
TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK

VMBOGT
HAVO
VWO
Joodse SG Cheider

Plaats : Amsterdam
BRIN nummer : 23GF|00|VMBOGT
BRIN nummer : 23GF|00|HAVO
BRIN nummer : 23GF|00|VWO
BRIN nummer : 23GF|C1
Onderzoeksnummer : 285784
Datum onderzoek : 29 oktober 2015
Datum vaststelling : 12 januari 2016



Pagina 2 van 10



De Inspectie van het Onderwijs heeft op 29 oktober 2015 een tweede
tussentijds kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de Joodse Scholengemeenschap
Cheider, afdeling vmbo-tl, havo en vwo, naar aspecten van de kwaliteit van het
onderwijs op deze afdeling en de naleving van wet- en regelgeving.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende:

Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 4 februari 2014 stelde de
inspectie tekortkomingen vast in de opbrengsten, het onderwijsproces en de
naleving van wettelijke vereisten. Deze zijn beschreven in het inspectierapport
dat is vastgesteld op 12 mei 2014. De kwaliteit van het onderwijs is toen als
zwak beoordeeld en wij hebben ons toezicht geïntensiveerd. Intensief toezicht
betekent dat wij met het bevoegd gezag afspraken hebben gemaakt over het
verbetertraject. Deze afspraken staan beschreven in een toezichtplan.
Aanvankelijk was afgesproken dat het onderwijs in juni 2015 weer van
voldoende niveau zou zijn. Op grond van de bevindingen bij het
bestuursgesprek/voortgangsgesprek op 8 juli 2014 en op grond van de
bevindingen bij het tussentijds kwaliteitsonderzoek in maart 2015 is besloten de
termijnen, waarbinnen de school wordt geacht het onderwijs weer op voldoende
niveau te brengen, te wijzigen. Dit is in een aangepast toezichtplan vastgelegd
(dd. 28 april 2015). In het kader hiervan hebben wij een tweede tussentijds
onderzoek uitgevoerd om na te gaan of en in hoeverre de in het toezichtplan
opgenomen tekortkomingen, zijn opgeheven en aan de afspraken is voldaan.

Context en toezichthistorie
Ten opzichte van de context zoals beschreven in het rapport van het tussentijds
kwaliteitsonderzoek van 26 maart 2015 en het voortgangsgesprek van 3 juli
2015 hebben zich geen ingrijpende wijzigingen in de context van de school
voortgedaan. Ook ten aanzien van de toezichthistorie zijn geen wijzigingen te
melden ten opzichte van de toezichthistorie zoals vermeld in eerdere rapporten.

Het tussentijds kwaliteitsonderzoek is gebaseerd op de afspraken die in het
aangepaste toezichtplan zijn opgenomen. In dat toezichtplan staat dat in het

1. INLEIDING

Aanleiding

Onderzoeksopzet
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tussentijds kwaliteitsonderzoek de kwaliteit van de volgende indicatoren
voldoende moet zijn: 3.7, 4.1, 4.2, 9.2, 12.1 en 12.2. Verder hebben we
opnieuw gekeken naar de opbrengstindicatoren.

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
• Wij hebben relevante documenten van en over de school geanalyseerd;
• Wij hebben gesprekken gevoerd met de schoolleiding, een aantal

docenten, de zorgcoördinator en twee gesprekken met leerlingen;
• Wij hebben gesprekken gevoerd met leden van de werkgroep Burgerschap

en Sociale cohesie en met leden van de werkgroep Opbrengsten/
toetsbeleid;

• Wij hebben een onderzoek op de school verricht naar de geplande en
gerealiseerde onderwijstijd;

• Ook hebben wij een gesprek gevoerd met de KVA-adviseur, die de school
ondersteunt bij het verbeterproces;

• Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van
het onderzoek besproken met de schoolleider VO 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 waar mogelijk de
schoolontwikkeling in samenhang wordt beschreven.

Opbouw rapport
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Onze conclusie voor de afdelingen vmbo-tl, havo en vwo van de Joodse
Scholengemeenschap Cheider is als volgt:

De kwaliteit van het onderwijs is op de voor het TKO afgesproken onderdelen
verbeterd, met uitzondering van één onderdeel: het aanbod met betrekking tot
sociale en maatschappelijke competenties (indicator 3.7). Dit betekent dat de
school zich in positieve richting ontwikkelt.

De kwaliteitszorg als geheel (op aspectniveau) is nog onvoldoende ontwikkeld
om van borging of bestendiging van de ingezette ontwikkelingen te kunnen
spreken. Het eerder toegekende toezichtarrangement zwak blijft gehandhaafd.
De inspectie maakt nadere afspraken met de school en het bestuur over het
vervolg van het toezichttraject.

Wij concluderen tevens dat de school voldoende onderwijstijd plant en
realiseert. Echter er is nog geen vastgesteld document waarin de
Medezeggenschapsraad instemming geeft voor de invulling van de onderwijstijd.
Dit instemmingsdocument dient uiterlijk medio februari 2016 bij de inspectie
aanwezig te zijn.

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 in onderlinge samenhang toe.

De Joodse Scholengemeenschap Cheider heeft inmiddels de eerste stappen
gezet in het proces van kwaliteitsverbetering van haar onderwijs. Er is duidelijk
sprake van beweging in dit proces. De werkgroepen die vorig jaar zijn gestart
met de verschillende verbeteronderdelen zijn hiermee verder gegaan en op
onderdelen - met name wat betreft de opbrengsten en het inzichtelijk maken
van de leerresultaten van leerlingen - zijn de eerste resultaten nu zichtbaar.
Docenten tonen zich betrokken bij het verbeterproces en hebben vertrouwen in
de directeur en in de verbeterkoers die is ingezet. De directeur is eveneens zeer
betrokken. De richting waarin de school zich beweegt, is hoopgevend. Dat laat
onverlet dat het merendeel van de in gang gezette verbeteringen zich nog in
een beginstadium bevindt en dat er nog geen sprake is van borging van de
ontwikkelingen. Het totale proces is daarmee nog kwetsbaar. De komende tijd
staat de school voor de opgave de in gang gezette ontwikkelingen verder te
brengen en te bestendigen.

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
4. goed
5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten)

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’.

A : 23GF|00|VMBOGT - VMBOGT
B : 23GF|00|HAVO - HAVO
C : 23GF|00|VWO - VWO

Legenda

De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden A B C

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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

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

1.2.4 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van
de opleiding havo.

1.2.5 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van
de opleiding vwo.

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

1.3.4 De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het centraal
examen de cijfers die mogen worden verwacht.

1.3.5 De leerlingen van de opleiding vwo behalen voor het centraal
examen de cijfers die mogen worden verwacht.

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.

1.4.4 Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer voor
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van
een aanvaardbaar niveau.

1.4.5 Bij de opleiding vwo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een
aanvaardbaar niveau.

De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op
vervolgonderwijs en samenleving A B C

2 2 2
3.7 De school heeft een specifiek aanbod om de sociale en

maatschappelijk competenties van leerlingen te ontwikkelen
passend bij de wettelijke voorschriften.
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Het kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe. Daarbij komen achtereenvolgens
de volgende aspecten aan bod: de opbrengsten en de kwaliteitszorg met
betrekking tot de opbrengsten, aanbod met betrekking tot sociale en
maatschappelijke competenties, de onderwijstijd en de ondersteuning/
begeleiding.

Opbrengsten
De opbrengsten van de school kunnen wij als zodanig niet beoordelen, omdat
het hier om heel kleine leerlingenaantallen gaat. De school heeft echter wel in
de uitstekende notitie 'verslag verkennende analyse leeropbrengsten' een

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod
eigen te maken A B C

3 3 3

3 3 3

4.1 De school programmeert voldoende onderwijstijd voor de
opleiding.

4.2 De school realiseert minimaal de wettelijk verplichte
onderwijstijd.

De school biedt effectief aanvullend onderwijs en ondersteuning
aan leerlingen die dat nodig hebben. (basisondersteuning) A B C

3 3 3

3 3 3

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.

De school bewaakt de kwaliteit van haar opbrengsten A B C

3 3 3

3 3 3

12.1 De school evalueert systematisch de opbrengsten.

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

Nalevingsindicatoren 2013 A B C

j j j

j j j

j j j

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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uitgebreide analyse van de leeropbrengsten van leerlingen gemaakt, waarbij
over meerdere jaren de CITO-scores van leerlingen vanuit het primair onderwijs
zijn gelinkt aan een aantal opbrengstkengetallen (zoals het behaald diploma).
Daarnaast is in kaart gebracht wat de verbljifsduur van leerlingen is over
meerdere jaren. Verder zijn gegevens beschikbaar over de behaalde CE- en SE-
resultaten per vak. Uit deze gegevens blijkt dat leerlingen op het Cheider meer
dan landelijk tot een hoger niveau komen dan op grond van hun CITO-score
verwacht mag worden, dat er geen duidelijk verschil is in verblijfsduur tussen
Cheider leerlingen en het landelijk beeld en dat de behaalde examencijfers in het
algemeen hoog zijn. De school is zich -met de blijvende beperking dat het om
zeer kleine aantallen gaat - ervan bewust dat het volgen en in kaart brengen
van hun opbrengstgegevens van belang is en ook sturing kan geven aan de
verdere ontwikkeling van het onderwijs. Zij zal dit dan ook als onderdeel van
haar kwaliteitsbeleid handhaven.

Aanbod sociale en maatschappelijke competenties
De werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt heeft een aantal (concept)
documenten en discussiestukken gemaakt over burgerschap en sociale cohesie
op het Cheider. Ook is een eerste conceptoverzicht gemaakt van de kerndoelen
in relatie tot het totale aanbod op het Cheider. Hiermee is een eerste stap
gemaakt op weg naar verantwoording over het beleid dat Cheider op dit punt
voert. Gezien de huidige stand van zaken concluderen we dat deze ontwikkeling
nog niet voldoende is uitgewerkt; de betreffende indicator is dan ook als
onvoldoende beoordeeld.

Onderwijstijd
Deze indicatoren zijn als voldoende beoordeeld. De school voldoet op zich in
haar programmering en realisering van de onderwijstijd aan de wettelijke eisen:
er wordt minimaal 189 dagen per jaar onderwijs gegeven en er wordt voor
mavo, havo en vwo respectievelijk minimaal 3700, 4700 en 5700 uur onderwijs
gegeven. Punt van aandacht is het ontbreken van de instemming van de
Medezeggenschapsraad met de invulling van de onderwijstijd. Deze instemming
is wel informeel gegeven, maar een formeel instemmingsdocument is nog niet
voorhanden.

De ondersteuning/begeleiding
Dit is als voldoende beoordeeld. De school had vorig jaar geen volledige
papieren leerlingdossiers. Op dit moment heeft zij een groot deel van de
leerlingengegevens ondergebracht in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem;
eind dit kalenderjaar is dit gereed voor alle leerlingen. Er is een zorgcoördinator
benoemd, die een duidelijke structuur voor de zorg en begeleiding heeft
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opgezet. De school heeft intern onder meer de beschikking over een onderwijs-
en kindadviseur, een schoolpsycholoog en een remedial teacher. Daarnaast
worden leerlingen zo nodig doorverwezen naar externe instanties. Omdat de vo-
afdeling heel klein is weten alle docenten goed wat de ondersteunings- en
begeleidingsbehoefte van de leerlingen is. Het onderwijs wordt daarop
aangepast.

Vervolg van het toezicht
De kwaliteitszorg van de school bevindt zich nog in een beginstadium. Weliswaar
is nu de eerste voortgang te zien van in gang gezette ontwikkelingen, maar er is
nog geen sprake van een cyclisch proces van kwaliteitsbewaking en
kwaliteitsborging. De komende tijd staat de school voor de opgave dit proces
verder te brengen en de onderliggende processen (bijvoorbeeld ten aanzien van
kwaliteitsbewaking van de lessen, het verder ontwikkelen van een toetsbeleid,
de verdere doorwerking van de opgezette zorg- en begeleidingsstructuur)
zodanig op de rails te zetten en te houden dat er vertrouwen ontstaat in de
schoolontwikkeling. Een goed samenspel tussen alle geledingen in de school, en
tussen school en bestuur, en een duidelijk committment van alle betrokkenen bij
het verbeteren van de school zijn hierbij essentiële voorwaarden.

De kwaliteit van de school blijft op dit moment, ondanks de geconstateerde
'beweging' in de school, zwak. Het intensief toezicht blijft voortgezet. Gezien de
'beweging' wordt de termijn waarbinnen het onderwijs weer van voldoende
kwaliteit dient te zijn verlengd tot het einde van het schooljaar 2015-2016. Het
toezichtplan wordt aangepast.
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