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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van CSG Jan Arentsz. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
CSG Jan Arentsz is een brede scholengemeenschap met een
christelijke signatuur. Het bestuur verzorgt onderwijs op vier locaties:
een vestiging in Alkmaar waar de havo- en vwo-afdelingen zijn
gehuisvest, een vestiging in Alkmaar waar vmbo-tl en de onderbouw
van de vmbo-basis- en –kader afdeling wordt aangeboden. Leerlingen
van de vmbo-basis en –kader opleiding vervolgen hun loopbaan in het
derde leerjaar op het van der Meij College. Dit is een
samenwerkingslocatie waar de besturen van het CSG Jan Arentsz en
SOVON een breed aanbod van beroepsgericht onderwijs aanbieden in
Alkmaar. De vierde vestiging staat in Langedijk waar leerlingen de
havo en atheneum onderbouw en voor het vmbo de gemengde en
theoretische leerweg kunnen volgen.

Bestuur: CSG Jan Arentsz
Bestuursnummer: 76415

Aantal scholen onder bestuur: 3
Totaal aantal leerlingen: 2167
Lijst met onderzochte scholen:
locatie Alkmaar - afdeling vmbo-gt
locatie Langedijk- afdeling vmbo-gt
BRIN: 02TD|00 en 02TD|04
Onderzoeksnummer 296589

Wat gaat goed?
Het bestuur heeft "een trektocht" in gang gezet die moet leiden naar
een excellent pedagogisch klimaat. Alle betrokkenen van de scholen
dragen bij aan het plaveien van de weg. Het bestuur weet ouders,
leerlingen en personeel aan de school te binden en zorgt dat er met
alle partijen wordt samengewerkt vanuit het gezamenlijke belang: de
leerling. Het bestuur is op een stimulerende manier koersvast door
consequent uit te dragen wat de leidende principes zijn die men met
elkaar heeft afgesproken. Het bestuur is daarbij zichtbaar en
aanspreekbaar in en buiten de organisatie en daarmee ondersteunend
en faciliterend.
De wijze waarop het bestuur de dialoog weet te (laten) voeren met
leerlingen, personeel, ouders en in de regio met andere besturen en
betrokkenen is transparant. De overtuiging waarmee het bestuur de
eigen principes in de praktijk brengt is ondersteunend aan de
trektocht die de school maakt. De bijkomende onzekerheden en
onduidelijkheden weet het bestuur daardoor om te zetten naar een
volgende stap: ontwikkeling en waar nodig verbetering.
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Het financieel beheer van het bestuur is op orde: het bestuur kan nu
en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om
het onderwijs te verzorgen.
Wat moet beter?
Op de afdeling vmbo-gt van de locatie in Alkmaar bieden de eigen
procedures en de uitvoering van afspraken om de toetsing en
afsluiting zorgvuldig te laten verlopen onvoldoende borging.
Op de vmbo-gt-afdeling van de locatie in Langedijk moet een
onderdeel van het didactisch handelen verbeteren: docenten moeten
bij het geven van instructies, begeleiding en opdrachten in de lessen
meer rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.
Een verplicht onderdeel van de continuïteitsparagraaf troffen we niet
aan. Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het
nodig dat de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde
onderdelen bevat.
Wat kan beter?
Het bestuur heeft een hoge ambitie gesteld met het streven naar een
"excellent pedagogisch klimaat". We constateren verschillen in de
mate waarin zichtbaar en merkbaar is op de locaties wat deze ambitie
betekent voor het dagelijks handelen, de interactie
tussen medewerkers en leerlingen. Op de locatie in Langedijk kan de
doorwerking van deze ambitie duidelijker zicht- en merkbaar worden
gemaakt.
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal
onderdelen kan worden verbeterd, te weten de aandacht vanuit het
interne toezicht op doelmatige besteding en de verantwoording over
de besteding van de middelen voor passend onderwijs.
Vervolg
We vertrouwen erop dat het bestuur de tekortkomingen herstelt. Het
bestuur en de scholen van het CSG Jan Arentsz vallen daarmee onder
het regulier toezicht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de tweede helft van september 2019 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het CSG Jan Arentsz. In een
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vragen centraal: is de sturing
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Het bestuur geeft in het startgesprek in juli 2019 aan dat er in 2011 is
geconstateerd dat er een verandering in visie, aansturing en
onderwijsontwikkeling nodig was. Het bestuur heeft vervolgens
ingezet op een veranderproces waarbij men aangeeft een transitie te
willen maken van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur. Binnen het
kader van de visie gebruikt het bestuur het beeld van ‘de trektocht in
plaats van een georganiseerde reis’ om aan te geven welke sturing er
in het veranderproces van het bestuur verwacht kan worden.
Het bestuur geeft aan dat het stuurt door middel van het geven van
ruimte, het vragen van verantwoording die daarbij past en het
toerusten van het personeel in vaardigheden en kennis om zijn/haar
rol in de ‘trektocht’ te kunnen vervullen. De ambitie van het bestuur
zoals verwoord in het Meerjarig Strategisch Beleidsplan 2018-2022 is
om “…een excellent schoolklimaat te realiseren aan de hand van brede
vorming, eigentijds onderwijs en educatief partnerschap” (pagina 5).

Wat onderzoeken we?
In het verificatieonderzoek onderzoeken we op schoolniveau hoe de
sturing van het bestuur doorwerkt op de scholen aan de hand van de
ambitie van het bestuur. Wij onderzoeken in welke mate de sturing
van het bestuur op deze ambities zichtbaar is in de scholen vanuit een
aantal standaarden.
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
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Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid*

●

FB3 Rechtmatigheid

●

*De standaard FB2 hebben we wel onderzocht maar niet beoordeeld.
We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de
standaarden rond Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. We
onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau
verschillende typen onderzoek. Wij hebben op de locatie in Langedijk
en op de locatie in Alkmaar een verificatieonderzoek uitgevoerd:

Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
We hebben op de twee locaties verschillende standaarden tijdens de
verificatieonderzoeken onderzocht om een zo breed mogelijk beeld te
krijgen van de doorwerking van de sturing van het bestuur.

Onderzoek naar registratie en melding van verzuim
Op de havo afdeling van de locatie in Alkmaar hebben we een
onderzoek naar de registratie en melding van verzuim uitgevoerd.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
School

1

2

Onderwijsproces
●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
OP3 Didactisch handelen

●
●

OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

●

1. locatie Langedijk, 2. locatie Alkmaar

Waarom kiezen we voor deze standaarden en deze afdelingen?
We hebben gekozen voor het onderzoeken van deze standaarden
omdat we verwachten dat op deze onderdelen van de school/afdeling
de ambities van het bestuur zicht- en merkbaar zouden moeten zijn.
We kiezen voor de vmbo-gt afdelingen omdat we deze locaties en
afdelingen lang niet hebben bezocht en omdat deze afdeling volledig
op de locatie wordt aangeboden. We onderzoeken niet alle
standaarden op beide afdelingen omdat we verwachten aan de hand
van een aantal standaarden de sturing van het bestuur te kunnen
nagaan. Omdat we een breed beeld van die sturing willen vergaren,
kiezen we voor het onderzoeken van (deels) verschillende
standaarden.
Hieronder lichten we de keuze voor de standaarden verder toe:
- SK2 Pedagogisch Klimaat: het bestuur werkt aan een excellent
pedagogisch klimaat door recht te doen aan de basisbehoeften
autonomie, relatie en competentie. Ook spreekt het van educatief
partnerschap waarbij leerlingen, de school en ouders gezamenlijk
optrekken. Wij onderzoeken in welke mate de eigen ambities terug te
zien zijn in het pedagogisch klimaat.
- OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding: om leerlingen te
kunnen begeleiden en het aanbod af te stemmen op de benodigde
ontwikkeling ten aanzien van kwalificatie, socialisatie en
personificatie, moet de school de capaciteiten en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in beeld hebben. Wij
onderzoeken of en in welke mate dat het geval is.
- OP3 Didactisch handelen: het bestuur biedt leerlingen een breed
aanbod waarbinnen naast kwalificatie aandacht is voor
persoonsvorming en socialisatie. Ook spreekt zij van educatief
partnerschap en eigentijds onderwijs.
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Wij onderzoeken in welke mate deze ambities terug te zien zijn in het
didactisch handelen.
- KA1 Kwaliteitszorg: het bestuur heeft een stelsel van
kwaliteitszorg ingericht dat uitgaat van een Plan-Do-Check-Act-cyclus
die onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering borgt en
stimuleert. De dialoog wordt als instrument hiertoe ingezet. Wij
onderzoeken in hoeverre het stelsel van kwaliteitszorg bijdraagt aan
het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
- KA2 Kwaliteitscultuur: het bestuur werkt aan een professionele
samenwerkingscultuur. Men gaat daarbij uit van vertrouwen, ruimte
begrensd door principes en cultuurregels en een ruimhartige
verantwoording. Wij onderzoeken in welke mate de kwaliteitscultuur
ondersteunend is aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs.
- OP8 Toetsing en afsluiting: deze standaard nemen we mee bij één
verificatieonderzoek bij alle bestuursgerichte onderzoeken vanaf 1
april 2019 om meer aandacht te geven aan een correcte wijze van
toetsing en afsluiting en om landelijk een beter beeld te krijgen van de
kwaliteit van de toetsing en afsluiting op scholen.
Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen en
docenten en verschillende lessen bezocht. Ook hebben we inzage in
het leerlingvolgsysteem en de cijferadministratie gehad.
Op de havo-afdeling van de locatie in Alkmaar hebben we uitsluitend
de Registratie van aan- en afwezigheid onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 4.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids (art. 24c, lid 3 WVO)
• Vrijwilligheid ouderbijdrage (art. 24a, lid 1d WVO)
• Meldcode kindermishandeling (art. 3a, vijfde lid WVO)
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 staan de resultaten van het
onderzoek naar de melding en registratie van verzuim.
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Legenda

In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de standaarden binnen de twee onderzochte
kwaliteitsgebieden op bestuursniveau. Ook is weergegeven in
hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur
zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast
staat hierin in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op
schoolniveau.

Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het bestuur van het CSG Jan Arentsz heeft zicht en grip op de kwaliteit
van het onderwijs en is financieel gezond.
De kwaliteitscultuur en de verantwoording en dialoog waarderen we
als goed omdat het bestuur op overtuigende wijze werkt aan het
realiseren van de eigen ambities op deze terreinen, en de resultaten
daarvan zicht- en merkbaar zijn.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.
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In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
De standaard kwaliteitszorg beoordelen we als Voldoende. Het
bestuur hanteert een stelsel van kwaliteitszorg op basis waarvan het
het onderwijs verbetert. Er zijn enkele aandachtspunten met
betrekking tot de kwaliteitszorg die moeten verbeteren, het betreft
het schoolplan en de inbedding van toetsing en afsluiting in het stelsel
van kwaliteitszorg. Het bestuur krijgt hiervoor herstelopdrachten en
heeft in de rapportageperiode gewerkt aan het herstel. Hieronder
lichten we dat nader toe.
Strategisch beleidsplan is routekaart voor de trektocht
Het bestuur heeft een Strategisch beleidsplan (SBP) voor de periode
2018-2022 opgesteld dat fungeert als schoolplan voor de scholen. In
het SBP staan ambities uitgewerkt in doelen en aangegeven hoe deze
terug zouden moeten komen in (het onderwijs op) de verschillende
locaties. Aan de hand van een plan-do-check-act-cyclus houdt het
bestuur zicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs. Dit
doet het bestuur aan de hand van 'supersignalen': een overzicht van
een aantal harde cijfers, die in combinatie met 'dialoogkaarten' de
basis vormen voor gesprekken waarin de schoolleiding en het bestuur
zich verantwoorden en zicht houden op kwaliteit in de brede zin:
kwaliteit van het onderwijsproces, van de onderwijsresultaten en van
het pedagogisch klimaat.
Het schoolplan mist enkele onderdelen volgens de aangepaste regels
voor een schoolplan. Daarmee voldoet het bestuur niet volledig aan
art. 24 van de WVO. Het bestuur heeft hiervoor een herstelopdracht
ontvangen. In de rapportageperiode heeft het bestuur deze
tekortkomingen hersteld door verwijzingen naar de ontbrekende
onderdelen op te nemen: de informatie staat op de website.
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Tijdelijke ontwikkelgroep verbindt ontwikkelingen
Om zorg te dragen voor een onderlinge verbondenheid van
ontwikkelingen en initiatieven die op verschillende plaatsen in de
school vanuit de ambities zijn ontstaan, is er een 'tijdelijke
ontwikkelgroep' geformeerd. Doordat docenten hun professionele
ruimte nemen en initiatieven ontplooien om het onderwijs te
ontwikkelen, is er behoefte aan verbinding tussen de verschillende
ontwikkelingen en afstemming met de ambities uit het strategisch
beleid. Het bestuur heeft deze (tijdelijke) groep gevraagd om dat wat
er gebeurt binnen de scholen aan onderwijsontwikkeling en
verbetering, meer met elkaar te verbinden en beter 'in de etalage te
zetten'. Daarmee 'stuurt' het bestuur op borging en bestendiging van
de koers op de gestelde doelen uit het SBP.
Zelfevaluaties en onderzoek bron voor verbeteringen
Zowel op bestuurs- als op schoolniveau worden zelfevaluaties ingezet
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo zet het bestuur al
enkele jaren collegiale zelfevaluaties in waarbij een team van een
andere school een locatie van CSG Jan Arentsz bezoekt en feedback
geeft. Daarnaast worden onderzoeksresultaten vanuit eigen
onderzoeken, alsook vanuit wetenschappelijke netwerken, ingezet om
te kijken waar de eigen onderwijskwaliteit beter kan of moet. Een
mooi voorbeeld daarvan is het onderzoek dat een docent uitvoerde
naar de effectiviteit van feedback zoals die door leerlingen wordt
ervaren. De resultaten zijn tot op docentniveau inzichtelijk en worden
gebruikt door docenten om hun interactie met leerlingen te
verbeteren. Het bestuur roept daarnaast regelmatig een vaste externe
sparringpartner in om het bestuur en de schoolleiding te
ondersteunen bij de zelfreflectie.
Bestuur is koersvast
De wijze waarop het bestuur de ambities wil realiseren: in de vorm
van een gezamenlijke trektocht, brengt onzekerheden met zich mee.
Zo is vaak niet precies duidelijk hoe de ambities kunnen worden
geconcretiseerd: dat beeld en die kennis ontstaat gedurende het
proces van ontwikkeling. Alle gesprekspartners en geledingen in de
school die wij tijdens het bestuursonderzoek en de
verificatieonderzoeken spraken, benoemen de koersvastheid van het
bestuur als een gegeven dat vertrouwen biedt en zekerheid geeft, ook
bij onzekerheden. Het bestuur weet door middel van de
dialoog processen zo in te richten dat er vertrouwen is in een breed
gedragen voorstel of plan. Wanneer dit niet het geval is, gaat het plan
niet door. Het teruggefloten plan om tot een tweejarige brugperiode
over te gaan is daar een goed voorbeeld van: er was niet goed met alle
betrokkenen over gesproken en niet alle belangen waren
meegewogen in het plan dat wel bij de GMR ter instemming werd
ingediend. De GMR heeft aangegeven dat het niet op instemming kon
rekenen omdat er onvoldoende breed draagvlak was gecreëerd.
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Door deze focus op draagvlak en juiste processen om te komen tot
besluitvorming, zijn alle betrokkenen gericht op een inhoudelijk
kwalitatief goed plan vanuit de gezamenlijke doelstelling die volgt uit
de eigen ambities.

De verantwoordelijkheidsverdeling is duidelijk
Het is voor alle betrokkenen in en rond de school duidelijk wie waar
verantwoordelijk voor is, en wie er in welke fase bij
beleidsvoorbereiding en bij besluitvorming moet worden betrokken.
Het bestuur draagt deze verantwoordelijkheidsverdeling ook duidelijk
uit, door bijvoorbeeld naar een teamleider terug te verwijzen wanneer
leerlingen met een idee of een vraag bij het bestuur aankloppen. Dit
terugverwijzen weet het bestuur op een zodanig stimulerende wijze te
doen dat ook voor leerlingen duidelijk is hoe beleidsvoorbereiding en
besluitvorming plaatsvinden.
De kwaliteitsborging van toetsing en afsluiting moet beter
Op de afdeling vmbo-gt in Alkmaar hebben we de standaard toetsing
en afsluiting onderzocht. We hebben geconstateerd dat de toetsing en
afsluiting onvoldoende ingebed is in het stelsel van kwaliteitszorg. Het
bestuur en de betrokken medewerkers hebben direct na de het
onderzoek en in de rapportageperiode de eigen kwaliteitszorg op dit
punt voor alle afdelingen kritisch onderzocht en interventies genomen
om dit te verbeteren.
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het bestuur heeft een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
transparant en integer. De wijze waarop het bestuur het personeel aan
de school weet te binden, het bestuur professionalisering stimuleert
en faciliteert en de gezamenlijkheid waarin er wordt gewerkt aan
verbetering, overstijgt de basiskwaliteit met verve. Wij waarderen de
standaard KA2 daarom als Goed.
Het bestuur weet personeel aan de scholen te binden
Het bestuur zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel. Personeel dat
bij CSG Jan Arentsz in dienst is, blijft dat vaak gedurende een lange
periode. Personeelsleden geven daarover desgevraagd aan dat er
binnen het Jan Arentsz "mijn talenten worden gezien en erkend".
Zo worden personeelsleden gestimuleerd en ook gefaciliteerd in het
aangaan van nieuwe uitdagingen of een verbreding of verandering
van takenpakket waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen. Ook in
de schoolleiding zijn weinig wisselingen wat een stabiele continuïteit
met zich meebrengt, die tegelijkertijd op ontwikkeling vanuit de eigen
ambities van de scholen is gericht.
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Opleidingsschool breed ingezet
Doordat de scholen de status van academische opleidingsschool
hebben, is er een actief netwerk en verbinding met een
wetenschappelijke omgeving ontstaan. Deze wordt niet alleen voor
het werven van nieuwe docenten en het aanbieden van opleidings- en
stageplaatsen ingezet. Kennis vanuit de universiteit wordt gebruikt bij
het ontwikkelen van beleid of bij het uitvoeren van opdrachten door
leerlingen.
Professionalisering in en buiten de scholen
In de regio is het CSG Jan Arentsz een actieve partner in de 'stichting
werkkring': een netwerk in de regio van onderwijsinstellingen dat ten
doel heeft om mobiliteit van personeel mogelijk te maken en
personeel van de aangesloten partners verder te professionaliseren.
dat gebeurt door workshops, thema-middagen alsook door het
verbinden van personeelsleden.
Anticiperen op krimp
Door het uitvoeren van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
geeft het bestuur oudere collega’s de kans om een aantal uren minder
te werken, wat ruimte biedt om jonge startende docenten te kunnen
behouden door het aanbieden van een aantal vaste uren.
De Code goed bestuur wordt onderschreven en uitgevoerd
De Code Goed bestuur wordt door het bevoegd gezag onderschreven.
De raad van toezicht ziet ook toe op de uitvoering van de code. In het
jaarverslag is aangegeven wanneer en waarom het van de code
afwijkt.
Kwaliteitscultuur als borging voor realisatie ambities
De gezamenlijkheid waarin en de wijze waarop het personeel werkt
aan de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs, wordt
stevig bewaakt en gestuurd door de koersvastheid van het bestuur.
Voorbeeldgedrag, leidende principes die in alle gesprekken en op alle
plekken in de scholen terugkomen, maken duidelijk dat er binnen het
CSG Jan Arentsz een kwaliteitscultuur heerst die ambitieus is en die
resultaat heeft in de dagelijkse werkwijze. De mate waarin deze
kwaliteitscultuur leidt tot concretisering van de eigen ambities ten
aanzien van het pedagogisch klimaat, wisselt per locatie. Hier ligt een
volgende uitdaging voor bestuur en schoolleiding.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het bestuur communiceert actief over doelen en resultaten en voeren
daarover actief een dialoog. De wijze waarop het bestuur het voeren
van de dialoog en het denken en handelen vanuit gemeenschappelijk
belang weet te realiseren en hoe het zorgt dat medezeggenschap
wordt ingevuld, overstijgt de basiskwaliteit.
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Ook in de wijze waarop het bestuur leerlingen betrekt bij beleid- en
besluitvorming zien we de eigen ambities van het bestuur herkenbaar
terug. We waarderen de standaard KA3 daarom als Goed.

Tegenspraak vanuit gemeenschappelijk belang
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd zowel op bestuurs- als
op schoolniveau. Zo zijn er Contactoudergroepen waarin met ouders
wordt gesproken over het onderwijskundig beleid en de behaalde
resultaten. Ook worden thema's met ouders besproken waar het
bestuur of de school graag de inbreng van ouders bij meeneemt, en
thema's waarover ouders graag met medewerkers van de school over
in gesprek gaan.
Het bestuur spreekt regelmatig met leerlingen over de ambities van
de school en vraagt daarbij actief de inbreng van de leerlingen.
Daarnaast biedt het bestuur leerlingen de ruimte om projecten op te
zetten die een bijdrage leveren aan de invulling van het
onderwijs. Jaarlijks nemen ongeveer 150 (met name havo- en vwo)leerlingen deze 'professionele ruimte'. Het zou mooi zijn als het de
scholen lukt om hier ook een groter aantal vmbo-leerlingen bij aan te
laten sluiten.
De leerlingengeleding van de MR spreekt periodiek en structureel
tijdens een lunchsessie met het bestuur, waarin er tijd is om de
achtergronden achter de dossiers die aan de GMR zullen worden
voorgelegd, toe te lichten.

Medezeggenschap heeft een betekenisvolle invulling
De gehele GMR wordt op initiatief van het bestuur begeleid en
geschoold in het lezen van de begroting en de jaarrekening. Het
bestuur zorgt samen met de GMR dat er binnen de GMR wordt
toegezien op het zorgvuldig doorlopen van besluit- en
beleidsvormingsprocedures en processen. Wanneer de GMR hier
onvoldoende vertrouwen in heeft, wordt het dossier teruggebracht
naar de beleidsvormende tafels. Dit gebeurt overigens zelden omdat
alle betrokkenen bij beleidsvorming zeer bewust werken aan
draagvlak en een breed gedragen voorstel, vanuit de leidende
principes en de besturingsfilosofie. De wijze waarop de
medezeggenschap wordt ingevuld en vorm krijgt, is daarmee een
concreet voorbeeld van de realisatie van de ambities met betrekking
tot de kwaliteitscultuur.
Samenwerking in de regio
Ook in de regio zoekt het bestuur actief de dialoog en samenwerking
op. Met andere besturen in de gemeente en in de provincie bespreekt
het mogelijke oplossingen voor of interventies om te kunnen
anticiperen op de leerlingendaling en het lerarentekort. CSG Jan
Arentsz is een academische opleidingsschool, dat een netwerk van
academische kennis en expertise met zich mee brengt.
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Het bestuur zorgt actief voor verbinding van mensen en kennis zodat
ook wetenschappelijke inzichten kunnen worden gebruikt voor de
eigen onderwijsontwikkeling.

Transparantie tussen de raad van toezicht, GMR en bestuur
De raad van toezicht heeft een eigen toezichtkader ontwikkeld, naar
aanleiding van een zelfevaluatie waaruit die behoefte naar voren
kwam. De leden van de raad van toezicht vergaren hun informatie
over de scholen die van belang is voor het toezicht kunnen houden op
verschillende manieren en moment. Dat doen zij op formele en
informele wijze. Bij de vergadermomenten van de GMR is de
afgelopen jaren altijd een lid van de raad van toezicht als toehoorder
aanwezig. Beide gremia ervaren dit als prettig en constructief. Het is
een voorbeeld voor een hoge mate van transparantie waarin beleiden besluitvorming plaatsvindt. Toch geven wij de raad en de GMR in
overweging om ook momenten voor het bespreken van thema's af te
spreken waarbij er geen lid van de raad van toezicht aanwezig is. Dit
geeft in voorkomende gevallen leden van de GMR de gelegenheid om
zaken ter tafel te brengen die wellicht niet direct met de raad van
toezicht behoeven te worden gedeeld.

Doorwerking van de sturing van het bestuur
De doorwerking van de sturing van het bestuur met betrekking tot het
nastreven van een excellent pedagogisch klimaat is zicht- en
merkbaar op de onderzochte afdelingen. Een mooi voorbeeld van
het eigentijds onderwijs, de brede vorming en de leidende principes
van waaruit dat onderwijs leerlingen geboden is, horen we terug bij
oud-leerlingen die wij spraken over hun schoolloopbaan op het Jan
Arentsz. Zij vertelden hoe zij zijn 'opgevoed' met betrekking tot het
uitvoeren van een plan vanuit een breed draagvlak onder alle
belanghebbenden, en hoe hen dat helpt in hun vervolgloopbaan nu.
Op de vmbo-gt afdeling in Alkmaar is het resultaat van die sturing
beter zicht- en merkbaar dan op de vmbo-gt afdeling in Langedijk.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.
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Financiële continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,06

3,16

3,05

2,84

2,59

2,29

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,74

0,74

0,74

0,73

0,72

0,69

Weerstandsvermogen

< 5%

26,5%

26,8%

27,0%

26,0%

23,5%

19,0%

Huisvestingsratio

> 10%

5,0%

5,0%

6,3%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,3%

-0,8%

0,8%

-1,8%

-3,2%

-4,8%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
Wel wijzen wij op het volgende.
De verantwoording in het bestuursverslag van het bestuur moet
volledig zijn (artikel 4, lid 4, van de Rjo). Zodat de interne
toezichthouders, de medezeggenschap en andere belanghebbenden
kunnen begrijpen welke keuzes het bestuur maakt en welke
ontwikkelingen het verwacht. Een onderdeel van de
continuïteitsparagraaf ontbreekt in het bestuursverslag over 2018. Het
betreft:

Ontbreken vereiste posten in de meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting bestaande uit een balans en een raming van
baten en lasten, die is gebaseerd op de standaardindeling en alle
vereiste posten bevat, is gedeeltelijk aanwezig. Een splitsing van de
vlottende activa in liquide middelen en vorderingen ontbreekt. Wij
verwachten dat het bestuur dit verbetert vanaf het eerstvolgende
bestuursverslag.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten
dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs en dat deze
duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. De toelichting in het
bestuursverslag kan op twee punten worden verbeterd:
- Verantwoording intern toezichthoudend orgaan
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018.
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Wij vragen de intern toezichthouder om voortaan in de
bestuursverslagen hieraan meer aandacht te geven.
- Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband. Naast verantwoording aan het
samenwerkingsverband over de inzet van dit geld, is het belangrijk dat
het bestuur ook in het eigen bestuursverslag laat zien hoe dit geld is
ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende maatschappelijke
behoefte. Het bestuur laat in het bestuursverslag 2018 beperkt zien
hoe het geld voor passend onderwijs is besteed. Het bestuur geeft aan
dat binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een format
dat alle aangesloten besturen van plan zijn te gebruiken voor het
eigen jaarverslag. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de
volgende bestuursverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld
voor extra ondersteuning inzet en welke resultaten ze ermee bereikt.
Financiële rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Financieel beheer
FB1: Niet alle verplichte onderdelen
uit de continuïteitsparagraaf zijn
opgenomen in het jaarverslag.
Hiermee voldoet het bestuur niet
volledig aan art. 4 lid 4 RJO. Het
bestuur krijgt voor dit onderdeel een
herstelopdracht.

Het bestuur zorgt ervoor dat alle
onderdelen van de
continuïteitsparagraaf in het
jaarverslag zijn opgenomen

Wij gaan in het eerstvolgende
jaarverslag na of deze tekortkoming
is hersteld.

Scholen
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Op de vmbo-gt afdeling van de
locatie in Langedijk beoordelen we
het didactisch handelen (standaard
OP3) als Voldoende maar is één
onderdeel onvoldoende. De leraren
stemmen hun instructies en
begeleiding in de lessen in
onvoldoende mate af op de
verschillen tussen (groepen)
leerlingen. Daarmee voldoet de
school niet volledig aan art.2 tweede
lid van de WVO. We beoordelen de
standaard OP3 als Voldoende maar
geven het bestuur en de school een
herstelopdracht voor het rekening
houden met verschillen tussen
leerlingen in de lessen.

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
deze tekortkoming wordt hersteld.

Wij vertrouwen erop dat het bestuur
deze tekortkoming herstelt.

Op de vmbo-locatie in Alkmaar is de
standaard OP8 Toetsing en Afsluiting
Onvoldoende omdat de toetsing en
afsluiting onvoldoende is ingebed in
het stelsel van kwaliteitszorg.
Daarnaast wordt er in de PTA's en in
het examenreglement niet aan alle
wet- en regelgeving voldaan (zie
paragraaf 3.1). De school en het
bestuur voldoen hiermee niet aan art
31 van het Eindexamenbesluit, en
krijgt hiervoor een herstelopdracht.

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
de PTA's en het examenreglement
aan wet- en regelgeving voldoen.

We hebben geconstateerd dat het
bestuur de tekortkoming ten aanzien
van de PTA's en het
Examenreglement heeft hersteld in
de rapportageperiode.

Voor zowel de vmbo-locatie in
Alkmaar als voor de locatie in
Langedijk geldt dat
er tekortkomingen zijn in de naleving
van overige wettelijke vereisten:
• Uit de tekst op de website en in

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
deze tekortkomingen worden
hersteld in de schoolgids van
2019-2020 en per 1 november op de
website.

Tekortkoming

de schoolgids van 2018-2019
wordt onvoldoende duidelijk

Het bestuur moet ervoor zorgen dat
de toetsing en afsluiting worden
ingebed in het eigen stelsel van
kwaliteitszorg.

We vertrouwen erop dat het bestuur
de overige tekortkoming herstelt.

Wij hebben via een
bureauonderzoek op 1 november
geconstateerd dat deze
tekortkomingen zijn hersteld.

In de rapportageperiode heeft het
bestuur aan herstel van de
tekortkomingen gewerkt.

dat de ouderbijdrage een
vrijwillige bijdrage betreft.
Hiermee voldoet de school en
het bestuur niet aan art. 24a, lid
1d WVO.
• De actuele schoolgids voor het
lopende schooljaar is niet
aanwezig. Hiermee voldoet de
school en het bestuur niet aan
art. 24c, lid 3 WVO.
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Tekortkoming
Voor zowel de vmbo-locatie in
Alkmaar als voor de locatie in
Langedijk geldt dat het schoolplan
niet alle verplichte onderdelen bevat.
De onderstaande onderdelen
ontbraken tijdens het onderzoek:
• hoe de school omgaat met
sponsorgelden

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat (een verwijzing naar) de
ontbrekende delen in het schoolplan
worden opgenomen.

Wij hebben geconstateerd dat het
bestuur deze tekortkoming heeft
hersteld.

In de rapportageperiode heeft het
bestuur aan herstel van de
tekortkomingen gewerkt.

• welke onderwijstijd de school
hanteert
• hoe de school omgaat met
taalachterstanden
• welke vakken de school
aanbiedt
• hoe de school omgaat met
kerndoelen en
referentieniveaus.
Hiermee voldoet het bestuur niet
aan artikel 24 van de WVO. Het
bestuur krijgt hiervoor een
herstelopdracht.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de
verificatieonderzoeken op twee afdelingen op twee locaties die onder
het bestuur van CSG Jan Arentsz vallen.
Naast de oordelen op de standaarden op het niveau van de
onderzochte afdeling, leest u ook in welke mate we de sturing van het
bestuur hebben terug gezien op de school.

3.1. CSG Jan Arentsz, Mandenmakerst, vmbogt
Op de locatie in Alkmaar staan twee gebouwen naast elkaar. In het
ene gebouw zijn de afdelingen havo en vwo gehuisvest, in het andere
gebouw krijgen leerlingen onderwijs in de vmbo-leerwegen. De
vmbo-basis- en -kaderleerlingen gaan na het tweede leerjaar naar het
van der Meij College om hun opleiding af te ronden.
Doorwerking van de sturing van het bestuur
Op de vmbo-locatie in Alkmaar zien en horen we de sturing van het
bestuur duidelijk terug. De professionele kwaliteitscultuur in Alkmaar
waarin de aandacht voor het voeren van de dialoog en voor het
creëren van draagvlak en educatieve betrokkenheid is terug te zien en
te horen, wordt gestimuleerd en ondersteund door de
besturingsfilosofie en de ambitie van het bestuur. Ook in Alkmaar
benoemt de schoolleiding aan de hand van concrete voorbeelden het
voorbeeldgedrag van het bestuur. Op een positieve manier wordt de
sturing op de leidende principes en de ambitie ten aanzien van de
kwaliteitscultuur als dwingend ervaren: het is heel duidelijk wat de
bedoeling is, en dat het bestuur ten allen tijde bereid is om daarbij te
ondersteunen en te faciliteren. Daarbij is het bestuur toegankelijk en
alert; het bestuur reageert snel en duidelijke op vragen vanuit de
schoolleiding.
Hieronder lichten we dit verder per standaard toe.
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OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De vmbo-gt-afdeling in Alkmaar volgt en begeleidt de leerlingen
zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
We beoordelen de standaard als Voldoende.
De school verzamelt informatie over leerlingen bij aanmelding en
gedurende de schoolloopbaan. De mentor is de spil in de signalering,
monitoring en begeleiding van leerlingen. Wanneer de mentor in
samenspraak of na raadplegen van de vakdocent constateert dat de
verwachte ontwikkeling uit- of achterblijft, wordt bekeken welke
ondersteuning de leerling nodig heeft. De school heeft aan de hand
van eigen evaluaties de ondersteuningsstructuur en de routing van
ondersteuningsvragen en van het aanbod opnieuw met elkaar
besproken en vastgesteld. Tijdens het onderzoek hebben wij
geconstateerd dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk
zijn en dat men in de dagelijkse praktijk hier ook naar handelt. De
volgende stap is ook volgens de eigen evaluatie van de school dat
concrete handelingsadviezen aan docenten beter in lessituaties
worden toegepast.
De school werkt op structurele en herkenbare wijze aan het
wegwerken van achterstanden door onder andere het aanbieden van
steun- en verdiepingslessen. Wanneer leerlingen een 5,5 staan voor
een vak, gaan ze naar steunlessen voor dat vak waar extra instructie
en uitleg wordt gegeven. Leerlingen ervaren deze lessen als
effectief. Docenten evalueren of deze lessen het gewenste resultaat
hebben en nemen zo nodig aanvullende interventies.
Voor leerlingen met een taalachterstand is expertise in huis en
wordt extra ondersteuning geboden wanneer door analyse van
gemaakte methode-onafhankelijke toetsen is geconstateerd dat dit
nodig is.
Daarnaast heeft de school een aparte ruimte waar leerlingen na een
intake en aanvraag ondersteuning wordt geboden. Dit ITO is
ondersteunend aan en gericht op leren in de les: de vak- of lesinhoud
wordt gebruikt als middel om tot vaardigheden te komen. De
functionarissen die betrokken zijn bij de ondersteuning buiten de
lessen, zijn alert op het begrenzen van die ondersteuning. Er wordt
gewerkt vanuit het uitgangspunt dat ondersteuning in de klas, in de
les moet plaatsvinden, en in principe door de mentor en vakdocenten
uitgevoerd moet worden.
De vmbo-afdeling van de locatie in Alkmaar heeft ruime ervaring met
het inzetten van formatieve toetsen bij het volgen van de
ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen geven aan dat deze manier
van toetsen hen meer inzicht geeft in wat ze kennen en kunnen en wat
ze nog moeten leren of oefenen om de lesstof te beheersen.
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Door middel van onderzoek dat de school zelf doet naar hoe
leerlingen het geven van feedback ervaren (uitgesplitst naar vak en
leerjaar), weet de school wat werkt en waar er verbetert kan worden
op dit punt.
OP8 Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting is onvoldoende ingebed in het stelsel van
kwaliteitszorg. Daarnaast wordt er in de PTA's en in het
examenreglement niet aan alle wet- en regelgeving voldaan. De
school en het bestuur voldoen hiermee niet aan art 31 van het
Eindexamenbesluit, en krijgt hiervoor een herstelopdracht. We
beoordelen de standaard als Onvoldoende.
We hebben onderzocht of de school voldoet aan wet- en regelgeving
omtrent het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het
examenreglement. Dat hebben we gedaan door het
examenreglement en diverse PTA’s te bestuderen, en door onderzoek
te doen naar de werkwijze en uitvoering van de schoolexamens.
Hieronder beschrijven we de bevindingen van deze verschillende
onderzoeksactiviteiten.
Het eindexamenreglement van 2018-2019 voldoet niet op alle
onderzochte onderdelen aan wet- en regelgeving:
• Bij wijzigingen in het examenreglement of het PTA moet de
school die, na vaststelling door de MR, doorsturen naar de
inspectie (31.1 en 3 EB en art. 10 WMS). Het vaststellen door de
MR van wijzigingen is niet opgenomen in het examenreglement.
De school krijgt hiervoor een herstelopdracht.
• In het examenreglement ontbreekt het adres van de commissie
van beroep (art 5.4 EB).
• In het examenreglement ontbreekt de herkansingsmogelijkheid
voor maatschappijleer (35 B-1 EB).
De programma’s van Toetsing en Afsluiting zoals die voor het derde
leerjaar in 2018-2019 van toepassing was, voldoet niet volledig aan
wet- en regelgeving:
• Op basis van de PTA’s kan niet worden vastgesteld welke
onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen
worden getoetst (art 7 en art 31, lid 2 EB).
• Op basis van het PTA kan niet worden vastgesteld of alle
verplichte onderdelen van het examenprogramma voor het
schoolexamen worden getoetst (art 7 en art 31, lid 2 EB).
Met betrekking tot de uitvoering constateren we:
• Bij het nemen van een maatregel bij een onregelmatigheid (zoals
het toekennen van een cijfer 1 voor een schoolexamen) moeten
ouders en kandidaten erop gewezen worden dat er een
mogelijkheid is om tegen de maatregel in beroep te gaan (art. 5
lid 4 EB).
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Dat gebeurt nu niet in alle gevallen waar een 1 als strafmaatregel
wordt genomen. De school geeft aan dat docenten soms een 1
noteren waar een inhaalmogelijkheid bedoeld wordt; de school
dient haar administratie in dat geval aan te passen.
• De school voert een handmatige controle uit of alle in het PTA
opgenomen onderdelen zijn getoetst. Bij inzage in het
cijferadministratiesysteem bleek dat dit bij twee leerlingen niet
het geval was. De school heeft na onderzoek op de
onderzoeksdag aangetoond dat dit één leerling betrof voor wie
afwijkende afspraken golden, voor de andere leerling kwam de
tekortkoming voort uit een combinatie van overstap van profiel
en nalatigheid van de school.
• Tijdens de onderzoeksdag kwam naar voren dat voor één vak één
toets uit het PTA door geen enkele leerling uit de derde klas is
gemaakt. Bij de controle op het volledig afsluiten van het
schoolexamen in het derde leerjaar is deze tekortkoming niet
opgemerkt. Op de school was dus onvoldoende in beeld of alle
leerlingen alle schoolexamentoetsen gemaakt hadden met als
gevolg dat de toetsing en afsluiting niet zorgvuldig verloopt.
Hiervoor geven wij een herstelopdracht (art. 31
eindexamenbesluit VO).
De school heeft een evaluatie van haar toetsing en afsluiting gedaan
aan de hand van de checklist van de VO-Raad. Er is naar aanleiding
daarvan een aantal zaken aangepast. Het opstellen van de PTA’s vindt
de schoolleiding een verantwoordelijkheid van de vakdocenten. Er
wordt wel over gesproken met de schoolleiding, maar de verbinding
tussen de verplichte onderdelen en de invulling van het schoolexamen
zou tijdens die gesprekken meer aandacht kunnen krijgen.
In de controles op de afsluiting van de schoolexamens geeft de school
aan dat een aantal keer per jaar te doen, de start in leerjaar 4 wordt
daarbij als uitgangspunt genomen. Uit de steekproef blijkt dat de
controles in het derde leerjaar beter moet worden uitgevoerd, zodat
ook tijdig interventies kunnen worden genomen nog voordat de
leerling aan het examenjaar zou beginnen. De school kan de
kwaliteitszorg onder andere verbeteren door het systeem alleen een
cijfer te laten genereren als alle schoolexamentoetsen gemaakt zijn.
De school diende in het nieuwe examenreglement van 2019-2020 en
in de PTA’s van de bovenstaande tekortkomingen te verwerken. Deze
tekortkomingen zijn in de periode van hoor- en wederhoor van dit
onderzoek hersteld.
Naast de bovengenoemde tekortkomingen is het van belang te
vermelden dat de school haar ambitie ten aanzien van het
pedagogisch klimaat ook in de werkwijze van toetsing en afsluiting
integreert. Zo worden ook formatieve toetsen, die niet meetellen voor
een cijfer, wel opgenomen in het PTA. De school maakt hiermee het
belang dat zij hecht aan deze toetsen duidelijk.
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Daarnaast hanteert de school een herkansingsregeling waarbij geldt
dat alle leerlingen die een onvoldoende halen, deze moeten
herkansen. De school draagt in haar handelen hiermee uit dat het doel
is om de lesstof te beheersen.

SK2 Pedagogisch klimaat
Op de vmbo-gt-afdeling van de locatie in Alkmaar heeft een
ondersteunend pedagogisch klimaat. Het bestuur en de school weet
de eigen ambities ten aanzien van het aanleren van zelfstandigheid en
het brede aanbod te realiseren. We waarderen de standaard daarom
als Goed.
Op de vmbo-locatie in Alkmaar is in het gebouw en in de werkwijze
van docenten zicht- en merkbaar dat de school gerichte aandacht
heeft voor het realiseren van een ondersteunend pedagogisch klimaat
ten behoeve van het leren en welbevinden van leerlingen. In het
gebouw worden leerlingen op verschillende plekken op een speelse
wijze in aanraking gebracht met kennis. Een voorbeeld daarvan is de
trap waar het metriek stelsel voor gewichten is aangebracht. Maar ook
door kleurrijke tekeningen en portretten is diversiteit in de school
gevisualiseerd.
De school heeft als ambitie “een excellent pedagogisch klimaat” te
realiseren, waarin leerlingen zelfstandigheid wordt aangeleerd en de
school eigentijds onderwijs door een breed aanbod en educatief
partnerschap inzet voor het bereiken van deze ambitie.
Het aanleren van zelfstandigheid zien we terug in de inrichting van de
organisatie, de lessentabel, het aanbod alsook in de interactie tussen
docenten en leerlingen. Op de werkpleinen leren leerlingen zelfstandig
te werken, daarbij worden (week-)planners gebruikt. Wanneer
leerlingen het werk niet af krijgen, zijn ze op vrijdagmiddag op school
om het af te maken. Daarnaast is het brede onderwijsaanbod een
mogelijkheid voor leerlingen om te ervaren en leren wat bij hen past
en te ontdekken welke talenten ze hebben en waar hun interesses
liggen. Het aanbieden van een praktijkvak voor alle vmbo-(g)t
leerlingen, werkt daarbij motiverend geven leerlingen en docenten
aan omdat het duidelijk is gericht op de beroepskeuze in de toekomst.
De school werkt al meerdere jaren met het programma “Leren in
Veiligheid”, waarbij het ouders aan het begin van het schooljaar ook
nadrukkelijk betrekt en de samenwerking met ouders ten aanzien van
de pedagogische ondersteuning aan gaat.
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Hier is het educatief partnerschap dat de school nastreeft duidelijk
terug te zien.
Ouders geven aan zich serieus genomen te voelen en ervaren de
school als open transparant doordat zij eerlijk is in wat er goed en niet
goed gaat, en het perspectief en de kennis van ouders gebruikt bij het
verbeteren en ontwikkelen.
Dit programma brengt daarnaast een duidelijke structuur aan in de
lessen, die herkenbaar is en duidelijkheid biedt voor leerlingen en
docenten.
In de jaarlijkse monitoring van het welbevinden en ervaren veiligheid
van leerlingen is te zien dat een klein deel van de leerlingen aangeeft
dat zij te maken hebben met discriminatie. De schoolleiding heeft de
resultaten met het team, in Contact Ouder Groepen en met leerlingen
besproken. Een duidelijke oorzaak of analyse is niet gevonden, ook wij
hebben die in de gesprekken met leerlingen, ouders en docenten niet
kunnen vinden. Wel heeft het team besloten om meer inzicht en
bewustzijn te verkrijgen voor aspecten van een multiculturele
samenleving en de straatcultuur waar de eigen leerlingen mee te
maken krijgen. Hier wordt externe expertise, wetenschappelijk
onderzoek en kennis voor ingezet, maar een belangrijke bijdrage aan
vergroten van bewustzijn en kennis vormen de gesprekken over de
ervaren dilemma’s in de dagelijks schoolpraktijk op alle niveaus en
met alle betrokkenen.
Het bestuur en de school monitoren de resultaten van de ambities ten
aanzien van het pedagogisch klimaat onder andere via de
'supersignalen'. Met name door in gesprek te blijven met oudleerlingen, weet de school welk resultaat het op dit punt realiseert.
Oud- leerlingen geven aan dat het onderwijs hen heeft geholpen in
het ontwikkelen naar zelfstandigheid en bij heeft gedragen aan de
socialisatie en persoonsvorming van deze leerlingen.

KA2 Kwaliteitscultuur
De afdeling vmbo-gt van de locatie Alkmaar kent een overtuigende
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
Daarbij weet de school de eigen ambities ten aanzien van de
kwaliteitscultuur (ruimte geven, verantwoording vragen en toerusten
van personeel) te realiseren. We waarderen de standaard daarom als
Goed.
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De school zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel. Het lukt de
school om docenten aan zich te binden door hen professionele ruimte
te bieden waardoor er telkens een nieuwe uitdaging of ontwikkeling
voor hen voor handen is. Naast de ruimte, ervaren docenten
ondersteuning door de schoolleiding doordat zij de vrijheid en het
vertrouwen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Het afleggen van
verantwoording wordt daarbij als een vanzelfsprekendheid ervaren.
De schoolleiding volgt de initiatieven en weet docenten te stimuleren
of ondersteuning te bieden wanneer resultaten achterblijven.
Deze samenwerking tussen de schoolleiding en het team brengt een
‘professionele alertheid’ met zich mee waardoor medewerkers
continu reflecteren op hun handelen. Dat zien we terug in initiatieven
voor het doen van onderzoek door docenten, het uitvoeren van (zelf)evaluaties.
Een goed voorbeeld van het functioneren van de kwaliteitscultuur
binnen de eigen ambities is de wijze waarop het team op zoek is naar
een passende toekomstige aansturing van de teams. Doordat een
teamleider de school heeft verlaten, heeft de schoolleiding dit
moment gebruikt om in samenspraak te verkennen wat een passende
organisatiestructuur is. Er is een groep docenten uit het team naar
voren gebracht die scenario’s uitwerken en deze met het team
bespreken. De docenten zijn zich uitermate bewust van het belang van
draagvlak voor een beslissing, en zijn alert op het proces waarin zij tot
een voorstel komen. Zowel in dit voorbeeld, alsook in de wijze waarop
ouders en medewerkers in het algemeen meedenken en handelen in
schoolbelang, maakt dat we constateren dat de school op
overtuigende wijze een professionele kwaliteitscultuur realiseert.

3.2. CSG Jan Arentsz, Langedijk, vmbogt
In Langedijk heeft het CSG Jan Arentsz een locatie waar in een
kleinschalige setting onderwijs wordt aangeboden. Voor de leerwegen
havo en vwo volgen leerlingen hier de onderbouw en vervolgen hun
loopbaan in de bovenbouw op de locatie in Alkmaar. De vmbo-gt
opleiding wordt in Langedijk volledig aangeboden. De school is in een
gebouw gehuisvest waar onder andere de gemeente ook gevestigd is.
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Doorwerking van de sturing van het bestuur
Op de locatie Langedijk zien en horen we de sturing van het bestuur
duidelijk terug. Dat geldt met name voor de wijze waarop de
locatiedirecteur de onderwijsontwikkeling aanstuurt en zijn
leiderschap invult. We zien daarin terug dat men vanuit de
docententeams ontwikkeling stimuleert, aanmoedigt en ondersteunt.
De rol van de schoolleiding is daarbij het scherp houden van
processen waarin die ontwikkeling en besluitvorming plaatsvinden.
De schoolleiding geeft aan dat het bestuur hen daarbij ondersteunt
door consequent voorbeeldgedrag te laten zien en te laten horen, en
continu in gesprek te gaan over de ‘gezamenlijke trektocht’ en
ambities. Het bestuur is daarbij toegankelijk en reageert alert en snel
op vragen vanuit de schoolleiding.
De resultaten van die doorwerking van het bestuur zijn echter nog niet
voldoende zicht- en merkbaar in de lessen. Docenten spreken wel
over de gewenste effecten maar hebben deze nog niet in de volle
breedte kunnen concretiseren. Hier kan het bestuur en de
schoolleiding nog gerichter op sturen.
Hieronder lichten we dit verder per standaard toe.

OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen van de
vmbo-gt-afdeling in voldoende mate in staat tot leren en
ontwikkelen. De leraren stemmen instructies en begeleiding in de
lessen echter in onvoldoende mate af op de verschillen tussen
(groepen) leerlingen. Daarmee voldoet de school niet volledig aan
art.2 tweede lid van de WVO. We beoordelen de standaard als
Voldoende maar geven het bestuur en de school een herstelopdracht
voor het rekening houden met verschillen tussen leerlingen in de
lessen.
In de tien bezochte delen van lessen constateren we dat de lesstof in
de meeste lessen logisch is opgebouwd. We zien dat het programma
in elke les op het bord staat, leerlingen weten wat er in de les gaat
gebeuren. Waar de genoemde programmaonderdelen toe moeten
leiden, is echter niet altijd duidelijk. Docenten zouden meer aandacht
kunnen geven aan het benoemen van de bedoeling van de les.
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Uit de voldoende onderwijsresultaten voor de vmbo-gt-afdeling
kunnen we afleiden dat het niveau van de lessen past bij beoogde
eindniveau: op alle indicatoren zijn de resultaten boven de norm de
afgelopen jaren. In de bezochte lessen hebben we hiervoor geen
contra-indicaties gezien.
De actieve betrokkenheid van leerlingen in de bezochte lessen is
wisselend. Doordat de school met lessen van 75 minuten werkt,
hebben docenten afspraken gemaakt over opbouw/structuur van de
les waarbij instructie, zelfstandig (stil) werken en individuele uitleg van
docenten onderdelen zijn. Deze onderdelen zien we duidelijk terug.
Het gebruik van afwisselende en activerende werkvormen hebben we
in enkele lessen gezien, hier zouden docenten nog meer gebruik van
kunnen maken om de actieve betrokkenheid van leerlingen te
vergroten.
Docenten stemmen de instructie, begeleiding en opdrachten in
onvoldoende mate af op behoeften van (groepen) leerlingen. Enkele
docenten gaven aan dat ze de komende weken diagnostische toetsen
inzetten om meer inzicht te hebben in het vaststellen van het niveau
van de leerlingen. Voor een groot deel van de leerlingen is die
informatie al beschikbaar, en deze zou (juist) ook in de eerste weken
van het schooljaar ingezet kunnen worden om leerlingen het
onderwijs te bieden dat hen motiveert en activeert doordat de lesstof
aansluit bij de behoefte. We constateren dat er in de lessen
onvoldoende afstemming is die gericht is op ondersteuning en
uitdaging van leerlingen.

SK2 Pedagogisch klimaat
De vmbo-gt-afdeling van de locatie Langedijk kent een
ondersteunend pedagogisch klimaat. De eigen ambitie om actief te
werken aan het zelfbewustzijn en zelfstandigheid kan de school verder
concretiseren zodat deze duidelijker zicht- en merkbaar is in de
school. We beoordelen deze standaard als Voldoende.
De school heeft een werkwijze opgesteld waarbinnen afspraken zijn
vastgelegd over het didactisch handelen. De school noemt dit de
Gemeenschappelijk Pedagogische Aanpak, ofwel het GPA. Elementen
die hieruit volgen vormen een vaste structuur in de les. Deze structuur
is herkenbaar in de lessen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

30/38

Uit de monitoring sociale veiligheid blijkt dat leerlingen zich over het
algemeen veilig voelen en dat ze tevreden zijn over het schoolklimaat
en hun welbevinden. De resultaten van deze jaarlijkse monitoring
laten geen risico’s zien, maar stijgen ook niet boven het niveau van de
benchmark uit. Leerlingen geven in gesprekken aan dat ze zich veilig
voelen, en dat ze de persoonlijke aandacht door de kleinschaligheid
van de school en het gebouw waarderen. Die kleinschaligheid is voor
veel leerlingen de reden waarom ze voor deze school gekozen hebben.
Daarnaast werkt de school aan het inzetten van didactisch coachen
waardoor leerlingen meer ondersteund zouden moeten worden in het
zelfstandig werken, denken en leren. Binnen het docententeam is men
hiermee bekend, de mate waarin docenten hier ook gebruik van
maken is wisselend. In de lessen die wij hebben bezocht hebben we
weinig teruggezien van het didactisch coachen. Leerlingen herkennen
het aanleren van een toenemende mate van zelfstandigheid niet in de
wijze waarop ze de lessen volgen. In enkele lessen krijgen leerlingen
wel keuzes voorgelegd. De school zou meer werk kunnen maken van
het concretiseren van gewenst docentgedrag in de lessituatie en in de
interactie met leerlingen, passend bij de eigen ambities. Ook zou de
school kunnen nadenken wat leerlingen en docenten zou kunnen
helpen om gericht aandacht te hebben voor het aanleren van
zelfstandigheid en zelfbewustzijn.
Leerlingen worden betrokken bij bijvoorbeeld de inrichting van het
gebouw en lokalen. Ook zijn een aantal leerlingen en ouders
uitgenodigd voor een jaarlijkse studiedag met het personeel, om
samen na te denken over onderwijsontwikkeling.

KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg
ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs. We
beoordelen de standaard als Voldoende.
In het stelsel van kwaliteitszorg op de locatie in Langedijk worden het
gesprek en de dialoog als belangrijkste instrument ingezet. De
schoolleiding voert formele en informele gesprekken waardoor zij
zicht houdt op eventuele risico’s in de onderwijsresultaten, in de
kwaliteit van het onderwijsproces en in de mate waarin
onderwijsverbetering en onderwijsontwikkeling plaats vinden.
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De frequentie van de gesprekken en ook de aansturing richting
medewerkers daarin varieert, al naar gelang de ontwikkelfase van de
betreffende medewerker.
De verantwoordelijkheidsverdeling binnen de school en het bestuur is
voor alle medewerkers duidelijk. Docenten worden aangesproken op
hun vakmanschap en van hen wordt een (daarbij vanzelfsprekende)
bijdrage verwacht aan de schoolontwikkeling.
Het gemeenschappelijke doel waaraan gewerkt wordt is voor alle
medewerkers duidelijk. De weg ernaar toe wordt in gezamenlijkheid
bewandeld en geplaveid, en kent daarbij voorlopers, hardlopers, een
volgende middengroep en een aantal medewerkers die moeite heeft
met de ingezette ontwikkeling van bijvoorbeeld het didactisch
coachen. Deze groep medewerkers wordt actief ondersteund bij en
gestimuleerd om de benodigde stappen te nemen. Dat kan beteken
dat zij scholing volgen of actiever met een bepaalde collega samen
gaan werken.
De school werkt met een tweejarige zelfevaluatie, die wordt
uitgevoerd door een aantal docenten en een teamleider. Nu de school
wat meer ervaring heeft in de werkwijze, zou de zelfevaluatie ingezet
kunnen worden om scherper te evalueren wat de opbrengsten zijn van
bijvoorbeeld de ambities ten aanzien van het pedagogisch klimaat,
met name ook in het primaire proces, de lessen.

KA2 Kwaliteitscultuur
De afdeling vmbo-gt van de locatie Langedijk kent een professionele
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. We
beoordelen de standaard als Voldoende.
De school zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel. Docenten die
niet bevoegd zijn, zijn in opleiding een hebben afspraken met de
schoolleiding over hun aanstelling.
Ook op de locatie Langedijk zijn de leidende principes, of
‘cultuurregels’ zoals het bestuur die uitdraagt, duidelijk herkenbaar.
Zo horen en zien we in de gesprekken met personeel en in de wijze
waarop men aan onderwijsontwikkeling werkt terug dat men werkt
vanuit de afspraken: “Houd de emmer leeg”, “Met en niet over elkaar
praten”, “Wie heeft er nog meer mee te maken; kijk om je heen?”.
Er wordt in gezamenlijkheid binnen de kleinschaligheid gewerkt. Er
zijn twee teams ingericht naar vakgebied. Er wordt daardoor ook veel
met beide teams samengewerkt, omdat op deze wijze beide teams
betrokken zijn bij alle leerwegen en alle leerjaren.
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Docenten en ook de schoolleiding ervaren veel professionele ruimte,
die niet vrijblijvend is: er wordt telkens geïnformeerd naar de
ontwikkeling en besproken of en zo ja waar of hoe men ondersteuning
behoeft om de volgende stap te kunnen nemen.
De locatiedirecteur en de teamleiders geven hun onderwijskundig
leiderschap vorm door de keuzes die zij maken met wie en wanneer
welk gesprek wordt gevoerd. Docenten kennen een grote
professionele ruimte, die zij onder andere in te vullen door deelname
aan project- of regiegroepen waarin aan verbetering of ontwikkeling
van onderdelen van het onderwijs of de organisatie wordt gewerkt.
Aan de onderwijsontwikkeling waarbij het didactisch coachen als
middel wordt ingezet, werkt men vanuit de gedachte dat teamleden
tijd moeten krijgen om zich de vaardigheden en de benodigde
houding aan te leren. Doordat er binnen het team een grote diversiteit
is in de mate waarin men aan die ontwikkeling werkt, kan een
vertraging optreden die niet wenselijk is voor de voortgang en de
doorwerking in het primaire proces. De schoolleiding beseft terdege
dat wellicht het moment van ‘versnellen’ nu nodig is. We willen
daarbij opmerken dat de focus op het borgen en verbeteren van de
(basis-)kwaliteit van de lessen daarbij niet uit het oog mag worden
verloren.
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4 . Onderzoek registratie en
melding aan- en afwezigheid:
CSG Jan Arentsz,
Mandenmakerst, havo
Onderzoek registratie en melding aan- en afwezigheid
Op 19 september 2019 hebben we op de afdeling havo van het CSG Jan
Arentsz in Alkmaar een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de
wettelijke vereisten op het gebied van de registratie en melding van
aan- en afwezigheid. Het betreft wettelijke vereisten uit de
Leerplichtwet 1969 (LPW) en een aantal relevante artikelen uit de Wet
op het voortgezet onderwijs (WVO) en de daarop gebaseerde lagere
regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen vallen onder de overige
wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader).
We hebben de onderzocht of de school voldoet aan de naleving van
de wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
◦ vermelden verzuimbeleid en het percentage leerlingen dat
de school zonder diploma verlaat in de schoolgids
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)
• schorsing en/of verwijdering

Verzuimregistratie
Het CSG Jan Arentsz registreert op deugdelijke wijze de aan- en
afwezigheid van leerlingen. Zo is de taakverdeling duidelijk vastgelegd
en de teamleden voeren de taken in de praktijk meestal uit zoals
afgesproken. In een steekproef van drie klassen bleek de
verzuimregistratie door docenten voldoende dekkend te zijn. De
school kan hier nog wel een verbeterslag maken. Door de deugdelijke
registratie kan de school in de basis voldoen aan de wettelijke regels
over het melden van verzuim zonder geldige reden.
Meldingsplicht
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd
verzuim van leerplichtige leerlingen te melden. Het gaat hier om
leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en binnen vier
opeenvolgende lesweken 16 uur zonder geldige reden afwezig zijn. De
school doet deze meldingen over het algemeen tijdig en correct.
Binnen de onderzoeksgroep zijn in de onderzochte periode één
melding niet en één melding niet tijdig gedaan, maar dit aantal valt
binnen de toegestane foutmarge.
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Wij kunnen niet beoordelen of het CSG Jan Arentsz voldoet aan de
wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen
tussen 18 en 23 jaar te melden. Er waren in de onderzochte periode
binnen de onderzoeksgroep namelijk geen leerlingen die de school
moest melden. Deze meldplicht geldt voor leerlingen die nog niet in
het bezit zijn van een startkwalificatie en die vier aaneengesloten
lesweken zonder geldige reden afwezig zijn. We zien dat de school de
aan- en afwezigheid van leerlingen deugdelijk registreert. Dit geeft
ons het vertrouwen dat als de school verzuim moet melden, zij dit
juist en op tijd doet.

Communicatie van verzuimbeleid
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. Uit het gesprek met
leerlingen blijkt dat spelregels rond verzuim helder zijn.
Het CSG Jan Arentsz voldoet aan de wettelijke verplichting om in de
schoolgids het percentage leerlingen op te nemen dat de school
zonder diploma heeft verlaten. Ten tijde van het onderzoek was de
schoolgids 2019-2020 nog niet beschikbaar. We gaan ervan uit dat de
school in de nieuwe schoolgids het meest recente percentage
opneemt.

Verwijdering van (niet-) leerplichtige leerlingen
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk
voorgeschreven meldingsplicht van verwijdering van leerplichtige
leerlingen jonger dan 16 jaar of jonger dan 18 jaar zonder
startkwalificatie (artikel 27, eerste lid van de WVO, artikelen 14 en 15
van het IB en artikel 18, eerste lid van de LPW) en verwijdering van
niet-leerplichtige leerlingen van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie
(artikel 28 van de WVO en de artikelen 14 en 15 van het IB). Het
onderwerp is weliswaar onderzocht, maar er waren geen leerlingen
die voor melding in aanmerking kwamen. Daardoor kunnen wij niet
vaststellen of de school de geldende meldingstermijnen hanteert.
Schorsing
De school heeft leerlingen in overeenstemming met de regelgeving
niet langer dan één week en met opgave van redenen geschorst
(artikel 13, eerste lid, van het IB). Het CSG Jan Arentsz heeft besluiten
tot schorsing in overeenstemming met de regelgeving schriftelijk
bekend gemaakt aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd
van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, (artikel 13, tweede lid, van
het IB).
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De school voldoet niet aan de verplichting om schorsingen langer dan
één dag te melden bij de inspectie (met het meldformulier in het
Internet Schooldossier) (artikel 13, derde lid, van het IB). We stellen
vast dat tijdens de onderzoeksperiode één leerling van de afdeling
havo/vwo voor twee dagen door de school is geschorst. Deze leerling
had bij de inspectie gemeld moeten worden. We willen er tevens op
wijzen dat er voor de wet geen verschil bestaat tussen een interne en
externe schorsing.

Verlenen van verlof
Op de school hebben wij enkele dossiers ingezien van het verlenen
van verlof buiten de schoolvakanties. Wij constateren dat de directeur
in alle gevallen een juiste toepassing aan de wet heeft gegeven.
Hiermee voldoet het CSG Jan Arentsz aan artikel 11 van de
Leerplichtwet.
Tekortkoming
De procedure m.b.t de schorsing
van leerlingen wordt niet (volledig)
gevolgd (art. 13 van het IB).

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur draagt er zorg voor dat
aan wettelijke bepalingen wordt
voldaan
Wij verwachten dat het bestuur zich
over het herstel uiterlijk drie
maanden na vaststelling van het
rapport verantwoordt.

Wij bestuderen de verantwoording.
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5 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
‘We doen het niet voor de inspectie’, zeiden we tegen elkaar. Maar,
zulke mooie complimenten zijn natuurlijk meer dan welkom.
Het is goed om te lezen dat het samen optrekken met ouders en
leerlingen wordt gezien. Dat ons streven naar een excellent
schoolklimaat zijn sporen nalaat in de school. Dat onze visie ook
volgens de inspectie ertoe doet voor de dagelijkse praktijk.
‘We doen het niet voor de inspectie’, maar dit rapport stimuleert ons
om het nog beter te doen.
We hebben tijdens het onderzoek gemerkt dat de inspecteurs hun
toezichthoudende rol uitstekend wisten te combineren met oprechte
belangstelling voor ons verhaal. Voor het feit dat wij ‘anders willen
sturen’. Met een ‘trektocht’ als metafoor, waarin binnen kaders
regelruimte is voor onze medewerkers. Waarin het leren van en met
elkaar centraal staat om zo steeds beter te worden in daar waar het
voor ons om gaat. Onderwijs dat zorgt voor mooie diploma’s en
mooie mensen. Waarin regels en procedures die we met elkaar
afspreken ondersteunend zijn voor de dagelijkse praktijk. Om zo
samen met ouders en leerlingen ons onderwijs steeds beter te maken.
Het toezichtkader, om in onze metafoor te blijven, gaat toch meer uit
van een ‘georganiseerde reis’ met de bestuurder als reisleider.
We hebben ook een paar herstelopdrachten gekregen. Een paar in
onze ogen terecht. Bij een enkele zetten we onze vraagtekens, omdat
we niet zien wat deze bijdragen aan goed onderwijs. Want wat is de
bijdrage als we in het schoolplan opnemen wat ook al in onze
schoolgids staat? Wat moet dat moet. Ook dit hebben we, zoals de
andere zaken, uiteraard hersteld.
We krijgen ook enkele adviezen. Die nemen we ons ter harte. Vooral
vanwege de observaties die daaraan ten grondslag liggen. Die
observaties verrassen ons niet. Ze kloppen met het beeld dat we zelf
hebben. Onze aanpak leidt tot verschillen tussen vestigingen en
teams. Dat is onvermijdelijk. Een ‘trektocht’ zorgt voor verschillen in
goede praktijken, voor verschillen in tempo waarin deze goede
praktijken zichtbaar en merkbaar zijn. Laat onverlet dat ook wij van
mening zijn dat we het hier niet bij kunnen laten. We willen immers
nog beter worden. Niet als doel op zich, maar omdat we daarmee
onze leerlingen (en hun ouders) recht doen. Om die reden is in ons
schoolplan als speerpunt opgenomen dat we teams en vestigingen
van elkaars goede praktijken willen laten leren. De inspecteurs hebben
gezien dat we daar ook al stappen in hebben gezet. En ze geven ons
daarbij hun vertrouwen. Ook al doen we dat niet vanuit een visie op
veranderen die in het toezichtkader dominant is. Dat vertrouwen doet
ons goed.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

