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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 5 en 8 november 2013 een onderzoek
uitgevoerd op het Montessori College Oost (MCO), afdelingen vmbo-b, vmbo-k
en vmbo-gt, om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het
onderwijs op deze afdeling en over de naleving van wet- en regelgeving.

Het Montessori College Oost is een middelgrote school voor mavo en voortgezet
middelbaar beroepsonderwijs met een ISK afdeling. De sectoren en richtingen
die geboden worden zijn sector Economie met richting Handel en administratie,
sector Techniek met richting Techniek breed en sector Zorg & Welzijn met
richting Verzorging. Daarnaast is leerwegondersteuning (LWOO) binnen alle
leerwegen mogelijk en zijn er ISK schakelklassen voor ieder niveau. Binnen de
richting Handel en adminstratie van de sector Economie kunnen leerlingen op
het MCO het MBO diploma niveau 2 behalen (VM2). Binnen de sectoren
Economie en Techniek kunnen leerlingen ook een niveau 1 (assistent-opleiding)
traject volgen.
De school heeft in schooljaar 2013-2014 1020 leerlingen en ongeveer 140
personeelsleden. Ten tijde van het onderzoek zijn er ongeveer 200 ISK-
leerlingen.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Wij hebben voor de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori
College Oost een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren
dat de opbrengsten op deze afdelingen onvoldoende zijn. Uit deze analyse kwam
tevens naar voren dat er mogelijk tekortkomingen zijn op het gebied van de
kwaliteit van het onderwijsproces en de naleving van wet- en regelgeving.

Op 11 juli 2013 hebben wij de uitkomsten van deze risicoanalyse met het
bevoegd gezag besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een
onderzoek uit te voeren.

De afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori College Oost
hebben sinds schooljaar 2006-2007 een basisarrangement.

1. INLEIDING

Aanleiding

Toezichthistorie

Onderzoeksopzet
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De inspectie baseert 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 uit het
zogenaamde kernkader onderzocht. Dit is het gedeelte uit het toezichtkader dat
bij al onze kwaliteitsonderzoeken minimaal wordt beoordeeld. Om het onderzoek
goed te laten aansluiten bij de specifieke kenmerken van de afdelingen vmbo-b.
vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori College Oost hebben we het onderzoek
aangevuld met indicatoren uit het zogenaamde aanvullende kader. Zo zijn
indicatoren over aanbod en differentiatie toegevoegd. Deze indicatoren zijn
toegevoegd omdat ze gezien de leerlingenpopulatie van extra belang zijn.

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
- Wij hebben relevante documenten van en over de school geanalyseerd.
- Schoolbezoek, waarbij wij in een aantal lessen de onderwijspraktijk hebben
geobserveerd.
- Wij hebben gesprekken gevoerd met het management, vaksecties, leraren,
zorgcoördinatoren en andere functionarissen belast met zorg en begeleiding,
leerlingen.
- Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van het
onderzoek besproken met de directie en 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 waar mogelijk de
schoolontwikkeling in samenhang wordt beschreven.

Opbouw rapport
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Een kwaliteitsonderzoek zoals wij op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt
van het Montessori College Oost hebben uitgevoerd, leidt tot een zogenaamd
toezichtarrangement voor kwaliteit en/of voor naleving. Een arrangement kan
basistoezicht inhouden of juist aangepast toezicht inhouden. In het eerste geval
(bij basistoezicht) vinden wij de kwaliteit van voldoende niveau en is het daarom
niet nodig om de school onder intensief toezicht te plaatsen. Als er echter teveel
tekortkomingen zijn geconstateerd, 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 de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt is als volgt:
Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en
vmbo-gt een aangepast arrangement zwak toe vanwege onvoldoende
opbrengsten.
Het onderwijsproces is voldoende, maar kent wel enkele tekortkomingen.

De afdeling valt onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag hebben wij
afgesproken dat de opbrengsten in het najaar 2014 weer van voldoende niveau
zijn. Hieraan voorafgaand zullen wij een afsluitend onderzoek naar de
kwaliteitsverbetering (okv) uitvoeren om na te gaan of de tekortkomingen zijn
opgeheven.

Wij hebben geen tekortkomingen in de naleving van de wettelijke voorschriften
vastgesteld.

2. CONCLUSIES EN TOEZICHTARRANGEMENT
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In dit hoofdstuk leest u 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 de
afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori College Oost.
Daarna volgt het kwaliteitsprofiel waarin de oordelen op de indicatoren staan.
Vervolgens lichten we die oordelen in onderlinge samenhang toe.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen vmbo-b,
vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori College Oost als onvoldoende.
Dit oordeel is gebaseerd op de volgende overwegingen. De opbrengsten van de
afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt zijn, afgemeten aan de prestaties van
de leerlingen over de afgelopen drie jaar, onvoldoende.
Bij alle afdelingen lag het onderbouwrendement de afgelopen drie jaren
gemeten onder het landelijk gemiddelde. Daarnaast is bij de afdeling vmbo-b en
vmbo-k ook het rendement in de bovenbouw onvoldoende. De vmbo-gt heeft
dan wel een voldoende bovenbouwrendement, maar laat juist over reeds vele
jaren een groot verschil tussen SE en CE zien.
Het onderwijsproces op de drie afdelingen vertoont weliswaar enkele belangrijke
tekortkomingen, met name op de punten actieve betrokkenheid van leerlingen
en de afstemming van instructie en verwerkingsopdrachten op verschillen in
ontwikkeling tussen leerlingen, maar is naar het oordeel van de inspectie van
voldoende kwaliteit. De inspectie heeft de kwaliteitszorg van het Montessori
College Oost als geheel voldoende beoordeeld.
De school leeft de onderzochte wet- en regelgeving na.

In onderstaande tabel staan de indicatoren die 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
4. goed

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel

Pagina 6 van 13



5. niet te beoordelen

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 opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden 1 2 3 4 5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.1 De leerlingen behalen in de onderbouw het
opleidingsniveau dat mag worden verwacht.

1.2.1 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de
bovenbouw van de opleiding vmbo-b.

1.2.2 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de
bovenbouw van de opleiding vmbo-k.

1.2.3 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de
bovenbouw van de opleiding vmbo-gt.

1.3.1 De leerlingen van de opleiding vmbo-b behalen voor het
centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.

1.3.2 De leerlingen van de opleiding vmbo-k behalen voor het
centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.

1.3.3 De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het
centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.

1.4.1 Bij de opleiding vmbo-b zijn de verschillen tussen het
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het
centraal examen van een aanvaardbaar niveau.

1.4.2 Bij de opleiding vmbo-k zijn de verschillen tussen het
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het
centraal examen van een aanvaardbaar niveau.

1.4.3 Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het
centraal examen van een aanvaardbaar niveau.

De sociale opbrengsten zijn van voldoende niveau 1 2 3 4 5

•2.1 De sociale opbrengsten zijn van voldoende niveau.

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.

3.5 De school heeft een aanbod voor de referentieniveaus
rekenen dat past bij alle leerlingen.
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De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod
eigen te maken 1 2 3 4

•

•

•

4.1 De school programmeert voor iedere leerling voldoende
onderwijstijd.

4.2 De school realiseert minimaal de wettelijk verplichte
onderwijstijd.

4.3 De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd.

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

•5.5 De school kent een op ondersteuning en begeleiding gerichte
cultuur.

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.

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) (De
school bestrijdt effectief achterstanden.) 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.
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Het bovenstaande algemene beeld en kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe.
Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: Opbrengsten,
Onderwijsleerproces en kwaliteitszorg.

Opbrengsten

De school begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben effectief aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief.
(extra ondersteuning) 1 2 3 4

•

•

•

10.1 Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor iedere leerling een
ontwikkelingsperspectief vast.

10.2 De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het
ontwikkelingsperspectief.

10.3 De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform
het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan
beredeneerde keuzes.

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.

Nalevingsindicatoren 2013 Onvoldoende Voldoende

•

•

•

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

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

N4 Door of namens het bestuur zijn het
Examenreglement en het PTA naar de inspectie
gestuurd en deze documenten bevatten de
onderzochte onderdelen (Eindexamenbesluit art.
31).

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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De opbrengsten van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het
Montessori College Oost zijn onvoldoende.
Het rendement onderbouw ligt voor alle afdelingen over de afgelopen drie
schooljaren onder het landelijk gemiddelde. Deze onvoldoende is vooral te
wijten aan het rendement in de schooljaren 2011-2012 en 2009-2010 toen deze
indicator ver onder het landelijk gemiddelde scoorde. In 2010-2011 lag het
onderbouwrendement boven het landelijk gemiddelde en in 2008-2009 en de
schooljaren daarvoor scoorde de school op deze indicator altijd op het landelijk
gemiddelde. Als het onderbouwrendement op de Opbrengstenkaart 2014 weer
op het landelijk gemiddelde ligt (bolletje 3), zal dit betekenen dat het drie
jaarsgemiddelde weer voldoende zal zijn. Op het moment van het onderzoek zijn
deze gegevens nog niet beschikbaar.
Op het vmbo-b en vmbo-k ligt het rendement bovenbouw over de afgelopen drie
schooljaren onder het landelijk gemiddelde. Het bovenbouwrendement laat
hierbij de afgelopen jaren een heel wisselend beeld zien. Op de
Opbrengstenkaart 2013 scoren de afdelingen vmbo-b en vmbo-k beide ver
onder het landelijk gemiddelde. Voor de Opbrengstenkaart 2014 betekent dit dat
de afdeling vmbo-b een bolletje 4 en de afdeling vmbo-k een bolletje 3 moeten
scoren om een voldoende gemeten over drie schooljaren bij het
bovenbouwrendement te kunnen ontvangen. Net als bij het
onderbouwrendement zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.
Het bovenbouwrendement van de afdeling vmbo-gt ligt over drie schooljaren
gemeten boven het landelijk gemiddelde.
Bij de afdeling vmbo-gt is het verschil tussen het gemiddeld schoolexamencijfer
en het gemiddeld centraal examen cijfer over de afgelopen drie schooljaren
groot en ligt op 0.67. Dit is boven de norm 0.5 die de inspectie hiervoor stelt.
Op basis van de eerste resultaten van examenjaar 2012-2013 (verschil 0.70) zal
dit driejaarsverschil licht stijgen naar 0.68. Dit betekent dat de afdeling vmbo-gt
voor examenjaar 2014 - afhankelijk van de hoeveelheid kandidaten en af te
nemen examens - ver onder de norm 0.5 moeten scoren om in 2015 een
voldoende beoordeling over drie jaar te ontvangen.
De afdelingen vmbo-b en vmbo-k hebben beide een stabiel gering verschil
tussen het schoolexamencijfer en centraal examencijfer.
Het gemiddeld centraal examen cijfer over alle vakken ligt voor alle drie
afdelingen op het landelijk gemiddelde. Op basis van de eerste
examenresultaten van 2012-2013 is niet te verwachten dat deze indicator bij
een van de afdelingen over drie jaren gemeten in 2014 onvoldoende zal worden,
ook al laat het absolute gemiddelde centraal examencijfer van de afdeling vmbo-
gt een flinke dip zien (5.4).

Vanwege de specifieke leerlingenpopulatie van de school en haar grote ISK
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afdeling doet de school mee aan de pilot Leerwinsten; uit de eerste resultaten is
te zien dat de school een bovengemiddelde toegevoegde waarde heeft.
De slechte examenresultaten van 2012-2013 bij de afdeling Mavo waren de
aanleiding voor een schooleigen verdiepend onderzoek op deze afdeling aan het
einde van schooljaar 2012-2013.
Het onvoldoende onderbouw- en bovenbouwrendement is volgens de school te
wijten aan overadvisering door het basisonderwijs, het bieden van kansen en
het grote aantal slechtpresterende zij-instromers die het MCO opvangt. De
school heeft inmiddels haar aanname- en determinatiebeleid in dit kader
aangepast. De Inspectie is wel van mening dat de school gezien haar zeer
gevarieerde leerlingenpopulatie met speciale (MBO)
onderwijstrajecten een nog concretere analyse zou moeten maken van haar
rendement, waarbij het vaststellen van de leerlingkenmerken van diegenen
die doubleren of afstromen in de bovenbouw of zakken voor het examen, van
belang is. Zo krijgt zij scherper voor ogen waar mogelijk nog andere oorzaken
van het onvoldoende rendement liggen.

Onderwijsleerproces
Het Montessori College Oost kent een op zorg gericht klimaat, waar leerlingen
en docenten zich veilig voelen. Via speciale trajecten in samenwerking met het
MBO wordt er gezorgd dat potentiele uitvallers binnenboord blijven. De school
zet actief in om achterstanden te bestrijden, door onder andere haar taal- en
rekenaanbod en -beleid.
De zorg en begeleiding op het MCO is dan ook van voldoende niveau. De school
maakt gebruik van genormeerde toetsen zoals Diataal en CITO volgtoetsen om
de prestaties en vorderingen van de leerlingen te volgen en te vergelijken met
landelijke resultaten. Om nog betere analyses van de genormeerde toetsen te
maken worden op het MCO momenteel 'data coaches' opgeleid.
De zorg voor leerlingen met een geïndiceerde zorgbehoefte, zoals leerlingen met
een leerling gebonden financiering(LGF) of leerlingen met een LWOO indicatie,
wordt planmatig uitgevoerd. Voor deze leerlingen is een wettelijk verplicht
handelingsplan opgesteld, dat periodiek geëvalueerd wordt. Ook vindt er op
stelselniveau jaarlijks een evaluatie plaats, waarbij het zorgsysteem indien nodig
aangepast wordt. Voor de ISK leerlingen stelt de school zo spoedig mogelijk na
aanmelding een ontwikkelingsperspectief vast, waarbij leerlingen vervolgens
ook doorstromen naar havo en vwo opleidingen elders. Naast de reguliere
zorgfunctionarissen, zoals mentor, remedial teacher, orthopedagoog en decaan
werkt de school ook met hulpverleners die speciaal gericht zijn op de
anderstalige leerlingen uit de schakelklassen, zoals de vluchtelingencoördinator
en de logopediste. Omdat van de niet-ISK leerlingen ook veel ouders niet goed
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nederlands spreken heeft de school speciale contactdocenten die bijvoorbeeld
als tolk kunnen fungeren.

De inspectie heeft bij de drie afdelingen ook lessen geobserveerd. Deze lessen
voldoen over het geheel genomen aan de basiskwaliteit als het gaat om de
doelgerichtheid van de les, de duidelijkheid van de uitleg van de docent en de
feedback die aan leerlingen gegeven wordt. Het efficient gebruik van
onderwijstijd is ook als voldoende beoordeeld, maar hier ziet de inspectie wel
een mogelijk risico. Het gebruik van blokuren in het rooster vraagt vooral bij de
AVO vakken veel van de concentratie van leerlingen. Dit risico hangt nauw
samen met een van de tekortkomingen, die gesignaleerd zijn. Bij een te groot
aantal lessen is de actieve betrokkenheid van leerlingen in de les onvoldoende.
Hierbij is een verschil te zien tussen onderbouw en bovenbouw. Doen de
leerlingen in de onderbouw vaak nog mee met de les, moeten leerlingen in de
bovenbouw veelal meerdere malen aangespoord worden en kunnen zij zich in de
grotere klassen ook onttrekken aan de lesactiviteit. Vooral in de bovenbouw is
het voor docenten dan ook een uitdaging de leerlingen bij de les te betrekken en
te houden. De school zet scholing in om docenten meer tools in handen te geven
om leerlingen te activeren. Tijdens het onderzoek zijn de effecten van
deze docententraining nog onvoldoende zichtbaar.
Ook de wat complexere didactische vaardigheden zoals het afstemmen op
verschillen qua instructie en verwerkingsopdrachten zijn tijdens de
geobserveerde lessen - op enkele uitzonderingen na - niet gesignaleerd.

Kwaliteitszorg
De zorg voor kwaliteit wordt op het Montessori College Oost als voldoende
beoordeeld.
De school heeft op basis van een eind vorig schooljaar uitgevoerd onderzoek op
de vmbo-gt afdeling het verbeterplan 'Op weg naar 100%. Het actieplan om ons
doel te bereiken.' opgesteld. De actiepunten die hierin genoemd worden zijn
schoolbreed uitgezet, zodat ook gewerkt wordt om de resultaten van de vmbo-b
en vmbo-k op een hoger plan te krijgen. De school heeft hierbij ook de analyse
van haar examenresultaten en rendementen betrokken. Tijdens de verschillende
gesprekken blijkt dat zowel schoolleiding als docenten en secties zich bewust
zijn van de huidige tekortkomingen en binnen een periode van slechts enkele
maanden al zichtbaar met verschillende verbeteracties aan de slag zijn
gegaan. Belangrijk hierbij is wel dat de school zorgt voor voldoende scherpte en
meetbaarheid van doelstellingen en dat zij zicht houdt op de effecten en zo
nodig bijstuurt. Naast het schooleigen mavo onderzoek van 2012-2013 bevraagt
de school ook op periodieke wijze op de andere afdelingen haar leerlingen en
ouders over de kwaliteit van het onderwijs. Ook doet de school mee aan de
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visitaties van de Vereniging van het Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO).
Om de kwaliteit van het onderwijsleerproces te borgen heeft de school
verschillende instrumenten ingevoerd waarmee bijvoorbeeld secties hun toetsen
en onderwijsaanpak kunnen analyseren ter voorbereiding op de
evaluatiegesprekken met de schoolleiding, die periodiek plaatsvinden. Hierin
worden ook de gebruikte montessori karakteristieken aan de orde gesteld. In
het kader van integraal personeelsbeleid heeft de school haar gesprekkencyclus
en bijbehorende tools vastgelegd, waaronder een lesobservatiemodel. In dat
kader worden ook leerlingen op docent niveau bevraagd over de lessen door
middel van een evaluatieformulier.
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