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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 26 en 27 maart 2015 een onderzoek
uitgevoerd op het Hervormd Lyceum Zuid te Amsteram, afdeling vwo, om een
oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze
afdeling en over de naleving van wet- en regelgeving.

Het Hervormd Lyceum Zuid is een middelgrote school voor gymnasium,
atheneum en havo. De afdeling vwo (gymnasium en atheneum) was de kleinere
afdeling van de school, maar is inmiddels groeiend. De afdeling heeft ongeveer
450 leerlingen.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Wij hebben voor de afdeling een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse
kwam naar voren dat de opbrengsten op deze afdeling onvoldoende zijn. Uit
deze analyse kwam tevens naar voren dat er mogelijk tekortkomingen zijn op
het gebied van de kwaliteit van het onderwijsproces en de naleving van wet- en
regelgeving.

Begin maart 2015 hebben wij de uitkomsten van deze risicoanalyse met het
bevoegd gezag besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een
onderzoek uit te voeren.

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
onderzochte afdeling hebben we het onderzoek aangevuld met indicatoren uit
het zogenaamde aanvullende kader. Zo zijn indicatoren over het schoolklimaat
en het didactisch handelen, in het bijzonder het afstemmen op
verschillen, toegevoegd. Deze indicatoren zijn toegevoegd omdat ze de thema's
zijn waarover de inspectie rapporteert in haar Onderwijsverslag.

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.
- Onder de leerlingen is een digitale vragenlijst afgenomen in het kader van het
jaarverslag over het schoolklimaat en de beleving van de sociale veiligheid.
- Schoolbezoek, waarbij wij in een aantal lessen de onderwijspraktijk hebben
geobserveerd.
- Wij hebben gesprekken gevoerd met de schoolleiding, leraren en mentoren,
de decaan, de remedial teacher, de veiligheidscoördinator en leerlingen.
- Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van het
onderzoek besproken met de schoolleiding en 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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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 het Hervormd Lyceum Zuid, afdeling vwo, is als volgt:

Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdeling een aangepast
arrangement zwak toe vanwege: onvoldoende opbrengsten en een niet
voldoende onderwijsproces.

De afdeling valt onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag hebben wij
afgesproken dat de opbrengsten en het onderwijsproces uiterlijk het tweede
kwartaal van 2016 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
Hervormd Lyceum Zuid, afdeling vwo. 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 Hervormd Lyceum
Zuid, afdeling vwo, op het moment van dit bezoek als onvoldoende. De
resultaten van de doorstroom in de bovenbouw en vooral het gemiddeld cijfer
van het centraal eindexamen laten te wensen over. Bij de helft van de vakken
ligt het cijfer onder het landelijk gemiddelde. In het onderwijsproces acht de
inspectie de betrokkenheid van de leerlingen te gering. Wel zien we dat dit
proces de laatste twee schooljaren een nieuwe impuls heeft gekregen.
De teruggang in de kwaliteit van de afdeling vwo heeft sluipenderwijs
plaatsgevonden. Met name de verhoging van het gemiddelde examencijfer als
gevolg van de aanscherping van de algemene slaag- en zakregeling heeft binnen
de afdeling niet plaatsgevonden. Daarbij spelen zowel ontwikkelingen in de
leerlingenpopulatie als in de schoolorganisatie een rol. In de leerlingenpopulatie
nam het aantal leerlingen met een vwo-advies vanuit de basisschool af,
waardoor de afdeling vwo meer en meer bevolkt werd met havo-leerlingen.
Daarnaast drong de urgentie van het belang van het versterken van het
onderwijs- en begeleidingsproces pas laat tot de schoolleiding en de leraren
door. Sinds vorig schooljaar zijn verschillende maatregelen ingezet om de
kwaliteit van dit proces te verbeteren. Daarnaast is een aantal werkgroepen
actief om de nieuwe koers te bepalen. Deze maatregelen hebben gedeeltelijk al
een positieve uitwerking, maar nog niet voldoende. Verbetering van het
onderwijsproces en het verhogen van de cijfers bij het eindexamen dienen meer
doelgericht vorm te krijgen: de aanpak is nog te algemeen.

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.

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel
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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’.

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.

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

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

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 sociale opbrengsten zijn van voldoende niveau 1 2 3 4 5

•2.1 De sociale opbrengsten zijn van voldoende 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.

Het schoolklimaat is ondersteunend en gericht op een brede
vorming 1 2 3 4

•

•

•

•

•

5.1 De leraren bevorderen door hun handelen de verwerving van
sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen.

5.2 De school en haar omgeving vormen een gezamenlijke
pedagogische gemeenschap.

5.3 De school vormt een sociaal veilige gemeenschap.

5.4 De school ondersteunt de leerlingen en de ouders/verzorgers
bij de keuzes tijdens de schoolloopbaan.

5.5 De school kent een op ondersteuning en begeleiding gerichte
cultuur.
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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

•

•

8.2 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) (De
school bestrijdt effectief achterstanden.) 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.

9.4 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.

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).
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Nalevingsindicatoren 2013 ja nee

•

•

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).
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Het bovenstaande algemene beeld en kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe.
Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: opbrengsten,
onderwijsproces en kwaliteitszorg.

Opbrengsten
Op het moment van dit bezoek heeft de inspectie net de rendementscijfers van
het schooljaar 2013- 2014 per school en per onderwijssoort bekend gemaakt. Te
veel zittenblijvers, afstromers en gezakten hebben het rendement van de
bovenbouw van de afdeling vwo van het HLZ negatief beïnvloed. Daarnaast
hebben de vwo-leerlingen de laatste drie jaren een te laag cijfer bij het centraal
schriftelijk eindexamen behaald. Dit cijfer ligt bij de helft van de vakken 0,2 tot
0,8 onder het landelijke gemiddelde. In het examenjaar 2014 is wel verbetering
te zien, maar nog steeds ligt het absoluut gemiddeld behaalde cijfer (6,3) onder
het landelijk gemiddelde.
Pas vorig jaar is de situatie van de achterblijvende opbrengsten aan het gehele
personeelsteam voorgelegd. De schoolleiding is met maatregelen gekomen die
betrekking hebben op de bevordering en de determinatie van leerlingen in de
vwo-afdeling, trainingen van docenten in didactische vaardigheden en het
gebruik van de examentaal. In gesprekken met secties heeft de schoolleiding
om verbeteringen in het curriculum en in de toetskwaliteit gevraagd. De
schoolleiding legt vanaf dat moment ook lesbezoeken bij alle teamleden af en
bespreekt de bevindingen in functioneringsgesprekken. Met getrainde mentoren
en POLS-gesprekken wordt getracht de relaties met leerlingen en ouders aan te
halen.
De maatregelen lijken effect te hebben in de onder- en middenbouw van de
afdeling. Daar wordt gesproken over betere resultaten, als gevolg van betere
determinatie. Maar in de bovenbouw zijn de resultaten slechts gedeeltelijk
verbeterd. Nog steeds is er een groep leerlingen die achterstand heeft in het te
bereiken prestatieniveau.

Onderwijsproces
Een van de sterke punten van het Hervormd Lyceum Zuid is dat zij een veilig
schoolklimaat biedt. De contacten tussen leraren en leerlingen zijn ‘goed’ te
noemen. In toenemende mate vinden extra–curriculaire activiteiten plaats.
Leerlingen lopen zowel een maatschappelijke als beroepsgerichte stage om zich
te oriënteren op de samenleving en een mogelijk toekomstig beroep.
Minder te spreken is de inspectie over de leskwaliteit van de bezochte lessen. In
te veel van deze lessen waren de leerlingen te weinig betrokken bij de
lesactiviteiten. Leerlingen zijn met andere zaken bezig, worden afgeleid door het

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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gedrag van medeleerlingen, kunnen hun gedachten niet bij de - soms lange -
uitleg van de docent houden. Een deel van de leraren slaagt er niet in deze
situatie te doorbreken met boeiende presentaties, afwisselende werkvormen en
persoonsgerichte feedback. Hier ligt een belangrijk verbeterpunt in de
onderwijskwaliteit. Overigens heeft de schoolleiding al enkele verbeteringen in
gang gezet door een visitatie te laten uitvoeren en didactische trainingen (o.a. in
de vijf rollen van een leraar) te starten. Nog niet alle leraren blijken de
didactische handreikingen die in de trainingen zijn aangedragen, te kunnen
toepassen. Team- en sectiegenoten zouden daarbij elkaar kunnen inspireren.

De school heeft haar basisondersteuning van leerlingen met extra leerbehoeften
beschreven in een schoolondersteuningsplan. Vooral van leerlingen in de
brugklas houdt men de ontwikkeling nauwkeurig bij. Leerlingen worden
gescreend op zowel leerniveau, eventuele leerstoornissen als op motivatie.
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor extra begeleiding bij taal en/of
rekenen en bij het omgaan met dyslexie. Waar nodig worden handelingsgerichte
afspraken gemaakt en vastgelegd. Vooral de remedial teacher is daarin actief.
Zij analyseert ook de ontwikkeling van het tekstbegrip, de woordenschat en de
rekenvaardigheid in de eerste drie leerjaren door middel van extern
genormeerde toetsen. Daarnaast heeft de school voortgang geboekt in uitzetten
van beleid om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen verder te
ontwikkelen. De sociaal-emotionele begeleiding is belegd bij mentoren. Om hen
beter te laten functioneren worden zij regelmatig getraind
in begeleidingsgesprekken voeren. De mentoren geven aan, de zogenaamde
POLS-gesprekken als een goede begeleidingsvorm te zien. De inspectie
beschouwt de leerlingenondersteuning als een positief punt van de school.
De totstandkoming van het schoolloopbaanadvies en de voorbereiding op een
vervolgstudie worden momenteel op nieuwe leest geschoeid. De nieuwe decaan
experimenteert met tests die de leerling meer inzicht geven in eigen interesses
en competenties. Dat lijkt ons een goede ontwikkeling, omdat dit inzicht steeds
meer doorslaggevend wordt in de toelating tot het hoger onderwijs.

Kwaliteitszorg
Zoals gezegd heeft de schoolleiding de ontwikkeling van de opbrengsten pas
twee jaar geleden onder de aandacht van de personeelsleden gebracht.
Inmiddels is ieder doordrongen van de urgentie van verbeteringen op dit punt.
De schoolleiding heeft secties gevraagd hiervoor hun plannen in te leveren. Ook
is het toezicht op de toetsen, die in het kader van het programma van toetsing
en afsluiting worden afgenomen, verscherpt. De school reserveert dit schooljaar
twee weken voor moduleonderwijs aan examenkandidaten. Toch is het voor de
inspectie de vraag of de maatregelen voldoende doelgericht genoeg zijn: voor de
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leerlingen die een risico vormen bij het eindexamen is geen persoonsgerichte
aanpak. Ook is de borging van de toetskwaliteit bij enkele secties nog een
aandachtspunt. Wel heeft de school belangrijke voortgang geboekt in het
determineren van leerlingen naar de goede onderwijssoort. De eisen zijn
verhelderd en aangescherpt. Secties buigen zich over een vloeiender overgang
van leerjaar 3 naar 4. Dit om het percentage zittenblijvers in leerjaar 4 terug te
dringen. De eerste resultaten zijn hiervan zichtbaar.

Ook wordt het onderwijsproces beter dan voorheen onder de loep genomen. Een
van de initiatieven is een externe visitatie geweest, waaraan ook lesbezoeken
waren verbonden. De uitkomsten geven een wisselend beeld. De inspectie heeft
onderzocht of de geconstateerde tekortkomingen in het onderwijsproces
inmiddels al tot verbetering hebben geleid. Dat is – zoals uit bovenstaande
beschrijving is af te lezen - nog niet voldoende het geval. Er is een
nauwgezettere omschrijving nodig welk type lessen vwo-leerlingen nodig hebben
en hoe leraren daaraan vorm kunnen geven. Zo ver zijn de ontwikkelingen nog
niet, maar de positieve instelling van het personeelsteam van het vwo geeft de
inspectie het vertrouwen dat binnenkort van substantiële verbetering in het
onderwijsproces kan worden gesproken.
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