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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 27 september 2016 een onderzoek naar
de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op Het Meridiaan College, afdeling 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 Meridiaan College is een kleine categorale school voor vmbo-gt met circa
260 leerlingen en elf klassen. De school verhuist binnenkort naar een ander
gebouw in een andere wijk en krijgt dan ook een nieuwe naam: Het Reinaert.
Informatietechnologie krijgt in het nieuwe profiel van de nieuwe school veel
aandacht.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 19 november 2013 stelde
de inspectie tekortkomingen vast in het onderwijsproces op Het Meridiaan
College. Bovendien werden ernstige risico's geconstateerd in de
opbrengsten. Deze zijn beschreven in het inspectierapport dat is vastgesteld
op 4 februari 2014. De kwaliteit van het onderwijs is toen als zwak beoordeeld
en wij hebben ons toezicht geïntensiveerd. Om na te gaan of de eerder
vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven en of de kwaliteit van het
onderwijs weer voldoende is, voeren we nu een onderzoek naar de
kwaliteitsverbetering uit.

Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven onderzoekt de
inspectie tevens standaard of wordt voldaan aan bepaalde wettelijke
voorschriften.

In februari 2012 heeft de inspectie de school bezocht in het kader van een
themaonderzoek ten behoeve van De Staat van het Onderwijs. De lessen
werden als degelijk en het schoolklimaat als veilig beoordeeld. Wel wees de
inspectie op de lage cijfers die leerlingen behaalden op het centraal schriftelijk
eindexamen.
In november 2013 volgde een kwaliteitsonderzoek. De aanleiding hiertoe was
dat uit de jaarlijkse risicoanalyse naar was voren gekomen dat er sprake was
van risico's in de opbrengsten en mogelijk in het onderwijsproces. De conclusie
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Toezichthistorie
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van het kwaliteitsonderzoek luidde dat het onderwijs op het Meridiaan College
op een groot aantal van de onderzochte onderdelen van onvoldoende niveau
was. Het betrof vooral de aspecten didactisch handelen, ondersteuning en
begeleiding en kwaliteitszorg. De opbrengsten waren (nog) voldoende maar
lieten ernstige risico's zien. Uit de beschikbare cijfers kon afgeleid worden dat in
2014 drie van de vier opbrengstindicatoren als onvoldoende zouden worden
beoordeeld. De school werd om deze redenen als zwak beoordeeld en het
toezicht werd geïntensiveerd. In oktober 2014 en juni 2015 heeft de inspectie
voortgangsgesprekken gevoerd met het bevoegd gezag en de schoolleiding. Uit
deze gesprekken kwam naar voren dat het bevoegd gezag en de school de
gemaakte afspraken nakwamen, dat er vooruitgang was geboekt in het
verbetertraject, maar ook dat de effecten ervan op de opbrengsten nog maar
beperkt zichtbaar waren. In juni 2015 is daarom met het bevoegd gezag een
verlenging van het geïntensiveerde toezicht met een half jaar afgesproken.
In januari 2016 is het tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd om na te gaan
of de school zich op een aantal cruciale onderdelen had verbeterd. De conclusie
was dat de kwaliteit van het onderwijs op de afgesproken onderdelen was
verbeterd en dat de school zich in positieve richting ontwikkelde. Omdat de
opbrengsten nog steeds onvoldoende waren bleef het toezichtarrangement
ongewijzigd.
Uit alle voorgaande onderzoeken kwam naar voren dat er gedurende vijf jaar
achtereen sprake was van een groot verschil tussen het gemiddeld cijfer voor
het schoolexamen en het gemiddeld cijfer voor het centraal examen. In maart
2016 heeft de inspectie het bestuur hierover een brief gestuurd. Omdat er
tevens sprake was van een daling van het verschil in de laatste twee
examenjaren én het verschil in het laatste examenjaar (2014/2015) binnen de
norm lag, ging de inspectie nog niet over tot het rapporteren van het grote
verschil aan de Staatssecretaris. Dit besluit werd uitgesteld totdat het
gemiddelde se-ce verschil over het examenjaar 2015-2016 bekend werd. Dit
was half september 2016 het geval. In 2015/2016 was er gerekend over de
laatste drie jaar sprake van een gering verschil en het verschil is in 2015/2016
minimaal. Daarom volgt er geen rapportage aan de Staatssecretaris.

Het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering 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.

Onderzoeksopzet
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• Wij hebben gesprekken gevoerd met het management, leraren
en leerlingen.

• Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van
het onderzoek besproken met de directie en het bestuur.

Tijdens het onderzoek hebben wij indicatoren van de volgende aspecten
beoordeeld: onderwijsresultaten, onderwijstijd, schoolklimaat, didactisch
handelen, afstemming op verschillen, ondersteuning en begeleiding en
kwaliteitszorg.

Gegevens uit het recente tussentijds kwaliteitsonderzoek zijn voor ons
aanleiding geweest om de kwaliteit van de volgende kernindicatoren alleen te
verifiëren: 9.1, 9.2 en 9.4.

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 onderzoek naar de kwaliteitsverbetering zoals wij hebben uitgevoerd, heeft
tot doel om te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs weer van voldoende
niveau is en of aan alle afspraken is voldaan die in het toezichtplan zijn
vastgelegd. Onze conclusie is als volgt:

Wij kennen aan Het Meridiaan College, afdeling vmbo-gt het basisarrangement
toe. De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende. Dit betekent dat de
school niet langer onder intensief toezicht valt.

Wij concluderen tevens dat er geen tekortkomingen meer zijn in de naleving van
de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. De tijdens het onderzoek
geconstateerde tekortkomingen in de schoolgids (toelating en ouderbijdrage)
zijn in de conceptfase van het rapport opgeheven.

2. CONCLUSIE EN TOEZICHTARRANGEMENT

Kwaliteit

Naleving
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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 waar mogelijk in onderlinge samenhang toe.

De kwaliteit van het onderwijs op Het Meridiaan College is voldoende. De school
heeft samen met het bevoegd gezag doelgericht en met succes gewerkt aan de
verbetering van de resultaten en het onderwijsproces. De school behaalt weer
voldoende onderwijsresultaten en ook het onderwijsproces en de kwaliteitszorg
zijn nu op orde. Alleen bij het aspect 'afstemming op verschillen' is een
tekortkoming geconstateerd. De schoolleiding heeft ambitieuze plannen om het
onderwijs verder te verbeteren en te innoveren.
De school verhuist op korte termijn naar een nieuw gebouw en krijgt tevens een
nieuwe naam: Het Reinaert. Daar wil men onderwijs realiseren waarin de
leerlingen een actievere rol krijgen in hun ontwikkeling. We waarderen de
ambitie van de school, maar wijzen ook op het belang van geleidelijkheid in
de schoolontwikkeling en borging van basiskwaliteit.

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

Legenda voor andere indicatoren:
1. slecht
2. onvoldoende
3. voldoende
4. goed

3. BEVINDINGEN

3.1. Algemeen Beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel
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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_GT Bovenbouwsucces voor de afdeling vmbo g/t

EX_GT Examencijfers voor de afdeling vmbo g/t

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

•5.5 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.

7.4 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.

De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen
tussen leerlingen 1 2 3 4

•

•

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

•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.

ja nee

•

•

N2. Verzuim en voortijdig schoolverlaten

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

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 kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe. Daarbij komen achtereenvolgens
de volgende onderdelen aan bod: onderwijsresultaten, onderwijstijd, didactisch
handelen en afstemming, ondersteuning en begeleiding, kwaliteitszorg.

3.3.1 Onderwijsresultaten
Als geheel zijn de onderwijsresultaten van 2016 voldoende. Ten opzichte van het
basisschooladvies zitten de leerlingen in leerjaar drie veelal op hetzelfde niveau
of zelfs hoger. Indicator R1 ligt daarom ruim boven de norm.
Ook de doorstroming in de bovenbouw, gecombineerd met het
slagingspercentage (indicator R3) voldoet aan de norm. Er is zelfs sprake van
een stijgende trend. Dit komt vooral doordat er in de bovenbouw minder
leerlingen doubleren dan voorheen, mede dankzij gewijzigd beleid (andere
overgangsnormen). Het slagingspercentage is nog aan de lage kant, in elk geval
lager dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen.
De examencijfers (indicator CE) liggen over drie jaar gerekend (2013, 2014,
2015) op de norm. Als we kijken naar de resultaten van 2014, 2015 en 2016
dan komt deze indicator uit boven de norm en is de school op weg naar stabiele
prestaties op dit onderdeel. De school geeft echter aan nog niet tevreden te zijn.
Bij een aantal vakken (biologie, Duits, wiskunde) ligt het gemiddelde cijfer voor
het centraal schriftelijk examen al geruime tijd onder het landelijk gemiddelde.
De onderbouwsnelheid (indicator R2) is onvoldoende, al is er een lichte
verbetering zichtbaar en verwacht de school op grond van de meest recente
gegevens dat deze indicator in 2017 aan de norm zal voldoen. De verbetering
is volgens de school vooral het gevolg van gewijzigd beleid ten aanzien van
doubleren, maar ook van de verbetering van het onderwijsproces.

3.3.2 Onderwijstijd, didactisch handelen en afstemming
De school heeft regels opgesteld over het gebruik van de onderwijstijd en de
leraren zien toe op de naleving van deze regels door de leerlingen. De lessen
beginnen op tijd en de beschikbare tijd wordt efficiënt benut. Er gaat nauwelijks
tijd verloren aan ordeverstoringen. In enkele lessen moeten de leerlingen te
lang wachten voordat zij instructie krijgen of hun opdrachten kunnen uitvoeren.

In de lessen is zichtbaar dat er de afgelopen periode fors geïnvesteerd is in
effectievere lessen. De leraren hanteren een herkenbaar lesmodel, leggen
duidelijk uit en betrekken de leerlingen actief bij de les met gevarieerde
werkvormen. Tijdens en aan het einde van de les krijgen de leerlingen feedback
van hun leraar, en soms van elkaar. Meestal is dit gericht op de inhoud van de
les (de leerstof), in een enkele les ook gericht op het leerproces. Differentiatie is

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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vooral zichtbaar in de verwerking van de leerstof. De instructie is veelal voor alle
leerlingen gelijk. Op dit punt is er ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld door
pre-teaching of verlengde instructie. De recent ingezette kanteling in het
toetsbeleid, van vooral summatief naar meer formatief toetsen, kan ook hier een
belangrijke bijdrage aan leveren.

In de meeste lessen was ook te zien dat de school structureel werkt maakt van
taalbeleid. Vooral lezen en woordenschat krijgen de aandacht. We noemen
hierbij nog wel twee aandachtspunten. Het aanbod bij woordenschat kan
mogelijk beter afgestemd worden op de verschillende vakken (behalve
schooltaal ook aandacht voor vaktaal) en naast schriftelijke
taalvaardigheid verdient ook mondelinge taalvaardigheid de aandacht.

3.3.3 Ondersteuning en begeleiding
Dit aspect is tijdens het tussentijds kwaliteitsonderzoek van januari 2016
onderzocht en beoordeeld. De kern van de bevindingen was dat de school de
structuur van de ondersteuning heeft versterkt en dat daarmee een flinke
kwaliteitsslag gemaakt was. Dit beeld is niet gewijzigd. Tijdens het onderhavige
onderzoek bleek dat de leerlingen tevreden zijn over de ondersteuning en
begeleiding die zij krijgen, bijvoorbeeld van de leerlingbegeleiders. De mentor
spreekt regelmatig met de leerlingen over hun welbevinden en de voortgang in
het onderwijsleerproces. De leerlingen waarderen ook de kleinschaligheid van de
school. Iedereen kent elkaar en dat geeft de leerlingen het gevoel 'gezien' te
worden. Wel merken enkele leerlingen op dat zij te vaak nog zelf het initiatief
moeten nemen om ondersteuning of begeleiding te krijgen.

3.3.4 Kwaliteitszorg
Tijdens het kwaliteitsonderzoek van 2014 werd de kwaliteitszorg als
onvoldoende beoordeeld. De toenmalige schoolleiding had een aantal
verbeteringen ingezet, maar een en ander was nog maar beperkt van de grond
gekomen. Het huidige management stuurt strak op verbetering van de
resultaten en het onderwijsproces. Met de vaksecties zijn resultaatafspraken
gemaakt en deze worden nauwgezet gemonitord. De school heeft het toetsbeleid
herzien en PTA's en PTO's zijn aangepast. Voor de verbetering van de
leskwaliteit is een lesmodel ontwikkeld, waarin de leraren intensief zijn
geschoold. De school borgt de bereikte kwaliteit door afspraken vast te leggen in
diverse documenten en deze regelmatig (ook tussentijds) te evalueren.

Een belangrijke verandering is ook tot stand gebracht in de schoolcultuur.
Samengevat kan deze omschreven worden als de transitie van een zogenoemde
'fixed-mindset' naar een 'growth mindset'. 'Denken in kansen en niet in
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problemen', zoals de schoolleiding dat noemt. De school is over de huidige
kwaliteit niet ontevreden maar de ambities reiken verder. Men wil onderwijs op
maat, actieve en motiverende werkvormen en leerlingen die steeds meer zelf op
zoek gaan naar kennis en zelf hun vaardigheden ontwikkelen. Deze nieuwe visie
op onderwijs heeft het management samen met het team ontwikkeld en er is
ruim draagvlak voor.
Een verbetercultuur zoals we die op Het Meridiaan College aantreffen, is
kenmerkend voor goede scholen en we waarderen daarom de ambities van de
school. De school is zich bij de schoolontwikkeling bewust van het belang van
een geleidelijke aanpak met voortdurende, tussentijdse evaluaties en waar
nodig bijstellingen van het beleid. Tevens onderkent de school het belang van
blijvende aandacht voor de basiskwaliteit van het onderwijs.
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