ‘gehandhaafd’, wat een duidelijke structuur geef voor alle 

leerlingen door de jaren heen omdat het zorgt voor eenheid van 

handelen tussen de docenten op deze onderdelen.

  

In het schoolplan heef school Rood beschreven hoe zij de 

inrichting van het onderwijs vormgeef. Dat is gerelateerd aan de 

sterke en zwakke punten van de school, en de kansen en bedreigin-

gen. Deze sterkte-/zwakteanalyse is opgesteld met docenten en met 

de medezeggenschapsraad. Vervolgens zijn verbeterpunten 

gedefinieerd en deze zijn vertaald in verbetermaatregelen. De 

school heef daarnaast de beschikking over de resultaten uit de 

beleidsmonitor die het bestuur gebruikt om de onderwijskwaliteit 

te volgen en om zo nodig bij te sturen. Zoals ook in hoofdstuk 2 

beschreven is dit een werkwijze die op alle scholen wordt gevolgd. 

De verbeterpunten en -maatregelen van school Rood zijn echter 

niet allemaal relevant voor het bewaken en verbeteren van de 

onderwijskwaliteit. Dit komt doordat school Rood de resultaten uit 

voornoemde beleidsmonitor nog onvoldoende benut. De stap om 

nader te analyseren wat de oorzaak is voor tegenvallende resultaten 

wordt dus eveneens overgeslagen. Daardoor vloeien de verbeter-

punten en -maatregelen niet altijd logisch voort uit de resultaten 

en bestaat het risico dat deze niet tot het gewenste effect zullen 

leiden. Tot slot zijn de geformuleerde verbetermaatregelen niet 

   Veiligheid O   K   V   G

SK2 Pedagogisch klimaat ●

Kwaliteitszorg en ambitie O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg ●  
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concreet genoeg uitgewerkt (tussenstappen en planning) om op de 

gewenste verbeterpunten te kunnen sturen. Het stelsel van 

kwaliteitszorg is dus onvoldoende cyclisch, systematisch en 

planmatig. Het is op grond van artikel 23a en 24 vierde lid van de 

WVO wel verplicht om een kwaliteitszorgsysteem te hebben dat aan 

deze eisen voldoet, en dat uit te voeren. De school voldoet niet aan 

deze eisen.  

De school heef daarnaast de gegevens uit de beleidsmonitor die 

het bestuur gebruikt om de onderwijskwaliteit te volgen en om zo 

nodig bij te sturen. Deze gegevens benut school Rood nog 

onvoldoende, waardoor verbetermaatregelen niet altijd lijken te 

passen bij de resultaten. Ook wordt de stap om nader te analyseren 

wat bijvoorbeeld de oorzaak is voor tegenvallende resultaten 

overgeslagen, waardoor het risico bestaat dat verbetermaatregelen 

niet tot het gewenste effect zullen leiden. 

Voor de geformuleerde doelen en verbeteringen geldt in het 

algemeen dat ze concreter kunnen worden uitgewerkt (tussenstap-

pen en planning) om beter op de gewenste doelen en verbeteringen 

te kunnen sturen.

3.2 School Paars

Het aanbod voldoet aan de gestelde wetelijke eisen voor wat 

betref het niveau en wordt gestructureerd en samenhangend aan 

de leerlingen aangeboden.

De school heef goed zicht op de ontwikkeling van haar leerlingen. 

Vanaf binnenkomst verzamelt de school informatie over de kennis 

en vaardigheden van de leerlingen. Zo is snel in beeld wat leerlingen 

bijvoorbeeld aan hulplessen nodig hebben. Leerlingen kunnen 

deelnemen aan een specifiek onderwijsaanbod, zoals het technasium. 

De school neemt genormeerde toetsen af in de onderbouw. Op 

basis van de resultaten wordt het onderwijs aangepast op de 

vaardigheden die individuele leerlingen laten zien. Op deze manier 

worden de toetsen als instrument optimaal benut. 

   Onderwijsproces O   V   G

OP1  Aanbod ●

OP2  Zicht op ontwikkeling en begeleiding  

OP3  Didactisch handelen ●  
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Het didactisch handelen is van voldoende niveau. Leraren bieden 

gestructureerde lessen aan en leggen duidelijk uit. Leerlingen zijn 

over het algemeen taakgericht en betrokken bij de lessen. We zien 

wel kansen voor verdere verbetering. Een meer doelgerichte 

opbouw van de lessen zou bijdragen aan een grotere effectiviteit 

ervan. Dat geldt ook ten aanzien van de kwaliteit van de interactie 

(feedback en feedforward). 

Duidelijke afspraken en een consequente benadering van leerlingen 

ontbreken. Het pedagogisch klimaat behoef daarom versterking. 

Docenten verschillen onderling in aanpak en bejegening, wat zijn 

weerslag heef op de individuele leerlingen en ook op de leerlingen 

onderling. De school kan meer rust creëren door het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie van docenten op onderwerpen die van 

belang zijn voor een sterk pedagogisch klimaat, bijvoorbeeld sfeer 

en orde in de klas, en wat de school belangrijk vindt in de onderlinge 

relaties tussen leerlingen en tussen leerlingen en docenten. 

In het schoolplan heef School Paars omschreven hoe zij de 

inrichting van het onderwijs vormgeef. Dat wordt gerelateerd aan 

de sterke en zwakke punten van de school en de kansen en 

bedreigingen. Ook op School Paars is deze sterkte/zwakte-analyse 

opgesteld met docenten en met de medezeggenschapsraad. 

Vervolgens zijn verbeterpunten gedefinieerd en deze zijn vertaald 

in actiepunten. 

De gegevens uit de beleidsmonitor heef school Paars zorgvuldig 

geanalyseerd en zo nodig nader onderzoek gedaan als resultaten 

(positief of negatief ) anders uitpakken dan verwacht. Verbeter-

punten die de school formuleert en bijbehorende acties zijn 

passend. Een en ander vraagt wel om een meer concrete uitwerking 

(tussenstappen en planning) om beter op de gewenste verbetering 

te kunnen sturen.

   Veiligheid O   K   V   G

SK2 Pedagogisch klimaat ●

Kwaliteitszorg en ambitie O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg ●  
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3.3 School Groen

Het aanbod voldoet aan de gestelde wetelijke eisen voor wat 

betref het niveau en wordt gestructureerd en samenhangend aan 

de leerlingen aangeboden.

Alle lessen die wij gezien hebben, zijn van voldoende niveau. 

Docenten geven over het algemeen een heldere uitleg en duidelijke 

instructies. In deze lessen zijn de leerlingen actief betrokken. 

De school heef zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en heef 

daarmee een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd om aan te 

sluiten bij de ondersteuningsbehoefe van individuele leerlingen. 

Daarnaast besteedt de school in mentorlessen aandacht aan 

mogelijkheden om het leerproces van leerlingen te versterken. In 

de reguliere vaklessen kunnen docenten meer gebruik maken van 

het zicht op ontwikkeling dat de school heef en de mogelijkheden 

die dit biedt om aan te sluiten bij de individuele ondersteunings-

behoefe van leerlingen. 

Daarnaast kan de aandacht voor het leerproces dat de school heef 

meer vertaald worden naar de vaklessen.

Het pedagogisch klimaat op School Groen is sterk. De docenten 

zijn betrokken bij de leerlingen en de onderlinge omgang is 

plezierig. Leerlingen zijn heel tevreden over de school. De school 

biedt veel extra activiteiten: een technasium, het entreprenasium 

en Cambridge Engels. Een volgende uitdaging waar de school voor 

staat is het verder ontwikkelen van een stimulerend en ambitieus 

didactisch klimaat. Met name in de reguliere lessen is hier nog 

winst te behalen.

   Onderwijsproces O   V   G

OP1  Aanbod ●  

OP2  Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●  

OP3  Didactisch handelen ●  

   Veiligheid O   K   V   G

SK2 Pedagogisch klimaat ●

Leerlingen zijn heel 
tevreden over de 
school. 
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In het schoolplan heef school Groen omschreven hoe zij de 

inrichting van het onderwijs vormgeef. Dat is gerelateerd aan de 

sterke en zwakke punten van de school, en de kansen en bedreigin-

gen. Deze sterkte/zwakte-analyse is opgesteld met docenten en met 

de medezeggenschapsraad. Vervolgens zijn verbeterpunten 

gedefinieerd en deze zijn vertaald in actiepunten. Opvallend in 

positieve zin is de aandacht voor differentiatie. Hieruit blijkt dat de 

docenten én de medezeggenschapsraad zich bewust zijn van de 

specifieke, bijzondere doelgroep die zij in huis hebben, namelijk 

een relatief grote groep leerlingen met gedragsproblemen van 

verschillende aard. 

De school heef daarnaast de gegevens uit de beleidsmonitor van 

het bestuur gebruikt om de onderwijskwaliteit te volgen en om deze 

zo nodig bij te sturen. De gegevens heef zij zorgvuldig geanalyseerd 

en zo nodig is nader onderzoek gedaan als resultaten (positief of 

negatief ) anders uitpakken dan verwacht. Verbeterpunten die de 

school vervolgens heef geformuleerd en bijbehorende acties zijn 

passend voor de resultaten. 

 

Kwaliteitszorg en ambitie O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg ●  
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In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 

onderzoek bij School Geel. Op deze school kunnen leerlingen 

havo- en vwo-onderwijs volgen. Het betref een relatief kleine 

school onder dit bestuur; de school heef zo’n 120 leerlingen op de 

havo en 80 op het vwo. 

Aanleiding voor dit onderzoek is een geconstateerd risico ten 

aanzien van de onderwijsresultaten. Deze lopen de laatste drie 

jaren terug; het laatste jaar tot onder de gestelde norm. 

We hebben de school beoordeeld aan de hand van het gehele 

waarderingskader.

Onderstaand figuur geef de resultaten van het onderzoek. 

Conclusie

De kwaliteit van het onderwijs op school Geel is onvoldoende, 

omdat de resultaten een dalende lijn laten zien. Het laatste jaar 

liggen de resultaten onder de norm. Een eenduidige verklaring is 

er niet; de tekortkomingen ten aanzien van het aanbod  en de 

geconstateerde verschillen in didactisch handelen lijken niet direct 

de oorzaak te zijn. Nadere analyses zijn nodig om de tegenvallende 

resultaten en dalende tendens te verklaren. Dat het aanbod niet 

dekkend is, is door de school zelf gesignaleerd en er zijn maat-

regelen genomen om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

 4.    Onderzoek naar risico’s: 
School Geel 

Kwaliteitsgebieden Onderwijs Totaal

Beoordeling Onderwijs

GO

O
GV   V

Kwaliteitsgebieden

O

Figuur 3: eindoordeel School Geel

Onderwijsresultaten

Onderwijsproces

Schoolklimaat en veiligheid

Kwaliteitszorg en ambitie
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Op School Geel zijn de meeste voorwaarden voor een ononder-

broken ontwikkeling van leerlingen aanwezig. De school heef 

zorg voor haar onderwijskwaliteit en de borging daarvan, creëert 

een veilige leeromgeving en een ondersteunend pedagogisch 

klimaat. 

4.1 Onderwijsproces: van voldoende niveau

De kwaliteit van het onderwijs is van voldoende niveau. Het 

aanbod is echter nog onvoldoende omdat voor het aanbod aan de 

havo-leerlingen geldt dat de verkeerde referentieniveaus voor taal 

en rekenen zijn gehanteerd. Hierdoor wordt niet voldaan aan 

artikel 29, vierde en vijfde lid, van de WVO en art. 2 en 3 van het 

Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 

Het overgrote deel van de door ons geobserveerde lessen voldoet 

aan de basale eisen die aan een goede les gesteld mogen worden. 

We zagen wel een groot verschil in de kwaliteit van lessen: hele 

goede lessen, en ook echt minder goede lessen. De minder goede 

lessen voldeden vaak niet aan de onderling gemaakte afspraken, 

bijvoorbeeld die over de inhoud en vorm van de differentiatie zijn 

gemaakt. Buiten dat kunnen wij op basis van ons onderzoek geen 

eenduidige verklaring geven voor de verschillen. Het is daarom van 

belang dat de school de verschillen in beeld brengt en erop stuurt, 

zodat de lessen de gewenste kwaliteit halen en daarmee het 

gemiddelde rendement van de lessen omhoog brengt. Wellicht dat 

dit uiteindelijk ook effect heef op de onderwijsresultaten, hoewel 

wij die relatie (nog) niet scherp willen leggen. 

De school heef voldoende zicht op de ontwikkeling van haar 

leerlingen. Vanaf binnenkomst verzamelt de school informatie 

         Onderwijsproces V

O   V   G

OP1 Aanbod ●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●

OP4 (Extra) ondersteuning ●

OP5 Onderwijstijd ●

OP6 Samenwerking ●

OP8 Toetsing en afsluiting ●
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over de kennis en vaardigheden van de leerlingen, ook krijgen 

leerlingen extra lessen als dat nodig is. Als het gaat om talent-

ontwikkeling richt de school zich niet alleen op excellente 

leerlingen, maar er is ook een programma voor sportalent.  

De school neemt genormeerde toetsen af in de onderbouw en 

gebruikt deze toetsen op een juiste manier, door het onderwijs 

aan te passen aan de vaardigheden die individuele leerlingen 

laten zien in deze toetsen. 

4.2  Schoolklimaat: vriendelijk, behulpzaam  
en veilig

Het kwaliteitsgebied schoolklimaat waarderen we als goed. Het 

pedagogische klimaat is vriendelijk en behulpzaam. Er is ruimte 

voor het individu en daarnaast kent de school ook een sociaal 

klimaat waarin rekening met elkaar wordt gehouden. De school wil 

de talenten van leerlingen benuten. Op een aantal terreinen 

gebeurt dit, maar dit speerpunt verdient verdere uitwerking. Het 

ambitieniveau en de verwachtingen van zowel de leraren als de 

leerlingen kan op een hoger niveau, waardoor aan het creëren van 

een stimulerend en ambitieus didactisch klimaat geen stip op de 

horizon blijf. De leerlingen uiten zich positief over de school. De 

school heef goed zicht op de veiligheidsbeleving; zij analyseert de 

resulaten zorgvuldig en neemt adequate maatregelen. Ook treden 

leraren corrigerend op indien er situaties zijn die daarom vragen. 

   Schoolklimaat G

O   K   V   G

SK1 Veiligheid  

SK2 Pedagogisch klimaat ●
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4.3  Onderwijsresultaten: dalende tendens niet 
goed te verklaren

De afgelopen drie jaar liepen de resultaten terug, uiteindelijk tot 

onder de norm. Ook was het verschil tussen de resultaten van het 

Schoolexamen en het Centraal examen in het vwo te groot. 

Daarmee voldoet de school niet aan artikel 23a1 van de WVO en 

regeling leerresultaten VO. In de onderbouw lopen leerlingen geen 

vertraging op. 

De teruglopende resultaten zijn niet helemaal te verklaren vanuit 

het gehele onderzoek op School Geel. Hoewel het aanbod niet 

helemaal dekkend is, kan dat niet een dergelijk effect op de 

resultaten veroorzaken. We constateren weliswaar een wisselende 

kwaliteit van lessen, maar het totaalbeeld is van voldoende niveau. 

Het bestuur is gevraagd de dalende resultaten van school Geel te 

analyseren in relatie tot de meer stabiele resultaten van de andere 

scholen onder haar bestuur en ons over de resultaten te informeren. 

Veel aandacht is er voor de ontwikkeling van sociale en maatschap-

pelijke competenties en de manier hoe de resultaten die leerlingen 

hier behalen zichtbaar kunnen worden gemaakt. De school heef 

een veelbelovend systeem ingericht, maar kan op dit moment nog 

niet aantonen of gestelde doelen op het niveau van een groep of op 

individueel niveau worden behaald. 

  Onderwijsresultaten O

O   K   V   G

OR1 Resultaten ●

OR2 Sociale en maatschappelijke compententies  ●

OR3 Vervolgsucces Niet te beoordelen
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4.4  Kwaliteitszorg en ambitie: kwaliteits- 
bewust en resultaatgericht

School Geel heef een kwaliteitszorgsysteem dat de relevante 

onderwerpen om te monitoren omvat (de beleidsmonitor) en die 

daarmee zorgt voor goede informatie over de kwaliteit van het 

onderwijs. De planmatigheid in het evalueren van opbrengsten, van 

de kwaliteit van onderwijsprocessen en van de verbeteractiviteiten 

is herkenbaar. De schoolleiding heef goed in beeld welke tekort-

komingen of verbeterpunten er zijn en zij heef de prioriteiten in 

de verbeterdoelen duidelijk bepaald. In het geval van School Geel 

betref dat uiteraard het verbeteren van de resultaten. 

De jaarplanning op twee niveaus (Regenboogbreed, en de school) 

biedt een inzichtelijke structuur waamee de school kan ontwikkelen 

en verbeteren en waarmee de resultaten kunnen worden geëvalu-

eerd. Hierin is opnieuw de sterkte/zwakte analyse herkenbaar en 

heef die geleid tot adequate doelen en ambities. Zoals eerder 

vermeld kan de uitwerking ervan een stuk concreter, en verwachten 

we een hoge prioriteit ten aanzien van het verbeteren van de 

resultaten. We zien dat nog te weinig.

De verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs aan de 

omgeving en de dialoog daarover met de belanghebbenden kan 

nog worden verbeterd. Informatievoorziening vindt nog te weinig 

gestructreerd en consequent plaats. De school heef een kwaliteits-

bewuste en opbrengstgerichte structuur. Ze bewaakt de bekwaam-

heid van het personeel en investeert in scholing en deskundig-

heidsbevordering. 

 

 

Kwaliteitszorg en ambitie V

O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg  

KA2  Kwaliteitscultuur ●  

KA3  Verantwoording en dialoog ●
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In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 

School Blauw. Het bestuur heef deze school voorgedragen voor 

een onderzoek op verzoek naar een goede school. De resultaten op 

deze school zijn al jaren stabiel hoog. Verder is de basis(kwaliteit) 

volgens het bestuur sterk geborgd in deze school wat ruimte geef 

voor het realiseren van ambities. Vooraf heef het bestuur een 

zelfevaluatie opgesteld aan de hand van het waarderingskader van 

de inspectie. 

Conclusie

School Blauw is een school met bovengemiddelde, goede resultaten. 

Het onderwijsproces is van goede kwaliteit. In de school heerst een 

veilig leerklimaat. De school kent een gevarieerd aanbod naast de 

reguliere vakken, om leerlingen te stimuleren zich optimaal te 

ontwikkelen. De ambitie op de school ligt hoog, er wordt veel van 

de leerlingen gevraagd. 

Het bestuur heef een zelfevaluatie opgesteld. Hij heef een goed 

beeld van de kwaliteit van de school en geef ook blijk van een 

kritische en ambitieuze instelling ten opzichte van de school. We 

zijn het eens met het bestuur dat deze school de waardering goed 

verdient. 

 5.    Onderzoek op verzoek goede 
school: School Blauw 

Kwaliteitsgebieden Onderwijs Totaal

Beoordeling Onderwijs

GO

VG   GG

Onderwijsresultaten

Onderwijsproces

Schoolklimaat en veiligheid

Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitsgebieden

Figuur 4: eindoordeel School Blauw

G
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5.1  Onderwijsproces: een proces dat  
ondersteunt en uitdaagt

School Blauw biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd 

aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat. Het 

aanbod is dekkend voor de examenprogramma’s en biedt daarnaast 

nog de mogelijkheid tot het behalen van certificaten voor extra 

activiteiten. Het aanbod is gericht op het bevorderen van actief 

burgerschap en sociale integratie en op de kennis van verschillende 

achtergonden en culturen. Het aanbod draagt bij aan de ontwikke-

ling van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, zoals 

blijkt uit diverse vakken die op de school worden aangeboden.

Het onderwijsaanbod beoogt leerlingen te stimuleren het beste uit 

zichzelf te halen, intellectuele capaciteiten optimaal te benuten en 

talenten en interesses breed te onderzoeken en te ontplooien.

 

Naast de reguliere vakken, die de leerlingen in minder uren 

doorlopen, volgen leerlingen een extra aanbod. Zo kunnen 

getalenteerde leerlingen kiezen voor een plusstroom. Hiervan zijn er 

verschillende. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een onderwijsstroom 

kiezen waarbij zij dezelfde vakken volgen als leerlingen in reguliere 

atheneum of gymnasium klassen, maar dan in minder tijd. In de 

vrijgekomen tijd kiezen zij voor specieke vakken: arts, science en 

vanaf klas twee ook voor humanics. In de bovenbouw werken 

leerlingen aan projecten, en maken zij kennis met wetenschappelijk 

onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Een ander voorbeeld van 

een onderwijsstroom (voor havo-leerlingen) is het International 

Business College (IBC). Leerlingen volgen dan vier dagen per week 

reguliere lessen en een dag per week volgen zij een speciaal 

programma, waarbij zij o.a. een eigen onderneming starten. Met 

bedrijven in de regio zijn opdrachten ontwikkeld die leerlingen gaan 

uitvoeren en die hen voorbereiden op ondernemerschap en een 

vervolgstudie. Door dit project, volgens het concept van 20-80 

Learning, verwacht de school dat de motivatie om te leren onder 

         Onderwijsproces G

O   V   G

OP1 Aanbod      

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding  

OP3 Didactisch handelen ●

OP4 (Extra) ondersteuning ●

OP5 Onderwijstijd  

OP6 Samenwerking ●

OP8 Toetsing en afsluiting ●
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havisten zal verbeteren. 

Duidelijk mag zijn dat School Blauw een grote variëteit aan extra 

ontwikkelmogelijkheden aanbiedt. Bij dit extra aanbod zou de 

school duidelijker kunnen maken of en hoe dit leidt tot verhoging 

of verbreding van de leerresultaten, zowel op groepsniveau als 

individueel niveau. De (tussen)resultaten die al dan niet worden 

behaald in het extra programma worden nog niet gevolgd, 

bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem is daar 

bovendien ook (nog) niet geschikt voor. Het zou zowel voor de 

leerlingen als voor de school goed zijn om ook op de resultaten 

buiten het reguliere programma zicht te krijgen. Dit om een zo 

integraal mogelijk beeld van de ontwikkeling van de leerlingen te 

behouden. 

Medewerkers binnen School Blauw leggen consequent relevante 

informatie, zoals resultaten van toetsen, handelingsplannen en 

verzuimgegevens, vast in het leerlingvolgsysteem. Er is goed 

nagedacht over wat wel en wat niet in het systeem vast te leggen, 

zodat er op zinvolle wijze gebruik van kan worden gemaakt. Het 

team heef zicht op de ontwikkeling en behoefen van haar 

leerlingen. De mentoren volgen de resultaten van hun leerlingen 

en brengen die ter sprake in rapportvergaderingen en in gesprekken 

met leerlingen en ouders. Wanneer leerlingen op het gebied van 

dyslexie, dyscalculie, taal en rekenen of op sociaal-emotioneel 

terrein extra ondersteuning nodig hebben, zorgt de school 

daarvoor. Dit gebeurt conform de mogelijkheden zoals die zijn 

beschreven in het schoolplan en het ondersteuningsprofiel van de 

school. 

School Blauw heef zijn beleid over het pedagogisch-didactisch 

handelen in haar schoolplan geformuleerd. Het beleid is zichtbaar 

in het dagelijks handelen van de leraren. Het pedagogisch leer-

klimaat in de school en de klassen maakt het leren goed mogelijk. 

Leerlingen gaan graag naar school, het schoolgebouw is stimulerend, 

er is een heldere en vaak uitdagende uitleg, waarbij leerlingen 

worden betrokken. In de lessen gebruiken docenten vaak verschil-

lende werkvormen waardoor aantrekkelijk onderwijs ontstaat. 

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning. 

De ondersteuning wordt in blokken gegeven en elk blok evalueert 

het ondersteuningsteam of de ondersteuning effectief is. De school 

ziet zichzelf als een kansenschool en slaagt er ook in om leerlingen 

naar een hoger niveau te begeleiden. Uiteraard lukt dat niet in alle 

gevallen, en daarom overweegt de school tegelijk om de determi-

natie van leerlingen strakker in te richten.

School Blauw benut haar onderwijstijd goed. De school heef 

voldoende onderwijstijd geprogrammeerd en uitgevoerd. De 

Het team heef zicht 
op de ontwikkeling 
en behoefen van 
haar leerlingen.
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reguliere stof wordt in kortere tijd verwerkt, en daarnaast biedt de 

school vakken en activiteiten aan ter verrijking. Alle leerlingen zijn 

verplicht deze extra vakken te volgen.

De school werkt voldoende samen met verschillende partners om 

het onderwijs aan haar leerlingen vorm te geven. Zo is in de regio 

een goede samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven op het 

gebied van LOB, waar alle scholen in participeren. Dit LOB-beleid, 

wordt ondersteund vanuit de gemeente.

School Blauw heef een toetsprogramma en examenreglement dat 

voldoet aan de eisen van de wet. De examinering verloopt conform. 

De school maakt voor de reguliere vakken gebruik van methodege-

bonden toetsen, en kent daarnaast voor Nederlands, wiskunde en 

Engels genormeerde toetsen. Toetsen die de school zelf samenstelt 

worden binnen de vaksectie besproken en zo nodig bijgesteld. De 

school moet haar weg nog vinden in de toepassing van taxonomie. 

De school is lerend met het gebruik van een toetssysteem als OBIT 

dat onderscheid maakt tussen reproductief leren en toetsen gericht 

op het testen van het inzicht dat een leerling in de stof heef. School 

Blauw heef zich als doel gesteld dat het gemiddelde cijfer van het 

centrale examen minimaal gelijk en liefst boven het landelijk 

gemiddelde ligt. Daarin slaagt de school al jaren achtereen. 

 

5.2  Schoolklimaat en veiligheid:  
stimulerend klimaat

Wij waarderen de veiligheid binnen de school als voldoende. Wij 

gaan daarbij o.a. uit van hoe leerlingen de veiligheid ervaren. In de 

enquête over veiligheid onder leerlingen behaalt School Blauw 

overwegend positieve scores. Er is een veiligheidsbeleid met een 

samenhangende set van maatregelen gericht op preventie en op 

het afandelen van incidenten. In de regio hebben de scholen met 

elkaar, in samenwerking met de gemeenten, het Openbaar Ministe-

rie, Halt en de politie het convenant “Scholen en veiligheid” 

afgesloten. Het leerklimaat is stimulerend. Leerlingen gaan graag 

naar school en nemen deel aan vele extra activiteiten.

   Schoolklimaat V

O   K   V   G

SK1 Veiligheid  ●

SK2 Pedagogisch klimaat  ●
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5.3  Onderwijsresultaten: leerlingen halen 
goede resultaten

De leerresultaten van het havo en vwo liggen boven de norm. Wij 

kijken hier naar de leerresultaten die de school gemiddeld over de 

afgelopen drie jaar heef behaald, en die de school op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie mag verwachten. In de 

onderbouw lopen leerlingen geen vertraging op.

Leerlingen werken in diverse vakken aan de ontwikkeling van hun 

sociale en maatschappelijke competenties. De school heef voor de 

ontwikkeling van die competenties wel algemene, maar geen 

specifieke doelen gesteld, en kan dus ook niet monitoren of de 

leerlingen zich in voldoende mate op deze gebieden hebben 

ontwikkeld.

Het vervolgsucces beoordelen wij als voldoende. School Blauw 

bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Uit de gevens 

van de school blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen zich 

inschrijf voor een vervolgstudie aan het hoger beroepsonderwijs 

of het wetenschappelijk onderwijs. Het bestuur zoekt nog naar een 

manier om ook het studiesucces van de leerlingen in het vervolg-

onderwijs te kunnen monitoren.

 

  Onderwijsresultaten G

O   K   V   G

OR1 Resultaten    

OR2 Sociale en maatschappelijke compententies  ●

OR3 Vervolgsucces  ●
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5.4  Kwaliteitszorg en ambitie: concrete doelen, 
meer efect

 

In het schoolplan is duidelijk omschreven hoe School Blauw de 

inrichting van het onderwijs vorm geef, wat daarbij sterke en 

zwakke punten van de school zijn, en wat de kansen en bedreigin-

gen zijn. Deze sterkte/zwakte-analyse in het schoolplan is opge-

steld met de medewerkers en met de medezeggenschapsraad. Om 

de doelen te behalen zijn concrete actiepunten uitgewerkt, zijn 

resultaatverantwoordelijken aangewezen en is een realistische 

planning gemaakt. Periodiek wordt nagegaan hoe e.e.a. verloopt. 

Daarbij zouden voor een effectieve sturing op het eindresultaat 

meer tussendoelen kunnen worden geformuleerd, zodat inzichte-

lijker is of inhoud en planning nog parallel lopen. Dat is nu niet 

het geval, waardoor weliswaar kan worden vastgesteld dat er aan de 

doelen wordt gewerkt, maar niet of de voortgang voldoende is om 

het uiteindelijke doel op het gewenste moment te behalen.

 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggeven-

den zijn vastgelegd in het Managementstatuut. Ze zijn helder en 

ook bekend onder de medewerkers. In de school is er een duidelijke 

verdeling van taken afgesproken op het gebied van onderwijsbeleid, 

financien, personeel, contacten met ouders en medezegenschaps-

raad.

Er is voldoende gelegenheid om te werken aan de professionali-

sering van docenten en andere medewerkers. 

School Blauw legt verantwoording over de resultaten af aan het 

College van Bestuur en aan de ouders. Ook is er een constructieve 

verhouding met de medezeggenschapsraad. De school participeert 

in het systeem van audits binnen de scholen onder het bestuur van 

De Regenboog, en rapporteert aan het bestuur over de bevindingen 

indien dat nodig is. 

 

Kwaliteitszorg en ambitie G

O   V   G

KA1  Kwaliteitszorg  

KA2  Kwaliteitscultuur  

KA3  Verantwoording en dialoog ●
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(Invoegen reactie van het bestuur)

 6.  Reactie van het bestuur



Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

t-algemeen 088 6696000 

T-LOKET (voor vragen van ouders) 088 6696060


