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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 15 en 17 november 2016 een
onderzoek uitgevoerd op het Comenius Lyceum, afdeling havo, om een oordeel
te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling en
over de naleving van wet- en regelgeving. Tegelijkertijd hebben we ook
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de afdeling vwo. Hierover is een
separaat rapport van bevindingen opgesteld.

Het Comenius Lyceum is een kleurrijke school voor havo en vwo met een
tweejarige brugperiode. De school heeft ruim 700 leerlingen van wie meer dan
de helft op de havo-afdeling zit.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Wij hebben voor de afdeling havo in het voorjaar van 2016 een risicoanalyse
uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de onderwijsresultaten op
deze afdeling mogelijk onvoldoende zijn. Twee van de vier indicatoren van het
Onderwijsresultatenmodel liggen in 2016 onder de norm en het berekend
oordeel is onvoldoende.
Op 30 juni 2016 hebben wij de uitkomsten van deze risicoanalyse met het
bevoegd gezag besproken. Naar aanleiding van dit gesprek, waaruit naar voren
kwam dat er ook risico's zijn in het onderwijsproces en de kwaliteitszorg op de
afdeling havo, is besloten een kwaliteitsonderzoek uit te voeren. Het doel van dit
onderzoek is het vaststellen van de onderwijskwaliteit (onderwijsresultaten,
onderwijsproces en kwaliteitszorg) en het opnieuw toekennen van een
toezichtarrangement.

Het Comenius Lyceum, afdeling havo is tevens betrokken in het jaarlijkse
stelselonderzoek voor De Staat van het Onderwijs 2016/2017. Dit onderzoek
gebruiken we om informatie te verzamelen over het thema opbrengstgericht
werken waarover we in De Staat van het Onderwijs over 2016/2017 zullen
rapporteren.

Het vorige inspectiebezoek vond plaats in januari 2015. Dit betrof een
stelselonderzoek voor De Staat van het Onderwijs 2014/2015. Op grond van dit

1. INLEIDING

Aanleiding

Toezichthistorie
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onderzoek werd aan de afdeling havo het basisarrangement toegekend. De
onderwijsresultaten waren voldoende al werd wel een dalende trend
gesignaleerd. Verder waren er enkele tekortkomingen in het onderwijsproces.
De actieve betrokkenheid van de leerlingen schoot tekort, mede als gevolg van
de geringe interactie tussen docenten en leerlingen en leerlingen onderling. Ook
stemden de docenten het onderwijs te weinig af op verschillen tussen leerlingen.
Verder vermeldt het rapport van bevindingen dat de ondersteuning verbeterd
kan worden door meer gebruik te maken van de gegevens over de
leervorderingen van de leerlingen. Ten slotte werd ook de borging van de
kwaliteit van het onderwijsproces als onvoldoende beoordeeld.

Tijdens het stelselonderzoek van 2015 is ook onderzoek gedaan naar de sociale
kwaliteit van de school. De conclusie luidde dat het sociale klimaat op de school
risico’s vertoont, maar ook dat de school zich hier goed van bewust is en
probeert deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Bovendien concludeerden de
inspecteurs dat docenten en leerlingen zich veilig voelen op school.

De inspectie vormt haar kwaliteitsoordelen door de onderwijspraktijk van de
school te toetsen aan een selectie van kwaliteitsindicatoren uit het toezichtkader
voortgezet onderwijs 2013. Bij dit onderzoek hebben we de indicatoren van het
zogenoemde kernkader onderzocht. Dit is het gedeelte uit het toezichtkader dat
bij al onze kwaliteitsonderzoeken minimaal wordt beoordeeld en dat bepalend is
voor het eindoordeel. Om het onderzoek goed te laten aansluiten bij de
specifieke kenmerken van de school en de onderzochte afdeling hebben we het
onderzoek aangevuld met indicatoren uit het aanvullende kader. Zo zijn
indicatoren over het aanbod (3.4), het schoolklimaat (5.3), afstemming op
verschillen (8.1, 8.2 en 8.3) en ondersteuning en begeleiding (9.3) toegevoegd.
Deze indicatoren zijn toegevoegd omdat ze gezien de kenmerken van
leerlingenpopulatie van extra belang zijn (3.4, 9.3) of tijdens de voorbereiding
van het onderzoek hierover vragen zijn ontstaan (5.3, 8.1, 8.2 en 8.3).

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
• Wij hebben relevante documenten van en over de school geanalyseerd,

waaronder Het Schoolplan 2015-2020; de Schoolgids 2016/2017; het
School Ontwikkel- en Zorgplan 2014-2018; het 'A3-jaarplan met
onderlegger'; het Kwaliteitszorgplan 2016/2017; het Verslag collegiale
visitatie september 2017; het concept toets- en beoordelingsbeleid;
analyse van de opbrengsten 2016 en 2017; het Handboek collegiale
consultatie 2016/2017; het Pestprotocol 2014/2015 en enkele
vakwerkplannen.

Onderzoeksopzet
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• Schoolbezoek, waarbij wij verspreid over twee dagen in 19 halve
lessen van 19 verschillende docenten de onderwijspraktijk hebben
geobserveerd in alle leerjaren en bij een diversiteit aan vakken.

• Wij hebben gesprekken gevoerd met het management, vaksecties,
leraren, ondersteuningsfunctionarissen, mentoren en leerlingen.

• Aan het eind van het schoolbezoek hebben we de bevindingen van het
onderzoek besproken met het management en het bestuur.

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 waarin het oordeel van de inspectie wordt toegelicht en de
schoolontwikkeling waar mogelijk in samenhang wordt beschreven.

Opbouw rapport
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Een kwaliteitsonderzoek zoals wij hebben uitgevoerd, leidt tot een
toezichtarrangement voor kwaliteit en/of voor naleving. Een
toezichtarrangement kan basistoezicht inhouden of aangepast toezicht. Bij
basistoezicht vinden wij de kwaliteit van voldoende niveau en is het daarom niet
nodig om de school onder intensief toezicht te plaatsen. Als we echter te veel
tekortkomingen constateren, wordt conform beslisregels geoordeeld dat de
kwaliteit onvoldoende is en stellen we een aangepast arrangement vast voor
zwakke of voor zeer zwakke kwaliteit en/of voor naleving.

Onze conclusie voor het Comenius Lyceum, afdeling havo is als volgt:
Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdeling havo een aangepast
arrangement zeer zwak toe vanwege onvoldoende onderwijsresultaten en een
onvoldoende onderwijsproces. De afdeling vwo heeft het basisarrangement
gekregen. Zie hiervoor het separate rapport van bevindingen.

De afdeling havo valt onder intensief toezicht. Omdat nu al vaststaat dat we de
onderwijsresultaten ook in 2017 als onvoldoende zullen beoordelen, hebben wij -
conform alle relevante wettelijke bepalingen - met het bevoegd gezag het
volgende afgesproken:

• In november 2017 zijn ten minste de standaarden 'Zicht op ontwikkeling',
'Didactisch handelen' en 'Veiligheid' van voldoende niveau, en is niet meer
dan één standaard in het gebied 'Onderwijsproces' onvoldoende.
De afdeling is dan niet langer zeer zwak, maar 'onvoldoende'. Hieraan
voorafgaand zullen wij een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering (okv)
uitvoeren.

• In november 2018 zijn naast ten minste de standaarden Zicht op
ontwikkeling, Didactisch handelen en Veiligheid, ook de standaard
Leerresultaten voldoende, en niet meer dan één standaard in het gebied
Onderwijsproces is onvoldoende. De afdeling is dan niet langer zwak maar
'voldoende'. Hieraan voorafgaand zullen wij een afsluitend okv uitvoeren.

• Bij beide okv's maken we gebruik van het dan van kracht zijnde
onderzoekskader VO 2017, met de daarbij behorende beslisregels.

• Het bevoegd gezag informeert de ouders van de leerlingen van de afdeling
havo binnen vier weken na de vaststelling van het inspectierapport over
het inspectieoordeel zeer zwak door middel van de toezending van de
door de inspectie opgestelde samenvatting van het inspectierapport.

2. CONCLUSIES EN TOEZICHTARRANGEMENT
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• Het bestuur betrekt de ouders van de leerlingen van de afdeling havo bij
en informeert de ouders over de voorgenomen maatregelen ten behoeve
van kwaliteitsverbetering.

• De inspectie legt alle gemaakte afspraken vast in een toezichtplan. Daarin
staan naast de hierboven genoemde afspraken ook op welke momenten
tussentijds voortgangsgesprekken plaatsvinden en welke afspraken
bij deze gesprekken getoetst worden. Het toezichtplan sluit aan op het
verbeterplan van het bestuur.

Wij hebben er vertrouwen in dat het bestuur en de schoolleiding erin zullen
slagen de onderwijskwaliteit binnen de gestelde termijnen weer op voldoende
niveau te krijgen.

De tijdens het onderzoek geconstateerde tekortkomingen in de naleving van
wettelijke voorschriften (de schoolgids bevatte geen informatie over het aantal
leerlingen dat de school ongediplomeerd verlaat; de school vroeg een verplichte
financiële bijdrage van de ouders voor verplichte schoolactiviteiten) zijn
opgeheven in de periode dat het rapport van bevindingen in de conceptfase
verkeerde.
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In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit ons onderzoek op basis waarvan we
tot onze conclusie over de kwaliteit zijn gekomen. Eerst geven we een
samenvattend algemeen beeld over de kwaliteit van het onderwijs op het
Comenius Lyceum, afdeling havo. Daarna volgt het kwaliteitsprofiel waarin de
oordelen op de indicatoren staan. Vervolgens lichten we die oordelen in
onderlinge samenhang toe.

De kwaliteit van het onderwijs op het Comenius Lyceum, afdeling havo is zeer
zwak. De onderwijsresultaten en het onderwijsproces zijn onvoldoende, evenals
belangrijke onderdelen van de kwaliteitszorg. Een belangrijke oorzaak van de
achteruitgang van de onderwijskwaliteit sinds 2015 is de discontinuïteit in de
schoolleiding en het docentenkorps. Daardoor is de schoolontwikkeling op
belangrijke onderdelen gestagneerd. Een andere, dieper liggende verklaring is
dat de afdeling havo er niet goed in slaagt het onderwijs af te stemmen op de
kenmerken van de leerlingenpopulatie. De docenten kampen regelmatig met
ordeproblemen in de lessen en het lukt de afdeling niet om de taalachterstanden
van de leerlingen in voldoende mate weg te werken. Als derde verklaring
noemen we het ontbreken van een opbrengstgerichte cultuur.
Het bestuur en de schoolleiding hebben de tekortkomingen al voor het
onderzoek ingezien en hebben de nodige maatregelen getroffen. Deze zijn
echter van zeer recente datum en hebben daardoor nog geen zichtbaar effect
gehad.

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 voor indicatoren van de onderwijsresultaten:

1. onder de norm
2. boven de norm
3. niet te beoordelen

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel
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Legenda voor andere indicatoren:

1. slecht
2. onvoldoende
3. voldoende
4. goed

Wij hebben daarnaast onderzocht of de school voldoet aan de naleving van
enkele wettelijke voorschriften. Dit wordt tot uitdrukking gebracht met de score
‘ja’ of ‘nee’.

De onderwijsresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden 1 2 3

•

•

•

•

R.1 Onderwijspositie t.o.v. advies PO

R.2 Onderbouwsnelheid

R.3_H Bovenbouwsucces voor de afdeling havo

EX_H Examencijfers voor de afdeling havo

De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op
vervolgonderwijs en samenleving 1 2 3 4

•3.4 De school heeft een aanbod voor de referentieniveaus taal dat
past bij alle leerlingen.

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 schoolklimaat is ondersteunend en gericht op een brede
vorming 1 2 3 4

•5.3 De beleving van het sociale klimaat en de sociale veiligheid
liggen op het niveau dat mag worden verwacht.

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.

7.2 De leraar geeft een begrijpelijke uitleg.

7.3 De leerlingen zijn actief betrokken.

7.4 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.
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De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen
tussen leerlingen 1 2 3 4

•

•

•

8.1 De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de
analyse van de prestaties van de leerlingen.

8.2 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen
leerlingen.

8.3 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen
leerlingen.

De school biedt effectief aanvullend onderwijs en ondersteuning
aan leerlingen die dat nodig hebben. (basisondersteuning) 1 2 3 4

•

•

•

•

9.1 De school volgt systematisch de vorderingen van de
leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen.

9.2 De school bepaalt wat de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen
leerlingen.

9.3 De school heeft doelen gesteld die erop gericht zijn om
achterstanden te bestrijden.

9.4 De school voert de ondersteuning planmatig uit.

De school bewaakt de kwaliteit van haar opbrengsten 1 2 3 4

•

•

12.1 De school evalueert systematisch de opbrengsten.

12.2 De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de
opbrengsten.

De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijsproces 1 2 3 4

•

•

•

13.1 De school evalueert systematisch het onderwijsproces.

13.2 De school werkt doelgericht aan de verbetering van het
onderwijsproces.

13.3 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces.

ja nee

•

•

N.1 N1. Toelating voortgezet onderwijs

N1.1 Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van
leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de
basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld.

N1.2 Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de
centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt
gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de
toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde
schooladvies.
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ja nee

•

•

N2. Verzuim en voortijdig schoolverlaten, Ongediplomeerd
schoolverlaten en verzuimbeleid.

N2.1 De schoolgids bevat informatie over:
het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat.

N2.2 De schoolgids bevat informatie over:
Verzuimbeleid

ja nee

•

•

•

N3. Passend onderwijs

N3.1 De schoolgids bevat informatie over:
De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra
ondersteuning behoeven wordt vormgegeven.

N3.2 De schoolgids bevat informatie over:
bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de
school is aangesloten.

N3.3 In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij
tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra
ondersteuning behoeven).
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Het bovenstaande algemene beeld en kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe.
Daarbij komen achtereenvolgens de volgende onderdelen aan bod:
onderwijsresultaten, onderwijsproces (leskwaliteit, ondersteuning en
begeleiding) en kwaliteitszorg. Tot slot bevat deze paragraaf een korte passage
over opbrengstgericht werken.

3.3.1 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten - berekend over de schooljaren 2012/2013, 2013/2014
en 2014/2015 - zijn onvoldoende. Van de vier indicatoren van het
Onderwijsresultatenmodel liggen in 2016 de twee bovenbouwindicatoren onder
de norm. Dit betreft het bovenbouwsucces (indicator R3) en het gemiddelde
centraal examencijfer (indicator E). De twee onderbouwindicatoren laten een
dalende trend zien. Voorgaande betekent dat de leerlingen van de afdeling havo
van het Comenius Lyceum vaker dan gemiddeld blijven zitten in leerjaar 3 en 4
en vaker tussentijds uitstromen naar het mbo, zonder eerst een havo-diploma te
halen. Bovendien zakken ze vaker voor hun examen en behalen ze daarbij
gemiddeld lagere cijfers, in het bijzonder bij de talige vakken.

De school heeft gegevens aangeleverd over de onderwijsresultaten van het
schooljaar 2015/2016. Hieruit blijkt dat ook in 2017 de onderwijsresultaten
onvoldoende zullen zijn. De indicatoren R2, R3 en E liggen onder de norm,
indicator R1 blijft hoog maar laat wel een licht dalende trend zien.

Een van de verklaringen voor de onvoldoende resultaten is dat de school
mogelijk te ruimhartig is geweest in het aannamebeleid en met het bieden van
doorstroom- en opstroomkansen aan leerlingen die daarvoor onvoldoende
toegerust waren. De hoge score bij indicator R1 maakt deze verklaring
aannemelijk, maar zeker niet afdoende. Andere verklaringen zijn te vinden in de
tekortkomingen in achtereenvolgens de kwaliteit van de lessen,
het taalbeleid, de ondersteuning en begeleiding en de kwaliteitszorg. In de
navolgende paragrafen lichten we de tekortkomingen toe, maar geven we ook
aan wat wel op orde is en bieden we aanknopingspunten voor verbetering.

3.3.2 Leskwaliteit

In ruim een kwart van de lessen ging te veel tijd verloren aan
ordeverstoringen. De leerlingen leken in deze lessen het pedagogisch-
didactische leiderschap van de docent niet te accepteren en waren rumoerig en

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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soms brutaal. Waarschuwingen hadden weinig resultaat. De docenten kwamen
daardoor te weinig toe aan lesgeven en de leerlingen te weinig aan leren. In de
gesprekken die we voerden, erkenden de docenten dat de afdeling kampt met
ordeproblematiek. Hun eigen verklaring is dat niet alle docenten in staat zijn een
goede relatie op te bouwen met de leerlingen, die gezien hun
achtergrond specifieke pedagogische kwaliteiten van de leraren vergen. Wij
voegen daaraan toe de noodzaak van het hebben en vooral het tonen van hoge
verwachtingen en het stellen van hoge eisen aan leerlingen. Verder valt ons
op dat de docenten verschillen in de wijze waarop ze de schoolregels toepassen
en de bestaande afspraken over de wijze van lesgeven uitvoeren. Daardoor
weten de leerlingen niet altijd goed waar ze aan toe zijn en conformeren ze zich
niet aan de regels. Wel geven de leerlingen tijdens ons onderzoek aan zich over
het algemeen veilig te voelen. De gegevens uit een recente
leerlingenquête (november 2016) bevestigen dit positieve beeld.

Ruim de helft van alle bezochte lessen was onvoldoende doelgericht opgebouwd.
Veelal ontbrak aan het begin van de les een toelichting op het doel en de
structuur van de les. Aan het einde van de les vond lang niet altijd een
terugkoppeling plaats naar het doel van de les. De leerlingen kregen, mede door
het ontbreken van die terugkoppeling, in onvoldoende mate feedback op hun
leerproces. Daardoor weten ze niet goed wat ze goed en wat ze fout hebben
gedaan en waarom. In het verleden zijn er over de lesopbouw afspraken
gemaakt, maar die zijn de afgelopen jaren verwaterd. Dit jaar pakt de school
dat weer op, maar vooralsnog met onvoldoende resultaat.

Het lesmodel dat twee jaar geleden is geïntroduceerd, schrijft voor dat er in de
les gebruikgemaakt dient te worden van afwisselende en activerende
werkvormen. Dit hebben we enkele keren waargenomen. De meeste lessen
bestaan echter uit een klassikale, eenzijdige toelichting van de docent op de
lesstof en de opdrachten, waarna de zelfstandige verwerking volgt. De uitleg van
de docenten is daarbij meestal duidelijk, maar interactieve en uitdagende
gesprekken, begeleide inoefening en groepswerk komen weinig voor.

Onderwijs op maat beperkt zich voornamelijk tot activiteiten buiten de les.
Tijdens de lessen stemmen de docenten hun onderwijs in onvoldoende mate af
op verschillen tussen leerlingen. De beschikbare gegevens uit het
leerlingvolgsysteem spelen geen merkbare rol bij de voorbereiding en inrichting
van de lessen. De instructie over en de verwerking van de lesstof is voor alle
leerlingen nagenoeg gelijk, zij het dat docenten in het algemeen welwillend en
correct de vragen van leerlingen beantwoorden. Van planmatige differentiatie
is echter maar zelden sprake. Niet toevallig levert de vraag in een recente
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enquête onder leerlingen of leraren rekening houden met hun sterke en zwakke
punten de laagste waardering op.

Een belangrijk deel van de leerlingen stroomt met een laag taalniveau in op
school, zo blijkt ook uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem. Elke docent
zou daarom een taaldocent moeten zijn, zo vindt ook de school zelf. In de
meeste lessen is hiervan weinig te zien. Nieuwe en moeilijke woorden krijgen
incidenteel aandacht, maar een intentionele benadering ontbreekt, mede omdat
de meeste docenten niet specifiek geschoold zijn in taalgericht vakonderwijs dan
wel woordenschatdidactiek. De school beschikt over een taalbeleidsplan maar de
uitvoering is het afgelopen jaar gestagneerd. Dit schooljaar tracht men de draad
weer op te pakken.

3.3.3 Ondersteuning en begeleiding

De school beschikt middels het gebruik van een complete set aan genormeerde
toetsen over voldoende inzicht in de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen in de kernvakken. De remedial teacher analyseert grondig de
gegevens van de leerlingen die de grootste leerachterstanden laten zien. Daarbij
wordt ook gekeken naar gedrag, werkhouding en sociale achtergrond van de
leerlingen. Deze groep krijgt vervolgens gerichte remedial teaching met behulp
van een computerprogramma en onder begeleiding van docenten. Voor de
leerlingen die ook leerachterstanden hebben maar niet tot deze selecte groep
behoren, is de ondersteuning minder goed georganiseerd. De
probleemanalyse beperkt zich tot het schoolvak zelf, is weinig gedetailleerd
vastgelegd, doelen ontbreken en de uitvoering van de ondersteuning via
hetzelfde computerprogramma loopt nog niet naar wens. Ook andere vormen
van ondersteuning, bijvoorbeeld tutoring en examentrainingen, zijn nog in
ontwikkeling. De leerlingen zijn in de enquête over de extra hulp die ze krijgen
bij het leren relatief ontevreden. We zijn overigens positief over de
huiswerkbegeleiding die de leerlingen dagelijks op school krijgen onder leiding
van twee studenten. Dit is strak georganiseerd en voorziet, ook volgens de
leerlingen, in een duidelijke behoefte.

3.3.4 Kwaliteitszorg

Op een tweetal onderdelen zijn we kritisch op de kwaliteitszorg. Ten eerste heeft
de schoolleiding nog onvoldoende systematisch zicht op de kwaliteit van de
docenten en de lessen. Er is wel een algemeen beeld bij de schoolleiding, maar
men heeft niet in kaart gebracht welke docenten op welke onderdelen voldoen
en op welke onderdelen ze tekortschieten. Een gespecificeerd beeld op hogere
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aggregatieniveaus (school, afdeling, bouw, leerjaar, vak) ontbreekt daardoor
eveneens. Ten tweede kan de schoolleiding sterker toezien op het nakomen van
gemaakte afspraken en vastgestelde procedures. Veel regels, procedures en
protocollen zijn recentelijk opnieuw vastgelegd. Nu is het zaak deze ook
duurzaam te borgen. Of het nu gaat om het nieuwe beleid omtrent
functioneringsgesprekken, het taalbeleid of de remedial teaching, alleen met
consistent beleid is de onderwijskwaliteit weer op orde te krijgen.

Gunstig is dat het bestuur en de vernieuwde schoolleiding al weten dat de
onderwijsresultaten en de onderwijskwaliteit tekort schieten. Van de
onderwijsresultaten zijn gedegen analyses gemaakt en het onderwijsproces,
inclusief het schoolklimaat is recent doorgelicht door een collegiale
visitatiecommissie. Deze commissie bestond uit kritische vrienden:
functionarissen van het bestuur en andere scholen die onder hetzelfde bestuur
vallen. De school zoekt een belangrijke verklaring voor de teruggang in kwaliteit
in de vele wisselingen die er de afgelopen twee jaar zijn geweest in het
management van de school, maar ook in het docentenkorps. Hierdoor zijn
allerlei ontwikkelingen gestagneerd, zoals het het taalbeleid en het toetsbeleid.
Ook heeft dit een sterk negatief effect gehad op de sfeer in school, met alle
gevolgen van dien voor het werkplezier en de motivatie van de docenten.
Tegelijkertijd maakte de sterke groei in leerlingenaantal dat het oude klimaat,
waarin iedereen elkaar kende, deels verloren ging.

Op grond van deze analyses hebben het bestuur en de schoolleiding een
uitgebreid verbeterplan opgesteld. Dit plan adresseert alle belangrijke aspecten
van het onderwijs, alsook de kwaliteitszorg. Daarnaast is het kwaliteitsbeleid
vastgelegd in een nieuw, concreet kwaliteitszorgplan. De noodzakelijke
verbetering van de onderwijsresultaten gebeurt langs twee sporen: ten eerste
door de aanscherping van de overgangsregels, de determinatie en de
actualisering van het toetsbeleid, ten tweede door gerichte maatregelen die het
onderwijsproces effectiever moeten maken, bijvoorbeeld het herintroduceren
van het lesmodel (met de veelzeggende naam 'Lessen in orde') en het
verbeteren van de remedial teaching. In het traject van geïntensiveerd toezicht
sluit de inspectie aan bij genoemd verbeterplan.

Opbrengstgericht werken

Een aantal voorwaarden voor opbrengstgericht werken is op de school aanwezig.
Er is voldoende informatie aanwezig over de prestaties en de ontwikkeling van
leerlingen. Ook is er voldoende deskundigheid om hier goede analyses van te
maken en deze vervolgens om te zetten in doelgerichte plannen. Een
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opbrengstgerichte benadering is herkenbaar bij de schoolleiding en bij de
ondersteuningsfunctionarissen, maar nog te weinig bij de docenten. Zoals al
eerder aangegeven, zijn veel lessen onvoldoende doelgericht: doel en
terugkoppeling hierop ontbreken vaak. Een tweede wellicht nog wezenlijker
probleem is het ontbreken van hoge verwachtingen. Docenten geven terecht aan
dat vertrouwen een kernwaarde is in de omgang met deze
leerlingenpopulatie. Ze laten dit in de praktijk echter niet allemaal zien. Hoge
verwachtingen tonen en hoge eisen stellen, zijn voorwaarden voor
opbrengstgericht werken. Deze voorwaarden zijn op het Comenius Lyceum,
afdeling havo nog onvoldoende ingevuld.
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VISIE VAN HET BEVOEGD GEZAG

Wij hebben kennis genomen van het op 8 maart 2017 door de Inspectie van het
Onderwijs ("Onderwijsinspectie") aan ons gezonden Definitief Rapport van
Bevindingen Kwaliteitsonderzoek Comenius Lyceum Amsterdam HAVO
("Definitief Rapport HAVO").

Wij constateren dat de Onderwijsinspectie een intensief toezichtsarrangement
noodzakelijk acht. Het college van bestuur van ZAAM en de onderwijskundige
leiding van het Comenius Lyceum betreuren dit. Wij en alle betrokken
medewerkers en docenten zijn ons er sinds het voorjaar van 2016 volledig van
bewust dat de onderwijsopbrengst en de kwaliteit van het onderwijsproces de
komende jaren alle aandacht nodig hebben.

Het Comenius Lyceum is een school die een specifieke leerlingenpopulatie
begeleidt. Het Comenius Lyceum heeft een belangrijke maatschappelijke functie
in Amsterdam West. De tegenvallende onderwijsopbrengsten worden voor een
deel veroorzaakt door het gegeven dat wij juist leerlingen een kans willen
bieden. Zoals besproken hebben de eerdere wisselingen in de onderwijskundige
leiding hun sporen getrokken. Maar sinds 2016 is dat onder controle. In dat licht
zien wij dan ook niet de meerwaarde van het op dit moment toekennen van een
intensief toezichtsarrangement.

In 2015 had uw Onderwijsinspectie waarderende woorden over voor de
onderwijsprestaties in het licht van de context waarin het Comenius functioneert
en werd de afdeling HAVO als voldoende beoordeeld. Desondanks hebben wij
sinds het voorjaar van 2016 forse inspanningen gedaan om de
onderwijskwaliteit te verbeteren. Wij vertrouwen er op dat deze inspanningen de
komende periode hun eerste resultaten hebben. Het oordeel 'zeer zwak' van de
Onderwijsinspectie trof ons dan ook zeer. Wij herkennen ons deels in de
bevindingen maar zijn geraakt door de wijze waarop de Onderwijsinspectie een
en ander heeft afgewogen. Onze indruk is dat te weinig recht wordt gedaan aan
de feitelijke onderwijspraktijk, de bijzondere leerlingenpopulatie, het ook door u
geconstateerde bestuurlijk en onderwijskundig leiderschap en de inzet van onze
docenten.

In het kader van het onderzoek hebben wij u geïnformeerd over de reeds door
ons ingezette acties en inventarisaties, het beleid van de in de zomer van 2016
nieuw benoemde directeur en het lopende verbetertraject. Onze inzet is fors en
gericht op het zo snel mogelijk verbeteren van de onderwijskwaliteit. ZAAM
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heeft bij meerdere scholen goede ervaringen met vergelijkbare
verbetertrajecten. Dit wordt bevestigd doordat het aantal zwakke afdelingen
sinds 2014 is gedaald van 8 naar nu 2. Nu uw toezichtplan volledig aansluit op
ons eigen verbeterplan, maken wij op dat ook de Onderwijsinspectie groot
vertrouwen heeft in de wijze waarop de huidige onderwijskundige leiding vorm
geeft aan de kwaliteitszorg en de verbetering van de onderwijskwaliteit.
Tezamen met uw opmerking dat ons verbeterplan van juni 2016 alle belangrijke
aspecten van het onderwijs en de kwaliteitszorg adresseert, geeft dat ons en
onze docenten extra vertrouwen om het in 2016 ingezette verbetertraject tot
een succes te maken.
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