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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 9 en 10 maart 2016 een onderzoek
uitgevoerd op het Geert Groote College Amsterdam, locatie van de Vrije School
Noord-Holland, 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. Daarmee geldt dit onderzoek ook als het bezoek dat de inspectie op
alle scholen voor voortgezet onderwijs ten minste eens in de vier jaar aflegt.

Het Geert Groote College Amsterdam is de grootste locatie van de Stichting
Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland. Het is gevestigd in Amsterdam
Zuid en is momenteel sterk groeiend: van ruim 600 naar ruim 800 leerlingen.
De school geeft haar onderwijs onder andere vorm volgens het gedachtegoed
van Rudolf Steiner.

De afdeling havo is een van de drie afdelingen in de school. De afdeling heeft
ongeveer 300 leerlingen.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Op de afdeling havo van de school is in de afgelopen periode geen onderzoek
uitgevoerd in het kader van risicogericht toezicht of themaonderzoek. De
inspectie voert op deze (afdelingen van) scholen een zogenoemd vierjaarlijks
bezoek uit.

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 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 school en de
onderzochte afdeling hebben we het onderzoek aangevuld met indicatoren uit
het zogenaamde aanvullende kader. Zo zijn indicatoren over de didactische
afstemming op de verschillen tussen de leerlingen toegevoegd (indicatoren 8.1,
8.2 en 8.3) en achterstandsbestrijding (indicator 9.3).

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:

1. INLEIDING

Aanleiding

Onderzoeksopzet
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• Wij hebben relevante documenten van en over de school geanalyseerd.
• Schoolbezoek, waarbij wij in een aantal lessen de onderwijspraktijk

hebben geobserveerd.
• Het leerlingvolgsysteem is ingezien. In aansluiting daarop is een aantal

dossiers van leerlingen bestudeerd.
• Wij hebben gesprekken gevoerd met de schoolleiding, vertegenwoordigers

van vaksecties, medewerkers en leerlingen,
ondersteuningsfunctionarissen, mentoren en leden van de MR.

• Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van
het onderzoek besproken met de schoolleiding, de medewerkers en de
bestuurder.

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 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 Geert Groote College Amsterdam, locatie van de Vrije
School Noord-Holland, afdeling havo, is als volgt:
Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdeling een aangepast
arrangement zwak toe vanwege een onvoldoende onderwijs- en
begeleidingsproces. De opbrengsten zijn voldoende, maar wel risicovol ten
aanzien van het rendement bovenbouw.

De afdeling valt onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag hebben wij
afgesproken dat de opbrengsten en het onderwijs- en begeleidingsproces in
maart 2017 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.

Verder maken wij nadere afspraken met het bevoegd gezag over te bereiken
tussenresultaten. Deze afspraken worden vastgelegd in een toezichtplan.

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 het Geert
Groote College Amsterdam, afdeling havo. 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 het Geert Groote
College, afdeling havo, op het moment van dit bezoek als onvoldoende.

Hoewel het onderwijsaanbod gevarieerd is, is de uitvoering van het onderwijs-
en – vooral - begeleidingsproces vanaf klas 9 onvoldoende gericht op het
bereiken van concrete cognitieve leerdoelen met de leerling. De resultaten van
de doorstroom bovenbouw en - in mindere mate - van de eindexamens op de
havo-afdeling laten te wensen over.

Dit totaaloordeel hangt enerzijds samen met de manier waarop de school tot
invulling van haar visie op goed onderwijs komt en anderzijds met een nog niet
geheel gerealiseerde cultuuromslag in de schoolontwikkeling. Gebaseerd op de
concepten van de ‘vrije school’ van Rudolf Steiner lag het accent tot voor kort -
zeker in de onderbouw (hier ‘middenbouw’ geheten) - meer op de persoonlijke
groei dan op het leveren van intellectuele prestaties in de traditionele
schoolvakken. Voor veel leerlingen – en in zekere mate ook voor de leraren –
vormt de overgang van onderbouw naar bovenbouw een moeilijk te nemen
horde. Vanaf 2014 heeft dit zich vertaald in tegenvallende examenresultaten, in
voortijdige uitstroom naar het mbo en in een te groot aantal ‘zittenblijvers’ in de
bovenbouw.

De schoolleiding heeft de ernst van de situatie onderkend. Het overleg over het
vakonderwijs is prominenter op de agenda gezet, er zijn mondelinge afspraken
met docenten en mentoren gemaakt en de teamleiders leggen meer
lesbezoeken af.

De verankering van een verbetercyclus waarbij de kwaliteit van de lessen en van
de leerlingenondersteuning continu tegen het licht wordt gehouden, dient echter

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld
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verder vorm te krijgen. Om deze reden beoordeelt de inspectie de kwaliteitszorg
als onvoldoende.

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

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’.

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel

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.

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

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

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.

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.
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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

•

•

•

8.1 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.
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Nalevingsindicatoren 2013 ja nee

•

•

•

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).

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 bovenstaande algemene beeld en kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe.
Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: opbrengsten,
onderwijs- en begeleidingsproces en kwaliteitszorg.

Opbrengsten
In 2014 behoorde het gemiddeld behaalde eindexamencijfer bij de havo afdeling
tot een der laagste van het land. In 2015 hebben de havo-examenkandidaten
van het Geert Groote College Amsterdam een gemiddeld eindcijfer behaald, dat
dichter ligt bij het landelijk gemiddelde (6,4). Langzamerhand worden leraren
zich bewust van het belang van goede overgangen en determinatie (gebaseerd
op toetsen van goede kwaliteit) en gerichte profielkeuze. In het verleden was te
veel de ‘gunfactor’ in het geding. Omdat in de bovenbouw nog leerlingen zitten
die van deze gunfactor hebben geprofiteerd, bestaat er de komende tijd nog
steeds onzekerheid over de stabiliteit van de eindexamenresultaten.
Daarnaast verloopt de doorstroming van havo-leerlingen in de bovenbouw niet
soepel. Een te groot deel van de havoleerlingen doet zes jaar over de
opleiding. Daarnaast zijn er ook relatief veel havo-leerlingen die de school
vroegtijdig verlaten.

Om tot betere resultaten te komen is het naar ons oordeel belangrijk, dat de
school betere analyses maakt van de oorzaken van achterblijvende prestaties,
dat men leerlingen aanspreekt op inzet en motivatie en men leerlingen
vroegtijdig confronteert met de exameneisen. In enkele secties is hier overigens
al een begin mee gemaakt.

Onderwijs-en begeleidingsproces
De inspectie is enerzijds positief over het onderwijsaanbod, maar anderzijds
kritisch over de uitvoering van het onderwijs.
Een van de sterke punten van het Geert Groote College is dat zij het ‘gewone’
onderwijsaanbod aanvult met onderwijs dat meer gericht is op de ontwikkeling
van de mens in al zijn facetten: kunstzinnige ontwikkeling, persoonlijke beleving
en expressie en sociale bewustwording. De leerlingen hebben daartoe elke dag
gedurende twee lesuren het zogenaamde periodeonderwijs en zij hebben meer
uren voor de creatieve vakken in hun rooster. Dit onderwijs heeft duidelijk een
vormend aspect. Creatieve producten en producties op het gebied van
beeldende kunst, theater en muziek halen regelmatig een hoog niveau. Het
aantal lessen in de traditionele schoolvakken is daardoor minder, hetgeen voor
een deel van de leerlingen een nadeel is.

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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Hoewel ook in de bovenbouw het periode-onderwijs gehandhaafd blijft en elke
leerling altijd een creatief vak in zijn of haar profiel heeft, heeft het onderwijs in
de traditionele schoolvakken hier sterker de aandacht. In tijden van het
realiseren van een productie of werkstukpresentatie leiden de eisen van beide
kanten soms tot overbelasting.

Het valt de inspectie op, dat een deel van leerlingen zich tijdens de lessen wat
afzijdig kan opstellen en daardoor onvoldoende betrokken is bij de les. Er
bestaat een zekere vrijblijvendheid in de lessen: leraren stellen goede vragen
maar het zijn vaak dezelfde leerlingen die het antwoord geven. Het lijkt of de
andere leerlingen zich aan de les kunnen onttrekken. Daarnaast zijn er lessen,
waarin het te ‘druk’ is om tot leren te komen. Deels hangt dit samen met de
snelle uitbreiding van het lerarenkorps in de laatste jaren; jonge leraren zijn nog
te onervaren om de drukte te kanaliseren. Positief is wel, dat de inspectie
waarnam, dat leerlingen relatief veel eigen producten maken. Zulk onderwijs
geeft de leraar meer mogelijkheden om iedere leerling feedback te geven op de
wijze waarop hij/zij zich het leerdoel eigen maakt.

Eerdere prestaties kunnen leraren inzicht geven hoe zij het verdere leerproces
moeten inrichten. Daarvoor is echter noodzakelijk dat regelmatig toetsen van
kwalitatief hoog niveau worden afgenomen, dat de uitslagen in het
leerlingvolgsysteem staan en geanalyseerd worden op klasniveau. Tot voor kort
waren de op de havo-afdeling afgenomen vaktoetsen te veel gericht op
reproductie en te weinig op het toetsen van verkregen inzicht. Daarnaast was er
voor een deel van de vakken geen vakleerplan, dat langjarig is gerelateerd aan
de exameneisen op het havo-niveau. Leerlingen klagen over de inhoudelijke
aansluiting van de vakken in de bovenbouw op die van de onderbouw. Op deze
punten ligt er een grote taak voor de vaksecties die de laatste jaren weer meer
vergadertijd krijgen. Leraren zijn recentelijk begonnen met toetsen die rekening
houden met verschillende niveaus in de taxonomie (rtti). Het
leerlingvolgsysteem wordt opnieuw doorgelicht.

Zowel de reken- als de leesvaardigheid van de leerlingen in de havo-afdeling
vormen soms een struikelblok voor het behalen van acceptabele leerprestaties.
Mentoren zijn niet altijd op de hoogte van dit probleem, omdat het niet in het
leerlingvolgsysteem wordt vermeld. Voor problemen op het gebied van motivatie
proberen leraren en mentoren op eigen wijze oplossingen te bedenken. Soms
intensiveert men de begeleiding of men verwijst naar
huiswerkbegeleidingsinstituten; het ontbreekt aan gemeenschappelijk beleid.
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Als leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, zijn veel leraren
bereid tot hulp. De betrokkenheid van de mentoren bij hun leerlingen is in het
algemeen groot. In de onderbouw is er een extra aandachtsuur. Maar de
voortgang van de hulp is vaak onvoldoende transparant en er is te weinig
controle of afspraken zijn nagekomen en of resultaten zijn verbeterd. In het
volgsysteem is daar weinig van terug te vinden. De effectiviteit van de
ondersteuning – zeker in de bovenbouw - hangt nog vaak af van de individuele
inzet van de mentor of van de teamleider.

Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg staat op het Geert Groote College Amsterdam nog in de
kinderschoenen.
Pas toen de uitslagen van de eindexamens in 2014 slecht waren, heeft de
schoolleiding zich direct gericht tot de secties die een laag ce-cijfer bij het
centrale examen hadden. Dat was in deze school nieuw; daarvóór bepaalden
leraren zelf hun aanpak. Daarnaast werden er ook andere maatregelen
voorgesteld: strengere determinatie, strakker verzuimbeleid en minder vrije
overstapmogelijkheden. Voor het eigen overzicht werkt de schoolleiding sinds
kort met het programma ‘Beter scoren’.
Het ontbreekt echter nog aan een echte analyse van alle resultaten: worden
eerdere adviezen van leerlingen voldoende serieus genomen, is er voldoende
balans tussen de vrije-school-vakken en de traditionele vakken, wat als ouders
het niet eens zijn met het advies voor de te volgen schoolsoort, is duidelijk wie
waarvoor verantwoordelijk is?
Het is goed dat de schoolleiding en teamleiders een beroep hebben gedaan op
de leraren om beter op de cognitieve prestaties bij leerlingen te sturen, maar er
is nog tijd nodig om tot gemeenschappelijk schoolbeleid te komen.

Dat geldt zeker voor de sturing van het onderwijs- en begeleidingsproces. Het
functioneren van docenten en mentoren wordt pas sinds een paar jaar officieel
besproken. De school zal meer gedetailleerd in kaart moeten brengen hoe de
kwaliteit van de lessen is. Ook mag worden verlangd dat de leerlingen,
mentoren en ouders zicht hebben op welke leerlingen in middenbouw en
bovenbouw risico’s lopen ten aanzien van het te behalen overgangs- of
examenresultaat in de verschillende vakken. Men zal intensiever moeten nagaan
wat de oorzaken van achterblijvende prestaties zijn. Vervolgens kan voor deze
leerlingen, al dan niet samen met de ouders, een actieplan worden ontwikkeld
en afspraken worden gemaakt hoe de geleverde prestaties worden gemonitord.

Schoolleiding en leraren zijn doordrongen van de noodzaak het onderwijsproces
te verbeteren in het belang van de leerlingen. Het verhogen van de kwaliteit van
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het onderwijsproces is voorwaarde om de opbrengsten op een hoog niveau te
krijgen. Uitbreiding van collegiale visitatie en coaching kunnen daarbij
uitstekende hulpmiddelen zijn. Uiteindelijk zullen alle maatregelen op het gebied
van resultaatgericht werken moeten leiden tot een continu proces van handelen,
evalueren en bijstellen van de werkprocessen. Zo ver is het Geert Groote
College Amsterdam echter nog niet.
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