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Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs deed op 16 en 20 maart 2018
onderzoek op het Montessori College Oost. Dit onderzoek deden we
bij de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt.

Onze conclusie is dat de kwaliteit van het onderwijs op de
drie afdelingen onvoldoende is, omdat de resultaten van de
leerlingen onvoldoende zijn. Deze resultaten stijgen wel.

De andere onderzochte punten zijn voldoende. Het gaat dan om: zicht
op ontwikkeling en begeleiding, didactisch handelen, veiligheid en
kwaliteitszorg.

Wat is verbeterd of was al voldoende?
De school heeft voldoende zicht op ontwikkeling en begeleiding van
de leerlingen. De school slaagt er in om eerdere verbeteringen vast te
houden. Ook zorgt de school ervoor dat er nieuwe verbeteringen
worden doorgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het taalbeleid van
de school.

De school investeerde met succes in het verbeteren van de lessen. We
zagen in veel lessen dat leraren inspelen op behoeften van leerlingen
en groepjes leerlingen.

De school zorgt dat er een veilige omgeving voor de leerlingen is.

De school werkt planmatig aan het verbeteren van de lessen en de
onderwijsresultaten.

De examenresultaten van de leerlingen zijn voldoende tot goed.

Wat kan beter?
De lestijd kan beter gebruikt worden.

De school kan bevorderen dat leraren elkaars lessen bezoeken en
nabespreken. Dit past bij de ambitie van de school.

Wat moet beter?
De onderwijsresultaten moeten beter, al stijgen ze wel.

Bestuur:
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Hoe verder?
We zijn van mening dat de school in staat is om op eigen kracht het
verbetertraject af te ronden.

De school levert op 1 oktober 2018 een analyse van de
onderwijsresultaten bij ons aan. Op basis daarvan bepalen wij of er
een herstelonderzoek plaatsvindt (als de resultaten voldoende zijn) of
dat er een ander traject wordt gevolgd (als de resultaten onvoldoende
zijn).
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Opzet van het herstelonderzoek1 .
Wij voerden op 16 en 20 maart 2018 een herstelonderzoek uit op de

afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het Montessori College

Oost te Amsterdam.

De school
Het Montessori College Oost (MCO) is een beroepsgerichte
Montessorischool met afdelingen voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt
(mavo). Aan het einde van het tweede leerjaar kunnen de leerlingen
van de afdelingen vmbo-b en vmbo-k kiezen uit vijf profielen. De
mavo-afdeling biedt leerlingen een gemengd theoretische leerweg
aan, met als extra praktisch vak het profiel Dienstverlening en
Producten. Naast de genoemde drie afdelingen heeft MCO een ISK-
afdeling voor nieuwkomers.
Het MCO maakt onderdeel uit van de Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam.

Aanleiding
In 2013 beoordeelden we de kwaliteit van alle drie de afdelingen als
‘zwak’. In maart 2016 stelden we vast dat de kwaliteit van het
onderwijs nog steeds belangrijke tekortkomingen vertoonde. De
afdeling vmbo-gt beoordeelden we toen als ‘zeer zwak’ en de
afdelingen vmbo-b en vmbo-k bleven ‘zwak’. Met het bestuur
maakten we vervolgens verbeterafspraken, waarbij de afdeling vmbo-
gt een jaar de tijd kreeg om zich te verbeteren van ‘zeer zwak’ naar
tenminste ‘zwak’.

In maart 2017 constateerden we voor de afdeling vmbo-gt dat de
kwaliteit van het onderwijs was verbeterd, maar dat er op onderdelen
nog steeds sprake was van tekortkomingen. Het eerder toegekende
arrangement ‘zeer zwak’ wijzigden we naar ‘zwak’. Voor de afdelingen
vmbo-b en vmbo-k handhaafden we het arrangement ‘zwak’, al
constateerden we ook dat de kwaliteit van het onderwijs op een
aantal kwaliteitskenmerken was verbeterd en we spraken het
vertrouwen uit dat beide afdelingen het afgesproken verbetertraject
alsnog volledig zouden kunnen realiseren.

In de rapporten van maart 2017 spraken we af dat er een
voortgangsgesprek zou worden gehouden en we kondigden een
herstelonderzoek aan voor 2018, waarbij het (nieuwe)
Onderzoekskader 2017 gebruikt zou gaan worden. We gaven toen aan
dat we naast de resultaten (OR1), in ieder geval de standaarden zicht
op ontwikkeling en begeleiding (OP2), didactisch handelen (OP3) en
veiligheid (Sk1) zouden beoordelen. De inspecteurs besloten
vervolgens om daarnaast ook de standaard kwaliteitszorg (KA1) te
beoordelen.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
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Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●

OP4 Extra ondersteuning

OP6 Samenwerking

OP7 Praktijkvorming/stage

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid ●

SK2 Pedagogisch klimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur

KA3 Verantwoording en dialoog

toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2017 voor het
toezicht op het voortgezet onderwijs. We bestuderen documenten van
de school, voeren gesprekken met schoolleiding, medewerkers (vooral
leraren) en leerlingen en we bezoeken lessen met observanten van de
school. Aan het eind van het onderzoek koppelen we onze
bevindingen mondeling terug aan het bestuur en aan andere
aanwezigen van de school.

Onderzoeksactiviteiten

We voerden op 16 en 20 maart 2018 een herstelonderzoek uit. Het

onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: lessenbezoek,

documentenanalyse, inzage in het leerlingvolgsysteem en gesprekken

met leerlingen, docenten, mentoren, ondersteuningsfunctionarissen,

taalcoördinatoren, teamleiders en schoolleiding.
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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

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Onderwijsproces
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Hoofdconclusie en vervolg
Montessori College Oost,
VMBOB

2 .

Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Onvoldoende resultaten (zie artikel
23a1 Regeling leerresultaten VO en
de WVO)

Het bestuur draagt er zorg voor dat
het driejaarsgemiddelde van de
resultaten op de afdelingen vmbo-b,
vmbo-k en vmbo-gt in schooljaar
2018-2019 op de norm ligt.

Het bestuur levert op 1 oktober 2018
een analyse van de
onderwijsresultaten (R1, R2, R3 en E)
bij ons aan.

Na 1 oktober 2018 bepalen wij of er
een herstelonderzoek plaatsvindt (in
geval van voldoende resultaten) of
dat er een ander traject zal worden
ingezet (in geval van onvoldoende
resultaten).

Op 16 en 20 maart 2018 brachten wij de kwaliteit van het onderwijs op
de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt opnieuw in kaart en we
kennen aan alle afdelingen het oordeel onvoldoende toe.

We beoordelen de kwaliteit van het onderwijs als onvoldoende,
omdat de resultaten (OR1), ondanks de stijgende lijn, onvoldoende
zijn. De overige door ons beoordeelde standaarden kwalificeren we
als voldoende: zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), didactisch
handelen (OP3), veiligheid (SK1) en kwaliteitszorg (KA1).

2.1 Afspraken over vervolgtoezicht

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het driejaarsgemiddelde
van de resultaten op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt in
schooljaar 2018-2019 op de norm ligt.

We plannen geen voortgangsgesprek meer, omdat we van mening zijn
dat de school in staat is en moet zijn om op eigen kracht de benodigde
resultaten te behalen. Het bestaande toezichtplan blijft gehandhaafd.

De school levert op 1 oktober 2018 een analyse van de
onderwijsresultaten (R1, R2, R3 en E) bij ons aan en op basis van de
uitkomsten van deze analyse bepalen wij of er een herstelonderzoek
plaatsvindt (in geval van voldoende resultaten) of dat er een ander
traject (in geval van onvoldoende resultaten) zal worden ingezet.
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Resultaten herstelonderzoek
Montessori College Oost,
VMBOB, VMBOK EN VMBOGT

3 .

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces,
schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie.

3.1 Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
We beoordelen zicht op ontwikkeling en begeleiding als voldoende: de
school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

De in het vorige rapport (2017) geconstateerde verbeteringen heeft de
school weten vast te houden en te borgen. Het gaat dan om het in
beeld brengen van leerlingen met achterstanden, het planmatig
ondersteunen van deze leerlingen en het evalueren van de resultaten
van deze ondersteuning. Ook zijn de verbeteringen van de
leerlingbesprekingen gecontinueerd: diverse keren per jaar wordt de
voortgang van de klas en van de individuele leerlingen besproken en
worden vervolgens handelingsadviezen voor leraren opgesteld.
De ontwikkeling van klassen en leerlingen en de ondersteuning van
leerlingen wordt deels vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en deels
op andere voor docenten en mentoren toegankelijke plaatsen. Bij het
raadplegen van het leerlingvolgsysteem constateerden we wel enkele
verschillen tussen docenten onderling bij hetgeen zij wel of niet
vastleggen en het is van belang dat het team hierover met elkaar in
gesprek blijft.

De leerlingen zijn in de enquêtes erg positief over hun mentoren en
over de begeleiding die zij bieden en dat komt ook naar voren in de
gesprekken met de leerlingen van alle drie de afdelingen. De
samenwerking tussen de ondersteuningsfunctionarissen, de
schoolleiding en de leraren is voldoende ontwikkeld.

Bij het vorige onderzoek constateerden we dat het noodzakelijk
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geachte taalbeleid beleidsmatig in de steigers stond. Inmiddels is een
deel van de plannen daadwerkelijk in uitvoering. Zo wordt de
taalvaardigheid per klas in de onderbouw op leerlingniveau in kaart
gebracht en wordt op basis daarvan een groepsplan opgesteld,
uitgevoerd en geëvalueerd. Verder is het zo dat elke docent
Nederlands een of enkele vakgroepen heeft “geadopteerd”. Deze
docent ondersteunt de vakgroep bij het uitvoeren van het taalbeleid
van de school. Diverse keren per jaar vinden daarover met de
vakgroep gesprekken plaats. Ook is de uitvoering van het taalbeleid
onderdeel van het gesprek dat teamleiders met docenten voeren naar
aanleiding van lesbezoeken. De doelstellingen van het ingezette
taalbeleid worden in vergelijking met vorig jaar breed gedeeld door de
docenten en de vakgroepen. De ambitie om de nog resterende
plannen van het taalbeleid uit te rollen is zeker aanwezig.

Didactisch handelen
We beoordelen het didactisch handelen als voldoende en zijn van
mening dat het handelen van leraren leerlingen in staat stelt tot leren
en ontwikkelen.

We constateren dat de school de afgelopen periode met succes heeft
geïnvesteerd in het verbeteren van de lessen en het in het
docententeam maken en nakomen van afspraken over de lessen. Het
overgrote deel van de bijna 40 bezochte lessen had een logische
opbouw, waarin leerdoelen en de reflectie op leerdoelen een
prominente plaats innamen. De leerlingen zijn overwegend actief en
betrokken en dat zien we zowel bij de theorie- als bij de
praktijkvakken. De leraren geven over het algemeen een heldere
uitleg en maken gebruik van geschikte opdrachten. Leraren wisselden
in een les met regelmaat en onderbouwd van werkvorm en dit komt
het leerklimaat ten goede.

In veel lessen zagen we terug dat leraren inspeelden op behoeften van
individuele en/of kleine groepen van leerlingen. Leerlingen werden
regelmatig in de gelegenheid gesteld te variëren in werkvorm, tempo
en/of niveau.

De school investeerde recent in de voorzieningen in de lokalen voor
de praktijkvakken, waardoor de aansluiting met de moderne
beroepspraktijk beter kan worden gegarandeerd. Deze investeringen
worden door zowel leerlingen als leraren gewaardeerd.

Aandachtspunt vinden we het effectief gebruiken van lestijd: het
tempo kan soms hoger en een les mag soms sneller starten. Verlies
van tijd ten gevolge van verstoringen zagen wij nauwelijks.
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3.2 Schoolklimaat

Veiligheid
We beoordelen de veiligheid als voldoende. De school heeft het
veiligheidsbeleid vastgelegd in diverse documenten en dat beleid is
gericht op het voorkomen, afhandelen en evalueren van incidenten.
Incidenten worden geregistreerd. De school heeft een anti-pest
coördinator en een anti-pestprotocol.

De schoolleiding is tevreden over de veiligheid op school en geeft aan
dat dit al jaren het geval is. Leerlingen beamen dat in de gesprekken
die we voerden en ook de jaarlijkse meting van hun beleving van de
veiligheid ondersteunt dat beeld. De schoolleiding bespreekt de
resultaten van deze meting met de leerlingenraad en komt mede op
basis hiervan met concrete maatregelen tot verbetering van de
situatie.

Succesvol is het lik op stuk beleid van de schoolleiding in geval van
overtreding van schoolveiligheidsregels. Ook de leerlingen noemen
dat in gesprekken een effectief instrument. Als voorbeeld wordt
genoemd dat het nodeloos af laten gaan van het brandalarm door
leerlingen nagenoeg is verdwenen, t.g.v. dat lik op stuk beleid in
combinatie met investeringen in een camerasysteem.

Ook docenten voelen zich veilig op school en vinden dat incidenten
overwegend adequaat worden afgewikkeld. Zij voelen zich gesteund
als zich incidenten met leerlingen voordoen.

3.3 Onderwijsresultaten

Resultaten
De resultaten van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt zijn
gemiddeld over drie jaar gemeten onvoldoende. De school voldoet
niet aan de eis dat tenminste drie van de vier indicatoren voldoende
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zijn (artikel 23a1 van de Regeling leerresultaten VO). De resultaten
laten op de meeste indicatoren wel een stijgende lijn zien.

De positie in leerjaar drie ten opzichte van het advies van de
basisschool (R1) is gemiddeld over de afgelopen drie schooljaren
onder de norm. Er is echter wel sprake van een stijgende lijn en de
berekening van de school over 2017-2018 laat voor dat jaar een score
ruim boven de norm zien. De school verwacht in 2018-2019 gemiddeld
over drie schooljaren boven de norm te scoren.

De onderbouwsnelheid (R2) is eveneens gemiddeld over de afgelopen
drie jaren onvoldoende. Er blijven te veel leerlingen zitten en er is op
dit moment geen zicht op reële verbetering.

Het bovenbouwsucces (R3) is bij de afdeling vmbo-b voldoende. Bij de
afdelingen vmbo-k en vmbo-gt is dat nog niet het geval, maar bij
beide afdelingen is sprake van een duidelijk stijgende lijn. Bij de
afdeling vmbo-k is de gemiddelde score over de afgelopen twee
schooljaren inmiddels voldoende en bij de afdeling vmbo-gt geldt dat
voor de gemiddelde score over schooljaar 2015-2016.

De examencijfers (E) zijn over drie jaar gemeten gemiddeld
(ruimschoots) boven de norm en vertonen overwegend een stijgende
lijn.

De school is zich goed bewust van de onvoldoende resultaten en
werkt er hard aan om aan de eisen te voldoen en daarbij wordt ook
voortgang geboekt. De school verwacht in 2018-2019 aan de norm te
voldoen. Ten aanzien van de onderbouwsnelheid is het raadzaam om
nog gerichter beleid te ontwikkelen en bijvoorbeeld ook te rade te
gaan bij scholen met vergelijkbare vraagstukken.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
Wij beoordelen de kwaliteitszorg (KA1) als voldoende: de school heeft
een stelsel van kwaliteitszorg en verbetert op basis daarvan het
onderwijs.

Zoals vorig jaar ook werd geconstateerd heeft de school via een
bestuursbreed ingezet managementsysteem beter zicht gekregen op
de onderwijsresultaten en is men in staat de onderwijsrendementen
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beter te analyseren dan in het verleden. De leraren zijn voldoende op
de hoogte van de onderwijs- en examenresultaten en van de
betekenis die zij aan deze resultaten zouden moeten toekennen. De
school werkt planmatig aan verbetering van de onderwijskwaliteit
met behulp van de zogenaamde kwaliteitsagenda en door middel van
regelmatige voortgangsbesprekingen waarin resultaten van de
leerlingen worden besproken. De werkwijze van de school is
consistent, in lijn met eerdere voornemens en inmiddels geborgd. De
schoolleiding heeft regelmatig ook overleg met vakgroepen over de
behaalde onderwijs- en examenresultaten. Indien nodig worden
verbeterplannen opgesteld en afgesproken.

De leiding van de school heeft zicht op de kwaliteit van het
onderwijsproces. Teamleiders leggen met regelmaat lesbezoeken af
aan de hand van een kijkwijzer. Zij bespreken de les met de docent na
en maken indien nodig vervolgafspraken, die ook aan de orde komen
in functioneringsgesprekken.

Het bezoek van lessen door docenten onderling en het nabespreken
daarvan vindt incidenteel plaats, vooral op initiatief van vakgroepen.
De school heeft de ambitie om dit te stimuleren en in te bedden in de
reguliere kwaliteitscyclus. Wij denken dat dit een verstandige keus is.
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Reactie van het bestuur4 .
Als bestuur stellen wij vast dat het herstelonderzoek zoals dat op 16 en
20 maart op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt op het
Montessori College Oost in Amsterdam door de inspectie is
uitgevoerd een leerzaam onderzoek is geweest.

De werkzaamheden in de school ter voorbereiding op dit onderzoek
hebben geleid tot zorgvuldige reflectie op het lerend vermogen van
het team met als focus kwaliteitsontwikkeling.

De school heeft voldoende zicht op ontwikkeling en begeleiding. Het
handelen van leraren (en schoolleiding) stelt leerlingen voldoende in
staat tot leren en ontwikkelen. De school kent een sociaal veilig
klimaat. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg dat er toe leidt
dat het onderwijs verbetert.

De inspectie spreekt het vertrouwen uit dat de resultaten na de 1
oktobertelling (1 oktober 2018) er toe zullen leiden dat de school aan
de norm zal voldoen.
Het bestuur van de school ondersteunt het systeem van kwaliteitszorg
zoals de school dat uitvoert en de planmatige aanpak om het
onderwijs voortgaand te verbeteren. Daarnaast werkt het bestuur aan
een nieuwe visie op kwaliteitsontwikkeling voor de gezamenlijke
scholen van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).
Er wordt nieuw SHRM beleid ontwikkeld. Er is een nieuw
professionaliseringsplan geschreven voor de MSA. De ambitie is de
school te brengen naar een beoordeling welke ronduit goed tot
excellent zal zijn binnen twee jaar.

Wij danken de inspectie voor het uitgesproken vertrouwen dat de
school in staat is om op eigen kracht de benodigde resultaten te
behalen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


