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De Inspectie van het Onderwijs heeft op 9 oktober 2014 een onderzoek
uitgevoerd op Calvijn/JCW, afdeling vmbo-kader, om een oordeel te kunnen
uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling en over de
naleving van wet- en regelgeving.

Het Calvijn/JCW is een vmbo-school in Amsterdam-West. De school heeft in
totaal ongeveer 550 leerlingen, waarvan er zo'n 300 leerlingen in de
kaderafdeling zitten. Ze komen vrijwel allemaal uit de buurt. Het overgrote deel
van de leerlingen heeft een Marokkaanse of Turkse achtergrond, en dat geldt
ook voor een groot deel van het docenten- en ondersteuningsteam. Vaak spelen
er problemen in de thuissituatie, waaronder armoedeproblematiek.
Het Calvijn/JCW is op dit moment gehuisvest in een oud, slecht onderhouden
gebouw dat veel te groot is voor het aantal leerlingen. In 2016 verhuist de
school naar een nieuwbouwlocatie in Amsterdam-Osdorp.

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.

Wij hebben voor de afdeling vmbo-kader 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.

Wij hebben 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 school en de
onderzochte afdeling hebben we het onderzoek aangevuld met indicatoren uit
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het zogenaamde aanvullende kader. Zo zijn indicatoren over taal/rekenen
en het tegengaan van achterstanden, evenals indicatoren over toeleiding naar
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt toegevoegd. Deze indicatoren zijn toegevoegd
omdat ze gezien de leerlingenpopulatie van extra belang zijn en omdat ze
passen bij de specifieke doelen van de school.

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
- Wij hebben relevante documenten van en over de school geanalyseerd.
- Schoolbezoek, waarbij wij in een aantal lessen de onderwijspraktijk hebben
geobserveerd.
- Wij hebben gesprekken gevoerd met
• directie en teamleiders
• leraren vmbo-kader
• zorgcoördinator
• leerlingen vmbo-kader
• stagebegeleider
• functionarissen leerlingbegeleiding
• taalcoördinator
• rekencoördinator

- Aan het eind van de bezoekdag zijn de bevindingen besproken met de
schoolleiding en een vertegenwoordiger van 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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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 Calvijn/Junior College West, afdeling vmbo-kader is als
volgt:
Op basis van het onderzoek kennen wij aan de afdeling een aangepast
arrangement zwak toe vanwege onvoldoende opbrengsten. Het onderwijsproces
is voldoende, maar kent wel tekortkomingen.

De afdeling valt onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag hebben wij
afgesproken dat de opbrengsten en het onderwijsproces in het vierde kwartaal
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 Calvijn/
Junior College West, afdeling vmbo-kader. Daarna volgt het kwaliteitsprofiel
waarin de oordelen op de indicatoren staan. Vervolgens lichten we die oordelen
in onderlinge samenhang toe.

Het Calvijn/JCW is een school die te maken heeft met een aantal verzwarende
omstandigheden en desondanks zo goed mogelijk onderwijs aan een kwetsbare
en soms moeilijke groep leerlingen wil bieden. Dat lukt niet zonder meer: de
opbrengsten in de kaderafdeling zijn onvoldoende, en ook het onderwijsproces
heeft nog niet de kwaliteit die de school zou wensen. In de afgelopen jaren heeft
de school zwaar weer meegemaakt, onder meer als gevolg van de financiële en
bestuurlijke problemen van haar vorige bestuur (Amarantis). De gevolgen
daarvan zijn nog steeds voelbaar in de school, al geven alle betrokkenen ook
aan dat er inmiddels veel meer structuur en elan in de school is gekomen, dat er
veel veranderingsbereidheid is en dat er zeker al stappen zijn gezet om te
verbeteren. Bijkomende hindernis bij het verbeteren van de school is dat er
relatief veel personeelsverloop is in de school, en veel wisselingen van
functionarissen, waardoor de borging en de bestendigheid van in gang gezette
ontwikkelingen bemoeilijkt wordt.
Kortom: de school komt van ver, is bezig met veranderingen en verbeteringen,
maar is er nog niet.

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

3. BEVINDINGEN

3.1 Algemeen beeld

3.2 Kwaliteits- en nalevingsprofiel
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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.

1.2.2 De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw
van de opleiding vmbo-k.

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

1.4.2 Bij de opleiding vmbo-k 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 1 2 3 4

•

•

•

•

3.4 De school heeft een aanbod voor de referentieniveaus taal
dat past bij alle leerlingen.

3.5 De school heeft een aanbod voor de referentieniveaus
rekenen dat past bij alle leerlingen.

3.7 De school heeft een specifiek aanbod om de sociale en
maatschappelijk competenties van leerlingen te ontwikkelen
passend bij de wettelijke voorschriften.

3.9 Het aanbod is afgestemd op het vervolgonderwijs of de
beroepspraktijk.

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 (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.
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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.

9.3 De school heeft doelen gesteld die erop gericht zijn om
achterstanden te bestrijden.

9.4 De school voert de ondersteuning planmatig uit.

De school draagt bij aan een adequate overgang van
(zorg)leerlingen van aanleverende en naar vervolgscholen en
vervult haar rol in de zorgketen 1 2 3 4

•11.3 De school bereidt de leerlingen en de ouders/verzorgers voor
op de vervolgopleiding/arbeidsmarkt.

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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Het bovenstaande algemene beeld en kwaliteitsprofiel lichten we hieronder toe.
Daarbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan bod: de
opbrengsten, aanbod, de lessen, ondersteuning en begeleiding en
kwaliteitsbeleid.

Opbrengsten

De opbrengsten van de afdeling kader zijn onvoldoende: twee van de vier
opbrengstindicatoren liggen onder het niveau dat verwacht kan worden. Het
betreft hier de cijfers voor het centraal examen en het bovenbouwrendement.
Het onderbouwrendement is wel voldoende, evenals het verschil tussen het se-
en ce-cijfer (ook op basis van de meest recente cijfers).
De meest recente examengegevens (die over het examenjaar 2014) geven nog
geen duidelijke verbetering te zien: het cijfer voor het centraal examen (5,9)
wijkt af van het landelijk gemiddelde voor vmbo-kader (6,27) en zal niet tot een
voldoende beoordeling leiden op de komende kwaliteitskaart. Wat betreft het
bovenbouwrendement beschikken wij nog niet over landelijk ijkingsgegevens,
maar het is wel duidelijk dat het rendement fors verbeterd moet zijn wil hier
voor de komende kwaliteitskaart een voldoende beoordeling uit rollen.
De schoolleiding heeft ook de 'schaduw-opbrengstenkaart' van de inspectie (die
vanaf 2017 gaat gelden) naast de huidige opbrengstenbeoordeling gelegd. De
gezamenlijke conclusie van inspectie en schoolleiding is dat met deze
systematiek de school gunstiger scoort op opbrengsten door het toepassen van
de correctiemaatregelen.

De schoolleiding geeft aan dat zij bekend is met de tegenvallende resultaten. Er
worden jaarlijks evaluaties gemaakt van de examenresultaten, dit wordt met de
secties besproken en blijven onderwerp van gesprek. Ook de docenten geven
aan dat zij dat zij bekend zijn met de behaalde resultaten, dat dit besproken
wordt met hen en dat er allerlei interventies worden gepleegd om dit te
verbeteren. Een voorbeeld daarvan: de verkorting van de stageperiodes om zo
meer onderwijstijd te creeëren.

Aanbod

Taal- en rekenbeleid

De school heeft een rekencoördinator en een taalcoördinator. Het rekenbeleid is
behoorlijk scherp uitgewerkt in een rekenbeleidsplan, waarin alle aspecten van

3.3 Toelichting bij kwaliteitsprofiel
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rekenbeleid naar voren komen. In het begin van leerjaar 1 worden alle
leerlingen getoetst met de instaptoets, waar leerlingen minimaal een 5,5 moeten
halen voor elk domein. De resultaten worden in het leerlingvolgsysteem
ingevoerd. Leerlingen die moeite hebben met rekenen kunnen een hulpuur
volgen; voor leerlingen die onvoldoende staan zijn die hulpuren verplicht. Als
leerlingen na een jaar het 1F-niveau nog niet hebben gehaald krijgen ze gerichte
extra rekenondersteuning. De school gebruikt een actuele rekenmethode.
Het taalbeleid loopt hier iets bij achter, ook omdat er wisselingen hebben
plaatsgevonden wat betreft het taalcoördinatorschap. Ook voor taal is er wel een
(concept)beleidsplan dat is geschreven door de vaksectie. Inmiddels is er een
nieuwe versie gereed. Er worden landelijk genormeerde toetsen gebruikt om de
taalvaardigheden in kaart te brengen, maar het is nog geen vakoverstijgend
gebeuren. De school heeft dit schooljaar meer uren taal in de lessentabel
geprogrammeerd; deze extra tijd wordt in de onderbouw vooral gebruikt
voor technisch lezen en leesbevordering/kilometerlezen. In de bovenbouw krijgt
woordenschatbevordering (schooltaal en vaktaal) dan meer aandacht, en er
wordt aandacht besteed aan examentraining.

Wij hebben in elk geval geconstateerd dat verbetering van de taal- en
rekenvaardigheden van leerlingen de aandacht heeft van de de schoolleiding en
de coördinatoren. Het rekenbeleid is inmiddels tamelijk doortimmerd, het
taalbeleid vertoont nu nog te veel een niet-structureel karakter en is zeker nog
niet geborgd. Omdat duidelijk is dat de school zich hier wel druk over maakt, en
ook serieus kijkt naar welk aanbod taal en rekenen past bij haar leerlingen zijn
indicator 3.4 en 3.5 als voldoende beoordeeld.

Sociale en maatschappelijke competenties
Het Calvijn/Junior College West investeert veel in het vergroten en verbreden
van de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. In het
aanbod komt dit onder meer naar voren in de maatschappelijke stages, in de
verschillende projecten die de school aanbiedt, de activiteiten in het kader van
burgerschap, zaken als de verkiezing van het 'sporttalent van de maand' , het
aantrekken van (vrijwillige) coaches uit het bedrijfsleven. Deze aandacht voor
de sociale en maatschappelijke component van een school is een
vanzelfsprekend deel van het Calvijn/JCW. De manier waarop de school dit
vormgeeft is heel goed, en passend bij de omgeving van de school en de
behoeften van de leerlingen. Dit is dan ook met een '4' beoordeeld.
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Voorbereiding op vervolgonderwijs of beroepspraktijk
De school maakt ook veel werk van de voorbereiding op vervolgonderwijs of
beroepspraktijk. Deels zit dit in de school verweven, met name voor de bbl-
leerlingen (die voorheen de vm2-route deden en nu de vakmanschapsroute),
maar ook voor de kaderleerlingen wordt veel gedaan om een goede
voorbereiding op het vervolgonderwijs te bereiken. Er is een stagebegeleider, er
zijn programma's ontwikkeld specifiek passend bij de leerlingen (zoals het
loopbaanoriëntatieprogramma van Champs on Stage), de mentoren hebben een
bredere taakinvulling dan gebruikelijk (en heten dan ook
studieloopbaanbegeleiders in plaats van mentoren). Gezien alle activiteiten van
de school op dit punt is dit als (ruim) voldoende beoordeeld.

Onderwijstijd
De indicator met betrekking tot efficiënt gebruik van de onderwijstijd hebben we
als onvoldoende beoordeeld. Dit heeft te maken met de ordeproblemen in de
klassen, waardoor in teveel lessen de tijd vooral ging naar het herstellen en
handhaven van de rust, en niet naar het eigenlijke doel en de eigenlijke opzet
van de les. Indicator 4.3 is daarom als onvoldoende beoordeeld.

De lessen
De kwaliteit van de lessen die wij hebben beoordeeld is sterk wisselend.
Sommige lessen waren heel goed, met een spelenderwijze afwisseling in
werkvormen, een krachtige taakgerichte werksfeer en een heel
ontspannen leerklimaat, andere lessen kwamen totaal niet uit de verf omdat er
vanaf het begin sprake was van ordeverstoringen. Over het geheel genomen
hebben we de 'basiskwaliteit' wel als voldoende beoordeeld, met uitzondering
van de actieve betrokkenheid van de leerlingen (die was te vaak ver te zoeken).
Het omgaan met verschillen tussen leerlingen gebeurt wel buiten de lessen (in
de keuzewerkuren bijvoorbeeld), maar in de les hebben wij dit nog niet kunnen
zien, de indicatoren die hierop betrekking hebben zijn dan ook als onvoldoende
beoordeeld.
De schoolleiding realiseert zich goed dat er nog een kloof zit tussen het
gewenste onderwijsconcept (waarin elementen als 'cooperatief leren',
'competentiegericht leren' en 'differentiatie' centraal staan) en de dagelijkse
lespraktijk. Om dit dichter bij elkaar te brengen is de afgelopen twee jaar heel
veel geïnvesteerd in het coachen en ondersteunen van docenten bij de gewenste
ontwikkelingen, maar niet altijd heeft dat tot het gewenste effect (betere lessen,
betere docenten) geleid. Ook docenten erkennen dat er soms ordeproblemen
zijn, dat niet iedereen in staat is een les tot een goed einde te brengen en dat
het gewenste didactische concept niet overal in de school herkenbaar is. Maar
zowel de schoolleiding als de docenten gaan er van uit dat de investeringen in
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coaching, intervisie, trainingen en dergelijke steeds meer hun vruchten zullen
afwerpen.

Ondersteuning en begeleiding
De zorgstructuur van de school is adequaat: leerlingen die zorg en begeleiding
nodig zijn in het vizier van de school, en worden in voldoende mate
ondersteund. De SLB-er van de verschillende klassen vervult hierbij een
belangrijke rol: hij/zij moet de handelingsplannen en POP's van de leerlingen
bijhouden samen met de leerling, en als dat nodig is de leerling aanmelden bij
de begeleidingsexpert. Elk team (onderbouw, bbl, kbl) heeft een
begeleidingsexpert. Aanmelding kan op basis van: gedrag, verzuim,
leerachterstanden. Eindverantwoordelijke voor de zorg op de school is het hoofd
SLC (StudieLoopbaanCentrum), die het ZAT en het interne zorgoverleg voorzit
en verantwoordelijk is voor de externe contacten.

De zorgstructuur is helder maar nog wel wat kwetsbaar omdat er veel
wisselingen van personeelsleden (en dus van SLB-ers) hebben plaatsgevonden,
en er daardoor nog te weinig bestendigheid is in het geheel van de zorg. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende
functionarissen zijn wel duidelijk belegd.

Kwaliteitszorg
De schoolleiding heeft haar beleid en handelen degelijk en smart (met
onderscheid tussen doel, inspanningen, middelen, en met vermelding van
tijdpad) vastgelegd in een CRAP (Calvijn Resultaten en Activiteiten Plan). Elk
team maakt een TRAP (Team Resultaten en Activiteiten Plan) als een nadere
uitwerking van en voeding voor het CRAP. De kwaliteitsbewaking en -
verbetering van het onderwijsproces heeft hierin een prominente rol, en is door
ons als voldoende tot goed beoordeeld.
De wijze waarop de school haar opbrengsten bewaakt en verbetert is als
voldoende beoordeeld. Het daadwerkelijk sturen op resultaten bevindt zich nog
in een ontwikkelingsfase van enige vrijblijvendheid naar dwingende noodzaak,
maar de stappen die de school heeft ondernomen op dit gebied en de
activiteiten die ze uitvoert rechtvaardigen een voldoende beoordeling.
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