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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 de Stichting Voortgezet Onderwijs
Haaglanden. Dit is het bestuur van 10 scholen voor voortgezet
onderwijs in Den Haag en Rijswijk. Van deze scholen hebben we er
voor het onderzoek 3 bezocht: het Maerlant-Lyceum, een school voor
havo en vwo (gymnasium), Maris College locatie Kijkduin, vmbo basis
,kader en gemengd theoretische leerweg en De Einder, een school
voor praktijkonderwijs.

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. Hieronder vatten
we eerst samen, onder het kopje "Wat gaat goed", welke onderdelen
wij van het bestuur en de scholen als voldoende of goed hebben
beoordeeld. Daarna vatten we, onder het kopje "Waar liggen nog
kansen", 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.

Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt voor voldoende tot goede kwaliteit op de scholen.
“Meten is weten” is een belangrijk motto van het bestuur. Het
verzamelt daarom veel gegevens van de scholen en is op deze manier
goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de scholen en hoe het
met de leerlingen op de scholen gaat. Bij de door ons bezochte
scholen halen de leerlingen cijfers voor hun eindexamen die
gemiddeld hoger zijn dan die van andere leerlingen in Nederland. Het
bestuur zorgt ervoor dat er plannen worden gemaakt om dingen te
verbeteren als dat nodig is. Het bestuur zorgt er ook voor dat
gemaakte afspraken worden nagekomen.

Het bestuur en de scholen werken goed samen en vinden het
belangrijk om te werken volgens het "Haags model". Alhoewel het
bestuur zorgt dat de scholen werken vanuit eenzelfde visie, krijgen de
scholen, met leerlingen uit alle lagen van de Haagse bevolking, ook
veel ruimte om zelf te bepalen hoe zij het onderwijs willen geven. De
docenten van de scholen voelen zich verantwoordelijk voor de
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kwaliteit van het onderwijs voor hun school.

Het onderwijs op de door ons bezochte scholen is kwalitatief op
orde. De lessen die wij zagen verliepen in een vriendelijke,
positieve en ordelijke sfeer. Docenten zijn heel betrokken bij hun
leerlingen en voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
lessen en de onderwijsresultaten. Leerlingen en ouders zijn zeer
tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

Wij hebben geconstateerd dat het bestuur goed samenwerkt met de
raad van toezicht en de medezeggenschapsraad.

Het bestuur is ook financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld

het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed

onderwijs.

Waar liggen nog kansen?
Het bestuur en de scholen verzamelen veel gegevens van leerlingen,
onder andere cijfers van toetsen. Het bestuur en de scholen kunnen
meer gebruik maken van deze gegevens om de ontwikkelingen van
leerlingen nog beter te volgen en zo te bepalen welke leerlingen meer
uitdaging aankunnen en welke leerlingen wellicht meer hulp bij
bepaalde vakken nodig hebben.

Wat moet beter?
In het onderzoek op bestuursniveau hebben wij geen onderdelen
gezien die vanuit wettelijke eisen vragen om verbetering. Daarom is
geen vervolgtoezicht afgesproken.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in april 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd
bij de Stichting VO Haaglanden. In een vierjaarlijks onderzoek staat de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt
uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:

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

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

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

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau 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.

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.

In het vierjaarlijks onderzoek bij VO Haaglanden hebben wij een
verificatieonderzoek uitgevoerd op drie locaties : het Maerlant
Lyceum, afdeling havo en vwo, Maris College, locatie Kijkduin afdeling
vmbo basis en kader en de afdeling praktijkonderwijs van De Einder.
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• 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.

Daarnaast hebben wij ook stelselonderzoeken, themaonderzoeken en
vierjaarlijkse bezoeken bij VO Haaglanden uitgevoerd.

• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.

Wij hebben een stelselonderzoek uitgevoerd op 5 locaties: Montessori
Lyceum afdeling vmbo gemengde theoretische leerweg, Maris College,
locatie Bohemen afdeling vmbo kader, Rijswijks Lyceum afdeling vwo,
Dalton College afdeling vwo en Johan de Witt Scholengroep, locatie
Zusterstraat afdeling vmbo theoretische leerweg. De bevindingen van
deze onderzoeken zijn niet opgenomen in dit rapport. De gegevens
van deze onderzoeken worden gebruikt voor onze Staat van het
Onderwijs 2019.

Een themaonderzoek naar de kwaliteit van wiskunde/rekenen hebben
we uitgevoerd op twee locaties: Maris College, locatie Belgisch Park
afdeling havo en Lyceum Ypenburg afdeling vwo.

Ten slotte hebben we op drie locaties een vierjaarlijks bezoek
uitgevoerd: Maris College, locatie Waldeck afdeling vmbo gemengde
theoretische leerweg, Gymnasium Haganum afdeling vwo en
Segbroekcollege locatie Klaverstraat afdeling havo en vwo. Ook van
deze onderzoeken komt geen apart verslag, er heeft een mondelinge
terugkoppeling plaatsgevonden op de locatie.

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

OnderwijsprocesOnderwijsproces 11 22 33

OP3 Didactisch handelen ● ● ●

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ●

1. Maerlant Lyceum, afdeling havo en vwo
2. Maris College, locatie Kijkduin afdeling vmbo basis en

kader
3. De Einder afdeling praktijkonderwijs

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).

Om na te gaan of de kwaliteitszorg van Stichting VO Haaglanden
effectief is, onderzoeken we de kwaliteitszorg bij drie 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 en KA2 te beoordelen. Daarnaast beoordelen we de
standaard 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 het bestuur, leden
van de raad van toezicht en leden van de medezeggenschapsraad.
Ook hebben we gesproken met leden van de schoolleiding, docenten
en leerlingen. Verder hebben we een ruim aantal lessen bezocht op de
diverse afdelingen. Bij de lesbezoeken hebben docenten of leden van
de schoolleiding meegelopen en een bijdrage geleverd aan de
lesobservaties.

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

Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Gevolgd door een toelichting per standaard.
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de verificatieonderzoeken op
de scholen (oordelen over de onderzochte standaarden).

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

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

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.
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Samenvattend oordeel

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

De sturing van het bestuur van Stichting VO Haaglanden is op orde.
Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en heeft
goed 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 VO Haaglanden. Het bestuur voldoet aan de

onderzochte standaarden van 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.

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

De eerste deelvraag van ons onderzoek bestaat uit de volgende drie
vragen :
- Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen?
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- Heeft het bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit?
- Stuurt het bestuur op de verbetering van de onderwijskwaliteit?

De kwaliteitszorg beoordelen wij als goed. Het bestuur heeft goed
zicht op de kwaliteit van onderwijs en werkt systematisch aan
kwaliteitsverbetering en -bewaking. De verklaring hiervoor ligt voor
een belangrijk deel in het motto van het bestuur en scholen: Meten is
weten. Het bestuur maakt een zogenaamde 'pasfoto' van elke school.
Met behulp van dit lijvige document worden meerdere malen per
jaar de onderwijsresultaten, de onderwijskwaliteit, de examens, de
financiën, de sociale veiligheid, ziekteverzuim en tevredenheid van
personeel en de tevredenheid van ouders en leerlingen
systematisch gemonitord.

Op basis van al deze gegevens zijn er periodieke gesprekken tussen
het bestuur, de directeuren en de rectoren van de VO Haaglanden
scholen, afhankelijk van de kwaliteit van de resultaten en het
onderwijs. Het bestuur en schoolleiders gaan expliciet na of de
onderwijskwaliteit tekortkomingen vertoont of dat de
onderwijsresultaten dalende trends vertonen. Op deze manier kan het
bestuur samen met de schoolleiders in een vroegtijdig stadium
interveniëren, werken aan verbeterplannen en deze analyseren en er
op toe zien dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Een positief
effect van deze manier van sturen is dat de onderwijsresultaten van de
meeste scholen van VO Haaglanden gemiddeld op of boven de norm
liggen.

Het bestuur en scholen hechten veel waarde aan de
besturingsfilosofie van de stichting VO Haaglanden. Dit 'Haags Model'
geeft scholen, binnen vooraf geformuleerde kaders, veel eigen
zeggenschap om hun eigen schoolbeleid nader vorm te geven. De
kernpunten van het strategisch beleidsplan van het bestuur zien we
uitgewerkt in de individuele schoolplannen van de diverse
schoolgroepen en scholen. Wij hebben geconstateerd dat, misschien
wel mede door de diversiteit van de tien scholen
en leerlingenpopulatie, deze besturingsfilosofie zorgt voor een grote
betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel op de
scholen, zowel bij de schoolleiding als bij de docenten. Op
schoolniveau zien we de evaluatieve cyclus terug in de wijze waarop
schoolplannen gezamenlijk worden ontworpen en kwaliteit, van met
name de onderwijsresultaten, wordt geborgd.

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.
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Het bestuur stuurt sterk op monitoring van bevoegdheden. Ook op
schoolniveau is een strakke regie op de bevoegdheden van het
personeel. Daarnaast investeert het bestuur veel in bevoegd- en
bekwaamheden van docenten. De gesprekscyclus wordt systematisch
gehanteerd met een 360-graden feedback. Op basis van deze
gesprekken wordt een ontwikkelplan opgesteld.

Wij hebben op de bezochte scholen een professionele schoolcultuur
ervaren. Er wordt gezamenlijk gesproken en gewerkt aan
onderwijsontwikkeling en - verbetering. Bestuur en scholen
investeren in scholing, begeleiding van startende en zittende
docenten, intervisie en uitwisseling van expertise.

Dit neemt niet weg dat we nog kansen zien om de kwaliteitscultuur,
met name, op schoolniveau verder te ontwikkelen. Collegiale
consultatie wordt gestimuleerd, maar we hebben gemerkt dat scholen
hierin verschillen. Terwijl het op de ene school vanzelfsprekend is dat
docenten bij elkaar in de les komen, elkaar van feedback voorzien en
intervisie bijeenkomsten hebben, blijkt dit proces op andere scholen,
soms uit praktische overwegingen, nog niet gemeengoed te
zijn. Tevens hebben wij geconstateerd dat de schoolleiding niet
regelmatig lesbezoeken aflegt bij zittende docenten. Op deze punten
zijn verbeteringen mogelijk.

De derde deelvraag van ons onderzoek is :
- Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

De verantwoording en dialoog beoordelen wij als goed. 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 aan en biedt volop ruimte voor georganiseerde tegenspraak
bij beleids- en besluitvorming. Het belegt regelmatig vergaderingen
met rectoren en directeuren, organiseert conferenties met externe
input en bijeenkomsten om voorbeelden van good practice met elkaar
te delen. Bijzonder is dat het recente strategisch beleidsplan tot stand
is gekomen na consultaties met het gehele personeel en groepen
leerlingen.

Zowel de raad van toezicht als de medezeggenschapsraad zijn positief
over de samenwerking met het bestuur.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,22 1,12 1,21 1,38 1,57 1,80

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,64 0,64 0,66 0,68 0,71 0,73

Weerstandsvermogen < 5% 17,5% 16,1% 16,8% 18,1% 17,3% 18,95%

Huisvestingsratio > 10% 10,6% 14,8% 13,9% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% -2,34% 0,49% 1,4% 1,0% 0,8% 0,91%

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’.

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

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
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mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Wel wijzen wij op het volgende. Voor een volledige verantwoording in
het jaarverslag is het nodig dat hierin het interne risicobeheersings- en
controlesysteem wordt toegelicht. Het interne risicobeheersings- en
controlesysteem wordt in het jaarverslag 2016 wel beschreven maar
de werking van dit systeem (behaalde resultaten) wordt nog niet
voldoende toegelicht. We verwachten dat het bestuur hier gedegen
aandacht aan besteedt in de volgende jaarverslagen, omdat een
volledige en duidelijke verantwoording belangrijk is.

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 VO Haaglanden kwam het

volgende onderwerp aan de orde:

Toezicht op doelmatige aanwending van rijksmiddelen

Volgens artikel 24e1 lid 1c van de WVO moet het intern toezicht ook
toezien op de doelmatige bestemming van de middelen die de
scholen hebben verkregen op grond van deze wet.

Uit het bestuursverslag blijkt niet welke afwegingen het intern
toezicht maakt bij het toezien op de doelmatige besteding van de
rijksmiddelen. Wij verwachten dat de Raad van toezicht hier in de
volgende jaarverslagen een beschrijving van zal opnemen.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor VO Haaglanden 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 VO Haaglanden hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In de verificatieonderzoeken geven wij ons oordeel over de kwaliteit
van onderdelen van het onderwijs op de afdelingen havo en vwo van
het Maerlant Lyceum, vmbo basis en kader van het Maris College,
locatie Kijkduin en Praktijkschool De Einder.

Wij onderzochten de volgende standaarden :
• Didactisch handelen (OP3)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)

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

3.1. Maris College Kijkduin, vmbob en vmbok

Pedagogisch handelen is een sterk punt van de docenten.

Wij beoordelen het didactisch handelen van de docenten als
voldoende. Wat opvalt zijn de kleine klassen, meestal maximaal 15
leerlingen, de rust en plezierige sfeer in en buiten de lessen en de
positieve interactie tussen de docent en de leerlingen.

Een sterk punt van het didactisch handelen van de docenten is de rol
van pedagoog. In de lessen hebben wij kunnen zien dat de docenten
het CAR-model van Stevens hebben omarmd. De relatie tussen de
docent en de leerling en de veilige leersituatie zijn essentieel voor de
leerling op het Maris College om tot prestaties te kunnen komen. De
kleinschaligheid maakt dat de docenten de leerlingen goed kennen,
oog hebben voor de ondersteuning die de leerlingen nodig hebben en
deze ook weten te bieden in de lessen. De leerlingen zijn zeer tevreden
over de school, de docenten en het prettige pedagogisch klimaat dat
er heerst.

De kijkwijzer die het Maris College hanteert is gebaseerd op de vijf
rollen van de docent, met als toevoeging de docent als leer- en
taalcoach.

De rol als gastheer vervullen de docenten met verve, ze begroeten hun
leerlingen bij aanvang van de les bij de deur en maken op deze manier
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snel contact met hen. De meeste docenten vertonen sterk leiderschap
en bieden een duidelijke structuur aan voor de leerlingen.

Als didacticus maken de docenten gebruik van het directe
instructiemodel. Het is voor de leerlingen duidelijk wat ze moeten
doen, met wie ze mogen of moeten samenwerken en hoeveel tijd ze
voor een bepaalde opdracht krijgen. Dit biedt de leerlingen zichtbaar
veel houvast.

Aan het einde van de les laten de meeste docenten de leerlingen
reflecteren op de inhoud en het verloop van de les, en op hun eigen
leerproces.

Waar liggen nog kansen in het didactisch handelen van docenten ?

In het CAR-model van Stevens is de autonomie van de leerling een
belangrijke pijler. In de lessen zien wij betrokken docenten hard
werken maar in hun bevlogen handelen soms nalaten de leerling te
leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Wij hebben
geconstateerd dat in sommige lessen de leerlingen te lang moeten
luisteren en dit leidt tot consumptief gedrag van leerlingen. De lessen
waar de betrokkenheid van de leerlingen het grootst is kenmerken
zich niet alleen door een variatie aan werkvormen maar ook door
activiteiten die leerlingen aanzetten tot nadenken.

Wij hebben ook lessen gezien waar leerlingen die meer aankunnen
meer uitgedaagd zouden kunnen worden. Wij hebben wel een aantal
goede voorbeelden gezien van differentiatie in tempo maar in de
meeste lessen maken alle leerlingen dezelfde opdrachten. De meeste
winst valt dus te boeken in de rol als leercoach: leerlingen kunnen
meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Een duidelijk systeem van kwaliteitszorg

We beoordelen de kwaliteitszorg op Mariscollege Kijkduin als
voldoende. De school draagt zorg voor het systematisch en cyclisch
verbeteren en borgen van het onderwijsproces. Zij voldoet hiermee
aan de eisen die de wet aan scholen stelt.

De kaders van het strategisch beleidsplan van het bestuur zijn door
het Mariscollege vertaald in een schoolbeleidsplan. Op haar beurt
heeft de vestiging Maris Kijkduin binnen deze kaders de eigen
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ambities vastgelegd in een locatieplan. Deze trapsgewijze kadering
zorgt voor een duidelijk en functioneel systeem waarin ruimte en
verantwoordelijkheden zijn belegd.

Alle teamleden werden vorig jaar uitgenodigd een pitch te geven over
de gewenste richting en prioritering van de school. De uitkomsten
hiervan zijn verwerkt in het nieuwe locatieplan. Op deze wijze heeft de
schoolleiding betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. In het
locatieplan staan concrete doelen die met name op het gebied van
onderwijsresultaten goed toetsbaar zijn.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur, de dit jaar nieuw
aangestelde algemeen rector en de locatiedirecteur is zodanig dat de
onderwijsresultaten cyclisch worden geëvalueerd en tijdig acties
worden ondernomen indien er verbetering noodzakelijk is. ”Meten is
weten” is op het Mariscollege een belangrijke pijler van het systeem
van kwaliteitszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door het
bestuur gemaakte pasfoto van het Mariscollege. De locatiedirecteur
heeft een managementcontract met de rector van het Mariscollege en
regelmatig worden het onderwijsproces en de resultaten bilateraal
met haar besproken.

Waar is nog ruimte voor ontwikkeling?

De schoolleiding zou beter zicht kunnen krijgen op de kwaliteit van
het onderwijsproces door vaker lesbezoeken af te leggen en deze te
totaliseren en te analyseren. De op locatieniveau ontwikkelde
kijkwijzer verschaft inzicht of de afspraken die men met elkaar
gemaakt heeft over “de goede les” daadwerkelijk worden nagekomen.
Door de bevindingen te delen krijgt het hele team een beter beeld van
de aspecten van het onderwijsproces waar men tevreden over is en
welke onderdelen ontwikkeld zouden kunnen worden. Zo ontstaat
meer gezamenlijkheid over de stip aan de horizon.

Er worden veel relevante data verzameld door het bestuur. Op
schoolniveau ontbreekt echter vaak een diepgaande analyse van deze
informatie. Door zowel kritische factoren als succesfactoren in beeld
te krijgen kan de schoolleiding meer focus aanbrengen in de gewenste
ontwikkelingen. Nu volgen nieuwe initiatieven elkaar soms te snel op,
zonder echte borging, waarbij docenten een verhoging van de
werkdruk ervaren.

Op weg naar een professionele kwaliteitscultuur

We beoordelen de kwaliteitscultuur op het Mariscollege Kijkduin als
voldoende. Het Mariscollege Kijkduin is een organisatie in
ontwikkeling naar een professionele en transparante kwaliteitscultuur.
Bij de visie van de school past dat docenten op de eerste plaats

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 18/26



bekwaam zijn in het omgaan met leerlingen met een lwoo-indicatie.
De focus ligt op de docent als pedagoog. Er is een Mariscollege-breed
ondersteuningsteam dat veel expertise heeft, maar in de dagelijkse
praktijk moet elke docent ook in de les goed kunnen omgaan met de
diverse ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Hierop wordt zowel
in company als extern geschoold. Ook scholing op het gebied van
(aanvullende) bevoegdheden, voor docenten die instromen vanuit het
basisonderwijs, of docenten die werkzaam zijn binnen het nieuwe
profiel D&P, wordt gefaciliteerd.

Enkele docenten zijn geschoold in RTTI en het opstellen van toetsen
en analyseren van resultaten volgens deze methode wordt al in
beperkte mate waargenomen. Het streven is om binnen een jaar alle
docenten te scholen in het RTTI model en de toetsen te ontwikkelen
volgens deze systematiek.

Waar liggen nog kansen voor de school?

Het Mariscollege Kijkduin heeft een goede naam, heeft een prachtig
nieuw gebouw, trekt veel meer leerlingen dan ze kan aannemen en
weet onderwijsresultaten te bereiken die boven de norm liggen die de
inspectie stelt. Dit verdient een compliment. Dit succes zorgt echter
ook voor een dilemma. De schoolleiding heeft de ambitie
uitgesproken dat alle docenten uiterlijk in 2019 gedifferentieerd
kunnen lesgeven. Om deze ambitie te realiseren zal de noodzaak om
gedifferentieerd les te geven door het gehele team herkend en erkend
moeten worden. De resultaten zijn immers goed en dit maakt dat de
noodzaak om meer maatwerk te leveren niet bij alle docenten even
sterk aanwezig is. Toch is het van belang dat de school een duurzame
verbetercultuur ontwikkelt om ook in de toekomst de gewenste
kwaliteit te kunnen blijven leveren. Een manier om het urgentiebesef
op een laagdrempelige manier te vergroten is door het organiseren en
faciliteren van wederzijdse lesbezoek door docenten. Zo kan een
situatie worden gecreëerd waarin leren van elkaar vanzelfsprekend is.

Hoewel de schoolleiding zich inspant om integer en transparant te
werken, wordt communicatie over beleidsplannen en de uitvoering
ervan door een deel van de docenten en schoolleiding verschillend
ervaren. Om het eigenaarschap van de docenten bij de te realiseren
ambities van de school te vergroten, is het belangrijk dat docenten en
schoolleiding regelmatig met elkaar in dialoog blijven en informeren
over specifieke ontwikkelpunten. Op deze manier zorgt de
schoolleiding ervoor dat zij gezamenlijk met de docenten werkt aan
een voortdurende verbetering van de kwaliteitscultuur van de school.

3.2. SVO De Einder, pro
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Leerlingen zijn actief en betrokken in een positief leerklimaat.

Wij beoordelen het didactisch handelen op Praktijkschool De Einder
als voldoende. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende observaties.
Wat opvalt is het positieve leerklimaat. Docenten en leerlingen zijn
trots op hun school. Bevlogen en zeer betrokken docenten zorgen
ervoor dat in iedere les hun leerlingen succeservaringen kunnen
beleven. Dit is uiteraard belangrijk voor alle leerlingen maar voor de
doelgroep van de Einder is dit extra belangrijk. De lessen verlopen
ordelijk en rustig. De positieve interactie tussen docenten en
leerlingen maakt dat leerlingen actief betrokken zijn in de veelal
taakgerichte lessen. De uitleg en instructies zijn duidelijk waardoor
leerlingen exact weten wat ze moeten doen in de lessen.

Docenten helpen leerlingen hun droom te verwezenlijken, namelijk
het vinden van werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Ze
doen dit door het onderwijs af te stemmen op de behoeften en het
niveau van de leerlingen. Op klasniveau worden leerlingen ingedeeld
in een klas die het beste bij hun mogelijkheden en ambities past. Dit
kan zijn een reguliere-, zorg-, werk-, taal-, entree- of
“Peijnenburgklas”. In de taalklas zitten leerlingen die extra
ondersteuning taal nodig hebben en in de “Peijnenburgklas” zitten
leerlingen die een extra uitdaging aankunnen. In de lessen hebben we
goede voorbeelden gezien van docenten die niet alleen instructies en
feedback op maat geven, maar ook hun opdrachten op het niveau van
de leerling weten af te stemmen. De leerlingen die meer
ondersteuning nodig hebben krijgen extra instructie en de leerlingen
die meer aankunnen krijgen een meer uitdagende opdracht.

Waar liggen nog kansen in het didactisch handelen van docenten?

In de stagebegeleidingsgesprekken en in de
arbeidstrainingsmomenten laten de docenten de leerlingen
structureel reflecteren op het leerproces. Vragen die de docenten aan
hun leerlingen stellen zijn: Hoe heb je het vandaag in de lessen gedaan
en heb je geleerd wat je vandaag wilde leren? Docenten geven aan dat
ze zich er niet zo bewust van zijn dit ook vaker in de lessen te kunnen
doen zonder dat het een trucje gaat worden waar leerlingen zich aan
kunnen gaan ergeren. Als docenten ook in hun reguliere lessen
duidelijk maken wat ze gaan doen, wat ze hebben gedaan en wat het
uiteindelijk heeft opgeleverd, dan kan dit hun specifieke doelgroep erg
veel houvast bieden. Het helpt hun leerlingen inzichtelijker te maken
waarom ze de dingen doen die ze moeten doen.
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De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en een
kwaliteitscultuur die verbetering ondersteunt

Wij beoordelen de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur als
voldoende. Dit baseren wij op de volgende bevindingen:

De school heeft goed zicht op de uitstroom van leerlingen en op de
bestendigheid ervan. Deze is overigens hoog. De strakke organisatie
rondom de uitstroom en de nazorg gedurende twee jaar draagt hier
zeker aan bij.

Er is ook voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces met
als onderdeel daarvan het didactisch handelen. De schoolleiding en
het team geven aan dat ze in de lessen een pedagogisch positieve
benadering met aandacht voor de leerling en zijn ontwikkeling
centraal stellen, in combinatie met een strak klassenmanagement en
een heldere structuur. Door middel van periodieke lesbezoeken in het
kader van het personeelsgesprek, maar meer nog door de frequentere
informele observatiemomenten en gesprekken, weet de schoolleiding
hoe de docenten op die punten functioneren en wie eventuele extra
ondersteuning of scholing nodig heeft.

Tevens worden docenten indien nodig gestimuleerd en/of aangezet
tot verdere ontwikkeling door middel van scholing, collegiale
consultatie of coaching.
Bovendien zijn alle docenten bevoegd of in opleiding. De
praktijkleermeesters zijn niet bevoegd. Zij worden daarom tijdens de
lessen vergezeld door de mentoren van de leerlingen.
Tot slot dragen de grote betrokkenheid van het team bij de leerlingen
en de school en de wil om hun opdracht (iedere leerling aan een
passende baan helpen) te realiseren, in grote mate bij aan de
verbetercultuur in de school.

Waar is nog ruimte voor ontwikkeling ?

Uit onze lesobservaties en gesprekken met docenten blijkt dat een
aantal onderdelen van het didactisch handelen door het gehele team
als vanzelfsprekend worden ervaren. En toch is het niet even concreet
op welke aspecten docenten bij een lesbezoek door de schoolleiding
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beoordeeld worden. Schoolleiding en docenten zouden in gesprek
met elkaar een aantal gemeenschappelijkheden van het didactisch
handelen explicieter kunnen maken. Dit maakt het voor de
schoolleiding en docenten en praktijkleermeesters makkelijker om de
kwaliteit van de lessen samen met elkaar te evalueren. Doen we de
dingen die we met elkaar hebben afgesproken, of zijn er bepaalde
onderdelen die moeten worden aangescherpt of verder worden
ontwikkeld?

3.3. Maerlant-Lyceum, havo en vwo

Docenten maken leren zichtbaar in de lessen.

Wij beoordelen het didactisch handelen van de docenten als
voldoende. De vakkennis en uitleg van docenten is van hoog
academisch niveau. Docenten stellen duidelijke eisen aan de inhoud
en structuur van de lessen. Leerlingen weten op deze manier wat er
van hen verwacht wordt en accepteren het pedagogisch leiderschap
van de docent. Er is zichtbaar sprake van een positieve interactie
tussen de docent en de leerlingen in en buiten de lessen.

Een deel van het relatief jonge docententeam heeft een scholing
"leren zichtbaar maken" gevolgd. De effecten van deze scholing
hebben wij in een groot aantal lessen kunnen waarnemen. De veelal
betrokken en enthousiaste docenten weten de leerlingen te inspireren
en actief bij de les te betrekken door te variëren in competitieve
werkvormen en uitdagende, hogere orde denkvragen te stellen. De
leerlingen weten deze werkvormen te waarderen en zijn zeer tevreden
over het didactisch handelen van de docenten. Het lesmateriaal is in
veel van de door ons geobserveerde lessen door de docenten zelf
ontwikkeld en sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Leerlingen kunnen zich op cognitief, sportief, cultureel en creatief
gebied ontwikkelen middels een gevarieerd en ruim extra curriculair
aanbod ( o.a. Cambridge, JETNET-project, masterclass, MUN,
debatingproject en Lego League). In de lessen hebben wij al mooie
voorbeelden gezien van didactische werkvormen waardoor leerlingen
extra worden uitgedaagd maar deze activiteiten zijn nog wel te veel
gericht op klasniveau en minder op individueel leerlingniveau. Een
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uitdaging voor het Maerlant-Lyceum is om de komende jaren zijn
leerlingen meer op individueel niveau uit te dagen binnen de
lespraktijk.

Waar liggen nog kansen in het didactisch handelen van de docenten ?

Nog niet alle docenten zijn in staat om het leren zichtbaar te maken bij
alle leerlingen. Wij zien in lessen dat regelmatig dezelfde leerlingen
enthousiast reageren op vragen van de docent, maar we zien ook
leerlingen die niet direct reageren. Het zou kunnen dat sommige
leerlingen net iets meer tijd nodig hebben en docenten zouden hier
meer rekening mee kunnen houden. Door meer sturend op te treden
in dit proces, kun je als docent het leren van leerlingen zichtbaarder
maken.

Wij hebben gezien dat leerlingen in de lessen worden gestimuleerd
om samen te werken. De leerlingen verdelen vaak de taken van een
opdracht: de ene leerling maakt de eerste zes opdrachten en de
andere leerling de laatste zes opdrachten. De opdracht gaat zo sneller,
maar op deze manier is er geen sprake van samenwerkend leren.
Gezien de doelgroep van het Maerlant Lyceum moet het mogelijk zijn
om deze complexere werkvorm toe te passen waarin leerlingen elkaar
nodig hebben om een opdracht, taak of probleemstelling gezamenlijk
op te lossen.

De docenten creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en
betrokken zijn maar wij hebben ook lessen gezien die zo
docentgestuurd zijn dat leerlingen een te consumptieve houding
aannemen. In deze lessen is het leren minder zichtbaar en is de
feedback die leerlingen ontvangen niet altijd even effectief. De
docenten zouden de leerlingen meer moeten aanzetten tot
zelfreflectie. Wij hebben in deze lessen gezien dat de docent bijna alle
vragen van leerlingen zelf beantwoordt. Het zou effectiever zijn als de
docent vragen van leerlingen weet door te spelen naar
medeleerlingen om ze zo actiever bij het leerproces te betrekken.

De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zitten in de haarvaten van de
school.
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Het Maerlant-Lyceum heeft een goed stelsel van kwaliteitszorg
ingericht en verbetert op basis daarvan de kwaliteit van de onderwijs.
Daarnaast kent de school een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert transparant en integer.

De kaders waarbinnen schoolleiding, vakgroepen en docenten
functioneren zijn helder en duidelijk vastgelegd. Binnen deze kaders is
er, in lijn met het Haags Model van het bestuur VO Haaglanden, veel
vrijheid en autonomie binnen de diverse teams. Wij hebben
geconstateerd dat docenten op het Maerlant-Lyceum veel
professionele ruimte krijgen en dat deze visie gretig wordt omarmd
door het gehele team. Docenten maken dan ook ten volste gebruik
van de ruimte die ze krijgen waardoor er sprake is van een
professionele kwaliteitscultuur die bijna zichtbaar is in de stenen van
het gebouw.

“Meten is weten” is een belangrijke pijler van de kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur binnen alle geledingen van de school. De
schoolleiding verzamelt veel data over leerlinggegevens (o.a. Cito-
toets scores, doorstroomgegevens, profielkeuzes), personeelgegevens
(leeftijdsopbouw, bevoegdheden, ziekteverzuim etc.) en
onderwijsresultaten (o.a. examencijfers, tevredenheidspeilingen
ouders en leerlingen). Deze data vormen samen de “pasfoto” van de
school. Bestuur en schoolleiding hebben regelmatig overleg over deze
data, maken analyses en, indien nodig, stellen zij verbeterplannen op.
De sturing van het bestuur naar de schoolleiding, en van de
schoolleiding naar de vakgroepen is proportioneel. Waar nodig vindt
gerichte en intensievere sturing plaats, en is een belangrijk
uitgangspunt van de besturingsfilosofie van VO Haaglanden.

Schoolleiding en docenten zijn ambitieus wat betreft het streven naar
goede onderwijsresultaten en goede kwaliteit van het
onderwijsproces. Deze ambities vertalen zich in onderwijsresultaten
die al jaren boven de norm liggen die de inspectie stelt. Bijzonder om
te merken is dat deze sterk resultaat gerichte cultuur geen "top
down"-benadering is maar dat docenten veeleisend zijn en zich enorm
verantwoordelijk voelen voor het behalen van goede cijfers. De
gesprekken en analyses over onderwijsresultaten vinden in eerste
instantie plaats binnen de vakgroep en daar waar nodig zal ook een
gesprek met de schoolleiding plaatsvinden met als doel een
verbeterplan op te stellen om de resultaten op een hoger niveau te
krijgen.

Niet alleen de examenresultaten worden regelmatig besproken en
geanalyseerd maar elke periode vinden er gesprekken plaats tussen de
vakgroepvoorzitter en conrector over cijfers. Er is een transparant
toetsbeleid. Docenten binnen een vakgroep nemen dezelfde toetsen
af, bespreken de inhoud van de toetsen en hanteren dezelfde
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normering.

De schoolleiding heeft goed zicht op de kwaliteit van de lessen. Deze
kwaliteitsbewaking staat helder beschreven in het schoolplan. Er
vinden regelmatig lesbezoeken plaats. Daarnaast heeft elke docent
jaarlijks een functioneringsgesprek met een van de conrectoren. Niet
alleen de observaties van het lesbezoek maar ook
tevredenheidsenquêtes zijn belangrijke input voor dit gesprek.

Het Maerlant-Lyceum heeft een overwegend jong docententeam.
Startende docenten worden intensief begeleid door een “BOS”
(begeleider op school). Zij krijgen minimaal vier lesbezoeken en er
vinden regelmatig intervisiebijeenkomsten plaats. Positief is dat het
inductieprogramma voor startende docenten wordt voortgezet in het
tweede of derde jaar op school. Zij zijn zeer tevreden over de
begeleiding die ze in hun eerste jaren ontvangen.

De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Voor docenten
zijn er volop mogelijkheden op zich op hun vakgebied en ICT extern te
bekwamen ( o.a. “Zichtbaar leren”) en zij kunnen scholing op het
gebied van leidinggeven volgen (“scholing NSO”). De begeleiders op
school verzorgen intern een scholing over formatieve toetsing.
Daarnaast neemt de schoolleiding ook actief deel aan diverse
scholingsactiviteiten. De effecten van de professionele
kwaliteitscultuur zijn duidelijk zichtbaar in de door ons geobserveerde
lessen.

Waar liggen nog kansen om de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur
verder te ontwikkelen?

De data die de school verzamelt over haar leerlingen zouden nog
intenstiever kunnen worden ingezet om een van de speerpunten uit
het schoolplan te kunnen verwezenlijken. De analyses van de data die
men verzamelt leveren input op voor de school om meer recht te
kunnen doen aan verschillen binnen de lespraktijk. De analyses van
toetsgegevens kunnen worden ingezet om beter zicht te krijgen op die
leerlingen die in de lespraktijk wellicht meer uitdaging aankunnen en
die leerlingen die wellicht iets meer ondersteuning nodig hebben.
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