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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 19 november 2015 een tussentijds
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de afdeling vmbo-tl van het Metis Montessori
Lyceum, naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 6 november 2014 en 19
januari 2015 stelde de inspectie tekortkomingen vast in het onderwijsleerproces
op de afdeling vmbo-tl van het Metis Montessori Lyceum. Deze zijn beschreven
in het inspectierapport dat is vastgesteld op 4 mei 2015. De kwaliteit van het
onderwijs is toen als zwak beoordeeld en de inspectie heeft haar toezicht
geïntensiveerd. In het kader hiervan voert de inspectie nu een tussentijds
kwaliteitsonderzoek uit om na te gaan in hoeverre de in het toezichtplan
opgenomen tekortkomingen zijn opgeheven en aan de afspraken is voldaan.

Het tussentijds kwaliteitsonderzoek is gebaseerd op de afspraken die in het
toezichtplan zijn opgenomen. Daarin is opgenomen dat tijdens het TKO de
volgende indicatoren worden beoordeeld:
- de leerlingen maken efficient gebruik van de onderwijstijd (indicator 4.3);
- de onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw (indicator 7.1);
- de leerlingen zijn actief betrokken (indicator 7.3).

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
- Onderzoek en analyse van jaardocumenten en gegevens over de school die bij
de inspectie aanwezig zijn.
- Schoolbezoek, waarbij de inspectie 16 halve lessen heeft bijgewoond en
gesprekken heeft gevoerd met de directie en leraren.
- Een eindgesprek met de directie en een extern adviseur na afloop van
het schoolbezoek.

In hoofdstuk 2 staat de conclusie van het onderzoek waaronder het
vervolgtoezicht. In hoofdstuk 3 beschrijven we de bevindingen uit het onderzoek
in de vorm van een kwaliteitsprofiel. Dit wordt gevolgd door een paragraaf

1. INLEIDING

Aanleiding

Onderzoeksopzet

Opbouw rapport
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waarin het oordeel van de inspectie wordt toegelicht en waar mogelijk de
schoolontwikkeling in samenhang wordt beschreven.
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Onze conclusie voor de afdeling vmbo-tl van het Metis Montessori Lyceum is als
volgt:

Het eerder toegekende toezichtarrangement zwak blijft gehandhaafd.

Wij stellen vast dat de de kwaliteit van het onderwijs op een onderdeel is
verbeterd (indicator 4.3), maar dat de twee andere onderzochte indicatoren (7.1
en 7.3) nog onvoldoende zijn.
De kwaliteit van de lessen is ten opzichte van het kwaliteitsonderzoek in
november 2014 en januari 2015 op schoolniveau wel duidelijk verbeterd.
Daarom hebben we er vertrouwen in dat de afdeling vmbo-tl tijdens het OKV in
najaar 2016 voldoet aan de gemaakte prestatieafspraken.

2. CONCLUSIE EN TOEZICHTARRANGEMENT

Kwaliteit
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In dit hoofdstuk leest u de bevindingen uit ons onderzoek op basis waarvan we
tot onze conclusie over de kwaliteit van de onderzochte aspecten zijn gekomen.
Eerst ziet u het kwaliteitsprofiel waarin de oordelen op de indicatoren staan.
Vervolgens lichten we die oordelen in onderlinge samenhang toe.

In de afgelopen periode hebben op de afdeling vmbo-tl van het Metis Montessori
Lyceum grootschalige veranderingen plaatsgevonden binnen het team en de
teamleiding. Er is bij de start van dit schooljaar een nieuwe teamleider
aangenomen en de helft van het vmbo-tl team is vervangen door nieuwe
docenten.
Het (deels) nieuwe team heeft in de afgelopen periode een ruim aanbod aan
teambuildings activiteiten ondergaan om een goede start te maken met een
duidelijke visie op het onderwijs op de afdeling. Er wordt momenteel hard
gewerkt aan onder andere de leerstofplanning, het valideren van leerlijnen en
vakoverstijgende activiteiten.
Op basis van een groot aantal eigen lesobservaties stelde de schoolleiding vast
dat het onderwijs op de afdeling vmbo-tl in het gebouw aan de Voormalig
Stadstimmertuinen een positieve ontwikkeling had ondergaan, waardoor
tekortkomingen op een drietal indicatoren weggenomen zouden zijn.
De inspectie ziet deze positieve ontwikkeling terug in het efficiënt gebruik van de
onderwijstijd, maar nog onvoldoende als het gaat om een doelgerichte opbouw
van de les en de actieve betrokkenheid van leerlingen. De inspectie heeft wel
het vertrouwen dat het huidige team met de juiste ondersteuning en begeleiding
in staat is het ingezette verbetertraject met succes af te ronden.

In onderstaande tabel staan de indicatoren die in dit onderzoek zijn betrokken
en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de
tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader voortgezet onderwijs. De
bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in
welke mate de betreffende indicator gerealiseerd is.

Legenda:
1. slecht
2. onvoldoende
3. voldoende

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel
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4. goed
5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten)

Het kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe. Achtereenvolgens komen de
volgende indicatoren aan bod: 'de leerlingen maken efficient gebruik van de
onderwijstijd', 'De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw' en 'de
leerlingen zijn actief betrokken'.

De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd (indicator 4.3)
Op basis van de lesobservaties stellen wij vast dat in het merendeel (meer dan
75% van de lessen) de onderwijstijd efficiënt wordt benut. Dit wordt vooral
veroorzaakt doordat met en binnen het team afspraken zijn gemaakt rondom
klassenmanagement alsook het hanteren van aangescherpte schoolregels. Dit
laatste is nog wel een aandachtspunt omdat we in de lessen ook
voorbeelden aantroffen die niet conform gemaakte afspraken waren (zie ook
indicator 7.3). In tegenstelling tot het eerdere kwaliteitsonderzoek, hebben we
nu geen leerlingen buiten het lokaal aangetroffen die vanwege ordeverstoringen
eruit gestuurd zijn en niet weten wat er vervolgens van hen verwacht wordt.
Leerlingen weten inmiddels in welk lokaal zij zich moeten melden als ze uit de
les worden gestuurd en worden na het bespreken van het incident vervolgens
weer aan het werk gezet. In het algemeen is er nu meer rust op school
gecreërd.

De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw (indicator 7.1)
Tijdens de geobserveerde lessen hebben wij in teveel lessen (meer dan 25%)
geen doelgerichte opbouw van de les waargenomen, met een duidelijk kop-
romp-staart principe. Een aantal docenten schrijft wel een zogenaamd
'spoorboekje' op het bord, waarbij aangegeven wordt welke lesactiviteiten er die
les op de agenda staan. Het aangeven en (interactief) bespreken van het lesdoel
hebben we echter niet of nauwelijks waargenomen.

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod
eigen te maken 1 2 3 4

•4.3 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.

Het (vak)didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat
tot leren en ontwikkeling 1 2 3 4

•

•

7.1 De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.

7.3 De leerlingen zijn actief betrokken.

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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In te veel lessen mist ook dit 'spoorboekje', waardoor onduidelijk is waarom
leerlingen een bepaalde opdracht uitvoeren. Deze indicator zou met duidelijke
teamafspraken en coaching van docenten op dit gebied op korte termijn
verbeterd kunnen worden. De effectiviteit en doelmatigheid van de lessen
worden hierdoor in het algemeen versterkt.

De leerlingen zijn actief betrokken (indicator 7.3)
Allereerst willen we graag benoemen dat we tijdens het kwaliteitsonderzoek een
betere sfeer tussen leerlingen hebben waargenomen. Deze betere sfeer tussen
leerlingen is niet per definitie ook een garantie voor een meer actievere houding
van leerlingen tijdens de les. Wij zien hierbij vooral risico's bij de brugklassen en
het derde leerjaar. In het merendeel van de geobserveerde lessen in deze
groepen komen leerlingen in onvoldoende mate daadwerkelijk aan leren toe. In
het eindexamenjaar en de tweede klassen zien wij een meer actievere houding
van leerlingen.
In de brugklassen zijn veel leerlingen continu druk met elkaar of lopen
ongevraagd door het lokaal. Volgens de school is de oorzaak van deze 'drukte' in
de brugklas te herleiden naar een onvoldoende vmbo-tl capaciteit van de
aangemelde leerlingen. Deze leerlingen zouden volgens de school beter tot hun
recht komen op de meer praktisch ingestelde opleidingen binnen het vmbo.
Overadvisering door basisscholen en het leidende basisschooladvies zorgen er
volgens de school voor dat deze leerlingen toch bij het Metis Montessori Lyceum
starten. Omdat ze feitelijk niet op de juiste plek zitten, gaan ze storend gedrag
vertonen en is een actieve leerhouding soms afwezig.
In de derde klassen is het niveau van de leerlingen volgens de schoolleiding wel
op orde, maar zijn docenten onvoldoende in staat leerlingen te activeren. Dit
komt mede omdat een deel van de leerlingen druk is met 'niet-schoolse' zaken.
De docenten zullen dus bij deze klassen een ander repertoire aan werkvormen
moeten gebruiken om deze leerlingen toch bij de les te houden.
De school probeert nu met de inzet van ICT, bijvoorbeeld met smartphones, ook
meer activerende werkvormen aan te bieden om leerlingen in een betere
leerstand te krijgen. Dit zien we bij enkele docenten al in de lessen terug. Rond
het gebruik van smartphones tijdens de les zal de school in dit kader wel
simpele en duidelijke regels moeten stellen, die door het gehele team worden
nageleefd. Op het moment van het onderzoek worden de opgestelde regels
dusdanig nageleefd, dat in alle leerjaren te veel leerlingen tijdens de les afgeleid
worden door berichten van 'buiten de les' in plaats van dat leerlingen gebruik
maken van smartphones als hulpmiddel bij de lesactiviteit.
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