
Herstelonderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 8 juli 2019 



Samenvatting 

Alle drie vmbo-leerwegen van het Montessori College Oost zijn in 2014 
als onvoldoende beoordeeld vanwege onvoldoende resultaten. 
Vervolgens zijn in 2016 ook onderdelen van de kwaliteitsgebieden 
Onderwijsproces en Kwaliteitszorg als onvoldoende beoordeeld. Deze 
onderdelen van de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces en 
Kwaliteitszorg zijn in 2018 weer als voldoende beoordeeld, de 
resultaten bleven echter onvoldoende. Wij beoordelen de kwaliteit 
van het onderwijs nu als voldoende en niet meer als onvoldoende, 
omdat de resultaten zijn verbeterd. 
 
Wat moet nog beter? 

• De Programma's van toetsing en afsluiting (PTA’s) moeten aan de 
wettelijke eisen voldoen. 

 
Wat is verbeterd? 

• De school heeft aan het herstelopdracht voldaan. De resultaten 
zijn verbeterd en worden nu als Voldoende beoordeeld. 

 
 

Bestuur: Stichting Montessori 
Scholengemeenschap Amsterdam 
Bestuursnummer: 26157 
 

 
School: Montessori College Oost 
Totaal aantal leerlingen: 794 
BRIN: 1 oktober 2018 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Toezichtshistorie 
Type onderzoek Datum Oordeel Onvoldoendes bij de  

kwaliteitsgebieden 

Herstelonderzoek 3 mei 2018 Vmbo-b = 
onvoldoende 

Vmbo-k = 
onvoldoende 

Vmbo-gt = 
onvoldoende 

Resultaten 

Onderzoek naar 
Kwaliteitsverbetering vmbo-gt 

3 juli 2017 Vmbo-gt 
= onvoldoende 

Onderwijsproces 
Resultaten 

Kwaliteitszorg 

Onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering 

6 juli 2016 Vmbo-b = 
onvoldoende 

Vmbo-k = 
onvoldoende 

Vmbo-gt = zeer zwak 

Onderwijsproces 
Resultaten 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitsonderzoek 3 mei 2014 Vmbo-b = 
onvoldoende 

Vmbo-k = 
onvoldoende 

Vmbo-gt 
= onvoldoende 

Resultaten 

 

 

Te beoordelen standaarden. 

Bij een herstelonderzoek beoordelen wij altijd de kernstandaarden 
OP2 (zicht op ontwikkeling en begeleiding), OP3 (didactisch handelen), 
SK1 (Veiligheid) en OR1 (resultaten). Daarnaast beoordelen wij de 
standaard OP8 (toetsing en afsluiting) vanwege incidenten op een 
aantal scholen. 
 
Onderzoeken of verifiëren 
Wij hebben de standaarden OR1 en OP8 onderzocht. De oordelen op 
de standaarden OP2, OP3 en SK1 hebben wij bij gebrek aan contra-
indicatie (verificatie) overgenomen van het vorige onderzoek. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: documenten 
analyse en gesprekken met schoolleiding, teamleiders en een groep 
docenten. 
 

De inspectie heeft op 28 mei 2018 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op het Montessori College Oost naar aanleiding van het oordeel 
onvoldoende in mei 2014. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 voortgezet 
onderwijs. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 
 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 
Montessori College Oost, 
vmbob, vmbok en vmbogt 

2 . 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

OP8, Toetsing en afsluiting. 
De PTA's voldoen niet aan het 
examenbesluit artikel 31, lid 2 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
Inspectie voor 1 oktober 2019 PTA's 
ontvangt die aan alle wettelijke eisen 
voldoen. 

Wij controleren de ontvangen PTA's 

In mei 2014 hebben wij op het Montessori College Oost, afdelingen 
vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo 
kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo theoretische leerweg een 
onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. In 2016 
en 2017 zijn onderzoeken naar kwaliteitsverbetering uitgevoerd. In 
2018 is een herstelonderzoek uitgevoerd waarbij een herstelopdracht 
voor de onderwijsresultaten is gegeven. 
 
Op 28 mei 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht en kennen nu voor alle drie de afdelingen het oordeel 
voldoende toe, omdat aan de herstelopdracht is voldaan. 

2.1. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten herstelonderzoek 
Montessori College Oost, 
vmbob, vmbok en vmbogt 

3 . 

3.1. Onderwijsproces 

De standaarden OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding) en OP3 
(Didactisch handelen) zijn bij het herstelonderzoek in mei 2018 als 
voldoende beoordeeld. Wij hebben geen aanleiding (contra-indicatie) 
om deze standaarden opnieuw te onderzoeken. 
 
Toetsing en Afsluiting (OP8) 
De kwaliteit van toetsing en afsluiting hebben we als voldoende 
beoordeeld, maar het PTA bevat tekortkomingen (art. 7 EB, 31 lid 2 
EB). Daarvoor ontvangt het bestuur een herstelopdracht. 
 
Wat voldoet niet 
In het PTA staan de onderdelen van het eindexamenprogramma 
((sub)domeinen, eindtermen) niet beschreven en niet alle verplichte 
onderdelen van het examenprogramma worden getoetst. 
 
Wat voldoet wel 
De inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop 
en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen 
plaatsvinden, de wijze van herkansing van het schoolexamen en de 
regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor 
een kandidaat tot stand komt, wordt vermeld in het programma. 
De maatregelen die de directeur kan treffen bij onregelmatigheden 
door toedoen van leerlingen zijn volgens de regels in het 
Eindexamenbesluit VO uitgevoerd. 
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3.2. Schoolklimaat 

De standaard SK1 (veiligheid) is bij het herstelonderzoek in mei 2018 
als voldoende beoordeeld. Wij hebben geen aanleiding (contra-
indicatie) om deze standaard opnieuw te onderzoeken. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Bij het beoordelen van de resultaten hanteren wij vier indicatoren. 
Deze worden hieronder afzonderlijk beschreven. Vervolgens wordt het 
eindoordeel voor de onderwijsresultaten toegelicht. 
 
R1 onderwijspositie t.o.v. advies PO 
Het gemiddelde van deze indicator over de laatste drie jaren is 
beneden de norm. Het is echter sterk gestegen en in de laatste twee 
jaren (2017-2018 en 2018-2019) boven de norm. De school heeft hier 
vooral op gestuurd door betere communicatie met de basisscholen. 
De basisscholen worden bezocht en de interne begeleiders van de 
basisscholen worden op het MCO uitgenodigd. 
 
R2 onderbouwsnelheid 
De onderbouwsnelheid is beneden de norm. De school verklaart dit 
door een grote groep nieuwkomers die meer dan twee jaar in de EOA 
(eerste opvang anderstaligen) afdeling verblijven. Wanneer we de 
onderbouwsnelheid corrigeren voor deze leerlingengroep blijkt dat dit 
inderdaad een negatieve effect heeft, maar niet voldoende om de 
onderbouwsnelheid boven de norm te tillen. Ook in de reguliere 
klassen blijven relatief veel leerlingen zitten. De school heeft zichzelf 
nu een doel gesteld van niet meer dan 5% zittenblijvers. 
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R3 bovenbouwsucces 
Op de onderwijsresultaten 2018 is het bovenbouwsucces voor de 
afdelingen vmbo-k en vmbo-gt voldoende en voor de afdeling vmbo-
b onvoldoende. De school verklaart dit echter door het feit dat voor 
2015-2016 en 2016-2017 verkeerde leerlingenaantallen bij DUO zijn 
aangeleverd, voor vmbo-b waren te weinig leerlingen aangemeld en 
voor vmbo-k teveel. Na herberekening met de juiste 
leerlingenaantallen wordt het bovenbouwsucces voldoende. Wij 
beoordelen deze indicator dan ook als voldoende. 
 
E examencijfer 
Het MCO heeft opvallend hoge examencijfers. Ze zijn boven de norm, 
zelfs als deze niet gecorrigeerd wordt voor leerlingenkenmerken. 
Hierdoor heeft de school ruimte om te sturen op verminderen van het 
aantal zittenblijvers, ook wanneer dit leidt tot een verlaging van de 
examencijfers. 
 
Eindoordeel onderwijsresultaten, beredeneerd afwijken van de 
beslisregel 
Wij beoordelen de onderwijs resultaten als voldoende. Hiermee 
wijken wij beredeneerd af van de beslisregel. Op het MCO zijn 
namelijk twee van de vier indicatoren (R1 en R2), nog onvoldoende. 
Wij wijken af omdat wij er op vertrouwen dat de verbetering in de 
resultaten zullen doorzetten en bij publicatie van de 
Onderwijsresultaten 2019-2020 voldoende zullen zijn. De aanleiding 
voor dit vertrouwen is het volgende: 

• De resultaten voor R1 verbeteren al, te verwachten is dat deze bij 
publicatie van de Onderwijsresultaten 2019-2020 voldoende zal 
zijn. Dan is alleen nog de indicator R2 onvoldoende. 

• R2 zal langer onvoldoende blijven maar de school stuurt nu op 
een streefaantal van niet meer dan 5% zittenblijvers. 

• De kwaliteitszorg hebben wij bij het vorige onderzoek als 
voldoende beoordeeld. Ook tijdens dit onderzoek bleek dat de 
school stuurt op de resultaten, onder anderen door middel van 
voortgangsbesprekingen en periodeanalyses. 

• De examenresultaten zijn hoog, wat ruimte geeft voor het 
verhogen van de rendementen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur en de directie van het Montessori College Oost hebben 
het conceptrapport met de bevindingen van het herstelonderzoek bij 
de afdeling vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt, op 28 mei 2019, in goede 
orde ontvangen. 
 
De huidige directeur is gestart in januari 2016 en heeft sturing gegeven 
aan een verbeterproces dat uiteindelijk tot dit positieve oordeel heeft 
geleid. De bevindingen uit het onderzoek versterken het vertrouwen 
in de uitgezette koers. Tevens biedt het rapport aanleiding tot de 
verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Van 
zelfingenomenheid kan en zal geen sprake zijn; voortdurende 
alertheid en monitoring is geboden voor de komende jaren, om o.a. 
R1 en R2 naar het geambieerde niveau te tillen. Op weg naar ‘goed’ 
dus! 
 
De programma’s van toetsen en afsluiten voldoen inmiddels aan de 
wettelijke eisen. Inmiddels zijn de onderdelen van het 
eindexamenprogramma SMART beschreven. Ook worden alle 
onderdelen van het eindexamenprogramma getoetst. Complimenten 
voor het didactisch handelen van de docenten (OP3). Met name het 
actief observeren van lessen en de manier waarop feedback en 
feedforward wordt verzorgd in de teams maakt dat het Montessori 
College Oost gezien mag worden als een lerende schoolorganisatie. 
 
Schoolleiding en team van het Montessori College Oost kunnen met 
recht trots zijn op het herstel van kwaliteit en de daaraan gekoppelde 
resultaten. 
 
Wij danken de inspecteur voor het in ons gestelde vertrouwen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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