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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni 2021 een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de afdeling havo van de Stg. 
Voortg. Ond. Prot. Chr. grondslag Noordoostpolder e.o. (hierna: 
Emelwerda College), omdat wij bij de jaarlijkse prestatieanalyse 
risico's hadden gesignaleerd in de onderwijsresultaten. 
 
De conclusie die we op basis van dat onderzoek trokken was dat de 
onderwijskwaliteit op de afdeling havo Zeer zwak was. De 
leerresultaten en de kwaliteit van de leerlingbegeleiding waren 
onvoldoende. Bovendien had de school te weinig aandacht voor de 
taalontwikkeling van leerlingen. De kwaliteitscultuur voldeed evenmin 
aan de wettelijke vereisten. 

Op 8 maart 2022 hebben we op de afdeling een herstelonderzoek 
uitgevoerd. Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als 
Voldoende. De school laat veel verbeteringen zien en heeft zich 
binnen de termijn van één jaar hersteld. 
 
Wat is verbeterd? 
De leerlingen van de afdeling havo van het Emelwerda College zijn nu 
goed in beeld. Dat geldt voor hun schoolprestaties en ook voor hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is een verbetering ten opzichte 
van de situatie tijdens ons vorige onderzoek. Dat heeft de school 
bereikt door de structuur van de leerlingbegeleiding over een geheel 
andere boeg te gooien. 

Belangrijk element daarbij is dat betrokkenen de vorderingen van de 
leerlingen nu kunnen vastleggen in een systeem dat voor iedereen 
handig en overzichtelijk is. Een systeem waar ook alle betrokkenen bij 
kunnen en dat eenvoudiger te gebruiken is dan het systeem waarvan 
men zich vorig jaar bediende. Hierdoor is de administratieve last voor 
leraren verminderd en het draagvlak voor het goed registreren van 
hoe het met leerlingen gaat vergroot. 
 
De rol van de mentoren is ook verduidelijkt. Bovendien zijn er speciale 
mentoren benoemd die functioneren als een soort poortwachter 
richting de meer gespecialiseerde hulp aan leerlingen. Het resultaat 
van deze maatregelen is dat leraren nu de weg naar de 
leerlingbegeleiding goed weten te vinden. Taalachterstanden bij 
leerlingen zijn door de genoemde verbeteringen beter in beeld. 
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Schoolleiding, leerlingbegeleiding, leraren en mentoren treden veel 
meer in gezamenlijkheid op. Dat geldt niet alleen voor de manier 
waarop leerlingen begeleid worden, maar ook voor de manier waarop 
de leskwaliteit is aangepakt. Nadat de afdeling havo Zeer zwak bleek 
te zijn, heeft de schoolleiding de ontwikkeling richting een nieuwe 
vorm van onderwijs tijdelijk stopgezet. Niet omdat deze nieuwe 
richting verkeerd zou zijn, maar om energie vrij te maken voor het 
gezamenlijk werken aan het op orde krijgen van basale 
onderwijskwaliteit: gewoon goed lesgeven.  
 
De onderwijsresultaten beoordelen we in het schooljaar 2021/2022 
niet, vanwege de gevolgen van de Coronapandemie. De resultaten 
zien er op dit moment wel aanzienlijk beter uit dan tijdens ons vorige 
onderzoek. De effecten van de onderwijsverbetering lijken ook daarin 
zichtbaar te worden. 

De verbeteringen van het onderwijs beperken zich overigens niet 
alleen tot de afdeling havo. Het bestuur en de schoolleiding hebben 
het verbeterplan voor de afdeling schoolbreed ingevoerd. 
 
Wat kan beter? 
Nog niet alle leraren zijn zover dat ze leerlingen meenemen in wat de 
leerdoelen van hun lessen zijn. De school heeft daar de laatste tijd 
stevig op ingezet, maar mede door de invloed van de schoolsluitingen, 
hybride vormen van onderwijs en andere gevolgen van de Covid-
pandemie, is dit proces nog niet voltooid. 
 
Ook kan de afstemming van de lessen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen de komende jaren verder worden 
versterkt. 
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Vervolg 
Omdat de afdeling havo van het Emelwerda College te Emmeloord 
weer van voldoende niveau is, beëindigen we de periode van 
geïntensiveerd toezicht. 

Gelijktijdig met dit herstelonderzoek hebben wij ook een vierjaarlijks 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bestuur van de school. 
Het onderzoeksrapport daarvan is te vinden op de website van de 
inspectie. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 8 maart 2022 een 
herstelonderzoek uitgevoerd op de afdeling havo van het Emelwerda 
College te Emmeloord. Dit onderzoek was nodig omdat we in het 
rapport van juni 2021 na een kwaliteitsonderzoek concludeerden dat 
de afdeling Zeer zwak was. Zowel de leerresultaten als belangrijke 
onderdelen van het onderwijsproces waren toen onvoldoende. 
 
Beknopte Toezichthistorie 
In juni 2021 bleek dat de afdeling havo van het Emelwerda College te 
Emmeloord Zeer zwak was. De leerresultaten (OR1), het zicht op de 
ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen (OP2) en de 
kwaliteitscultuur (KA2) waren Onvoldoende. Ook rond toetsing en 
afsluiting (OP8) voldeed de afdeling niet aan alle 
deugdelijkheidseisen. De tekortkomingen rond deze laatste standaard 
heeft de school reeds in de zomer van 2021 hersteld. 

We hebben tussen het kwaliteitsonderzoek van juni 2021 en het 
herstelonderzoek van maart 2022 een tweetal voortgangsgesprekken 
gevoerd. Dit om de voortgang van de verbeteringen goed te kunnen 
volgen. Deze gesprekken vonden plaats in september en december 
2021. 

Na een mede door de Covid-pandemie veroorzaakte moeizame start 
van de verbeteringen hebben bestuur, schoolleiding en team de 
onderwijsverbetering stevig ingezet. Tijdens de voortgangsgesprekken 
zagen en merkten we dat de kwaliteitsproblemen in toenemende 
mate in gezamenlijkheid en vanuit groeiend draagvlak werden 
aangepakt. De school blijkt deze opgaande lijn ten tijde van ons 
huidige herstelonderzoek te hebben doorgezet. 

Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 sector vo. 

De keuze voor de te onderzoeken standaarden is bepaald op basis van 
de beslisregels voor het eindoordeel over een afdeling (zie 
Onderzoekskader 2021, paragraaf 6.5.2). De standaarden OP2, OP3, 
VS1 en SKA1 maken deel uit van de beslisregel die geldt voor 
afdelingen waarbij we de onderwijsresultaten (standaard OR1) niet 
beoordelen. OR1 beoordelen we in 2021/2022 niet, omdat vanwege de 
Covid-19-pandemie de behaalde resultaten mogelijk niet 
representatief zijn voor de onderwijskwaliteit (zie Regeling 
Leerresultaten VO, 2016, Bijlage B). De ontwikkeling van de 
onderwijsresultaten hebben we met school en bestuur besproken 
binnen het kader van SKA1 en SKA2. 
 
Gezien de voldoende beoordeling van de standaarden OP3 
(Pedagogisch en didactisch handelen), VS1 (Veiligheid), (S)KA1 (Visie, 
ambities en doelen) en (S)KA3 (Evaluatie, verantwoording en dialoog) 
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Standaard onderzocht geverifieerd 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

tijdens het kwaliteitsonderzoek en het ontbreken van contra-
indicaties voor deze standaarden hebben we de kwaliteit daarvan nu 
tijdens lesbezoeken en in gesprekken geverifieerd. 

De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we tijdens dit 
onderzoek hebben onderzocht en geverifieerd. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, docenten, mentoren, de afdeling leerlingbegeleiding, 
schoolleiding en het bestuur. 
 
Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). 
 
We onderzoeken bij ieder onderzoek de zorgplicht passend onderwijs 
en schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Deze thema’s nemen we 
mee in de onderzoeken omdat zowel schoolkosten als passend 
onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema’s kansengelijkheid en 
passend onderwijs waar we in deze periode extra aandacht aan 
besteden. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
Er zijn geen signalen over het Emelwerda College bij ons 
binnengekomen die binnen het raamwerk van dit onderzoek 
opvolging vereisten. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 

Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. 
 
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en het 
rapport opgenomen. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
herstelonderzoek bij het Emelwerda College te Emmeloord, afdeling 
havo. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op de afdeling havo van het Emelwerda 
College beoordelen we als Voldoende. 
 
De tekortkomingen die we eerder constateerden zijn hersteld. De 
standaarden die we hebben beoordeeld zijn nu van voldoende niveau. 

Afspraken en vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied en per standaard de 
oordelen en de resultaten van het onderzoek bij het Emelwerda 
Collega, afdeling havo. 

3.1. Onderwijsproces: voldoende 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
We beoordelen deze standaard nu als Voldoende. Het Emelwerda 
College voldoet hiermee aan wat de wet van haar vraagt (artikel 2, 
tweede lid en artikel 6c WVO). 
 
De standaard OP2 hebben we tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 
2021 als onvoldoende beoordeeld. De aanwezige informatie over de 
ontwikkeling van leerlingen was destijds in onvoldoende mate voor 
alle betrokkenen toegankelijk en beschikbaar. Daardoor kon lang niet 
in alle gevallen wanneer sprake was van stagnatie in de ontwikkeling 
van leerlingen hiervoor een mogelijke verklaring gevonden worden. 
Ook was de school door het ontbreken van een goede structuur van 
leerlingbegeleiding niet goed in staat achterstanden aan te pakken. 

De vorderingen van leerlingen zijn zichtbaar en beschikbaar 
De over leerlingen verzamelde informatie is nu beschikbaar en 
toegankelijk in het leerlingvolgsysteem. Mentoren en teamleiders 
bevestigen dat de nieuwe werkwijze schoolbreed wordt toegepast en 
door de gebruikers als een vooruitgang wordt ervaren. 
 
Die vooruitgang is ook zichtbaar in de kwaliteit van de analyses die 
leraren en (regie)mentoren maken van de resultaten van leerlingen. 
Veel meer dan in het recente verleden heeft de school niet alleen zicht 
op achterstanden van leerlingen, maar worden deze ook doeltreffend 
aangepakt. Leerlingen zeggen te ervaren dat het initiatief voor (extra) 
begeleiding op dit moment bij de school ligt en niet meer afhankelijk 
is van hun eigen initiatief of dat van hun ouders. De verbetering van 
de structuur van de leerlingbegeleiding heeft hieraan sterk 
bijgedragen, aldus leraren en mentoren. 
 
Het mentoraat en de leerlingbegeleiding zijn versterkt 
De structuur van de leerlingbegeleiding is aanmerkelijk verbeterd. De 
wijze waarop leraren en mentoren leerlingen bespreken, is aangepast 
en de vorderingen van leerlingen worden nu cyclisch gevolgd. De 
klassenmentor vervult in dit proces een spilfunctie. Daarnaast heeft 
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de school de rol van regiementor in het leven geroepen. Deze 
functioneert als 'poortwachter' en regiehouder in gevallen dat de 
begeleiding van een leerling meer vergt dan van de klassenmentor 
verwacht kan worden. De informatie die over leerlingen beschikbaar 
is, gebruiken mentoren en leraren nu om leerlingen te begeleiden en 
verder te helpen. Leerlingen bevestigen dat mentoraat en begeleiding 
sterk zijn verbeterd. 
 
Leraren en mentoren ervaren dat dat het proces van begeleiding 
verduidelijkt en ook geprofessionaliseerd is. De gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van leerlingen is eveneens 
versterkt. Aandacht is nog wel nodig voor de pedagogisch-didactische 
competenties van leraren. Wil ook de leraar de informatie die er over 
leerlingen is in het didactisch handelen zichtbaar maken, dan is het 
nodig dat hij of zij in staat is het onderwijs af te stemmen op 
verschillen. Nog niet alle leraren zijn daarin even bedreven. Bestuur en 
schoolleiding zijn zich hiervan bewust en deskundigheidsbevordering, 
ook op dit terrein, is een van de speerpunten van het huidige beleid. 

Het taalbeleid van de school is in zowel de begeleiding van leerlingen 
als in de lessen beter zichtbaar. De taalvaardigheid van alle leerlingen 
wordt regelmatig getoetst. Dat geldt overigens eveneens voor hun 
rekenvaardigheid. Achterstanden komen vroegtijdig aan het licht en 
leerlingen die dat nodig hebben ontvangen voor deze 
basisvaardigheden hetzij remediërende ondersteuning hetzij extra 
aandacht in de lessen Nederlands en wiskunde. Ook leraren van de 
andere vakken realiseren zich herkenbaar dat ook voor hun vak een 
goede beheersing van van de Nederlandse taal van groot belang is. 
 
OP3 Pedagogisch en didactisch handelen 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 2021 beoordeelden we de 
standaard Pedagogisch en didactisch handelen als Voldoende. In het 
huidige onderzoek zijn we geen contra-indicaties tegengekomen die 
tot een ander oordeel leiden. We beoordelen deze standaard daarom 
ook nu als Voldoende. 
 
Wel onderschrijven we de observatie van bestuur en schoolleiding dat 
de verschillen tussen leraren nog aanzienlijk zijn waar het hun 
competenties betreft om rekening te houden met de verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen. We hebben tijdens onze verificatie 
van de leskwaliteit daarvan een aantal heel goede, maar ook minder 
sterke voorbeelden gezien. Binnen het stelsel van kwaliteitszorg heeft 
de schoolleiding zicht op deze verschillen en stimuleert zij de 
deskundigheid van leraren voor wie dat nodig is. 
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat: 

VS1 Veiligheid 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 2021 beoordeelden we de 
standaard Veiligheid als Voldoende. In het huidige onderzoek zijn we 
geen contra-indicaties tegengekomen die tot een ander oordeel 
zouden moeten leiden. We beoordelen deze standaard daarom ook 
nu als Voldoende. 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: 

SKA1 Visie, ambities en doelen 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 2021 beoordeelden we de 
standaard KA1 als Voldoende. In het huidige onderzoek zijn we geen 
contra-indicaties tegengekomen die tot een ander oordeel leiden voor 
de standaard SKA1. We beoordelen deze standaard daarom ook nu als 
Voldoende. Wel heeft de school de afgelopen periode een 
ontwikkeling doorgemaakt die binnen de kaders van deze standaard 
van belang is. Daarom beschrijven we onze observaties hier wat 
uitvoeriger. 

Het oordeel Zeer zwak dat de afdeling havo in 2021 ontving, heeft 
geleid tot wijziging van de aanvankelijke doelen en ambities van de 
afdeling. Het bestuur en de schoolleiding richten zich momenteel op 
het in orde brengen van de basis van het onderwijsproces. Het 
verbetertraject voor de havo is schoolbreed ingevoerd en 
doorgevoerd. Het bestuur heeft daarbij vooral gestuurd op 
onderwijskundig leiderschap, verbeteren van de zorg- en 
ondersteuningsstructuur, en op het verbeteren of borgen van 
voldoende onderwijsresultaten. Om de werkdruk van medewerkers te 
bewaken, krijgen de doelen die voortvloeien uit het strategisch 
beleidsplan met betrekking tot onderzoekend en ondernemend leren 
op dit moment minder prioriteit. Dat heeft consequenties voor het 
werken aan formatief evalueren en de daarmee samenhangende 
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ambities. Het bestuur houdt voor de lange termijn onverminderd vast 
aan de eerder daarvoor geformuleerde doelen. 

Er is een stelsel van kwaliteitszorg dat aansluit bij het toezichtkader 
van de inspectie. Bestuur en school verzamelen onder meer 
informatie over de onderwijsresultaten, het pedagogisch-didactisch 
handelen, de veiligheid en de leerlingenzorg. Het bestuur maakt 
daarbij (bijvoorbeeld om zicht te houden op het didactisch handelen) 
gebruik van gevalideerde instrumenten. Er is een 
kwaliteitsjaarkalender die duidelijk maakt wanneer welke informatie 
verzameld wordt. Daarnaast is er een vaststaande overlegstructuur 
tussen schoolleiding en bestuur enerzijds, en schoolleiding en 
teamleiders en coördinatoren anderzijds, in wisselende samenstelling 
waarin verantwoording wordt afgelegd over behaalde resultaten. Dat 
geldt ook voor de leerresultaten. De schoolleiding heeft deze goed in 
beeld en bespreekt deze periodiek met secties, mentoren en leraren. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar actief ingegrepen in de 
onderwijsorganisatie. Dit geldt met name op het gebied van de zorg 
en de teamleiding van de afdeling havo. Het herstelonderzoek toont 
aan dat dit ingrijpen het niveau van het stelsel van kwaliteitszorg heeft 
verhoogd. 
 
De onderwijsresultaten (standaard OR1) beoordelen we dit schooljaar 
niet. Omdat we deze echter tijdens het onderzoek in 2021 als 
Onvoldoende moesten beoordelen, speelden ze tijdens dit onderzoek 
en in de aanloop daarnaar toe wel een rol in de gesprekken die we 
met bestuur en schoolleiding voerden. 
 
Tijdens de voortgangsgesprekken die we voerden wees de school ons 
reeds op de positieve effecten van de kwaliteitsverbetering op de 
rendementen van de havo-afdeling. Het effect lijkt zich te hebben 
doorgezet, want slechts de indicator die de positie van leerlingen in 
leerjaar drie ten opzichte van het basisschooladvies toont, is nog niet 
wat van de afdeling verwacht mag worden. 
 
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 2021 beoordeelden we de 
standaard KA2 als Onvoldoende. Het huidige onderzoek leidt tot een 
Voldoende beoordeling van de standaard SKA2. Bestuur en school 
voldoen hiermee weer aan de artikelen 23a en 24, vierde lid van de 
WVO. 
 
Het probleem in 2021 was dat schoolleiding en team te weinig 
gezamenlijk werkten aan verbetering van het onderwijs. Dit 
belemmerde de kwaliteitscultuur op de school en het uitvoering 
geven aan het stelsel van kwaliteitszorg. Nu, in 2022, zien we een heel 
ander beeld: het bestuur bevordert een op samenwerken, leren en 
verbeteren gerichte kwaliteitscultuur. Het stimuleert actief de 
ontwikkeling en versterking van het onderwijskundig leiderschap 
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binnen de organisatie op alle niveaus. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
professionele leergemeenschap (PLG) die het bestuur is gestart waarin 
de directies van het Emelwerda College en Berechja (de zusterschool 
op Urk) beide participeren. 
 
Alle docenten maken via hun team deel uit van een van de drie 
schoolbrede professionele leergemeenschappen. Deze PLG’s hebben 
hun werkterrein en focus de afgelopen maanden verlegd, dit in het 
kader van het schoolbrede verbetertraject dat vorig jaar van start is 
gegaan. Deze PLG’s worden momenteel door alle geledingen als 
helpend ervaren bij het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het 
onderwijsproces. 
 
Het in gezamenlijheid werken aan verbetering van de 
onderwijskwaliteit blijkt tijdens dit onderzoek ook te hebben geleid 
tot een voldoende beoordeling van de standaard OP2. 
 
Voor toekomstige borging van de onderwijskwaliteit is 
onderwijskundig leiderschap van belang. Het bestuur ziet, via de 
schoolleiding, toe op een verdere versterking van het gespreid 
onderwijskundig leiderschap. Vanuit de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid richt het zich daarbij op het ontwikkelen van een 
toekomstbestendige besturingsfilosofie. 
 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in juni 2021 beoordeelden we de 
standaard KA3 als Voldoende. We beoordelen deze standaard daarom 
nu als Voldoende. Omdat de school ook wat deze standaard betreft 
wel een voor de borging van de onderwijskwaliteit relevante 
ontwikkeling heeft doorgemaakt, volgt hieronder een beknopte 
beschrijving van deze ontwikkeling. 

Ten behoeve van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de 
afdeling havo heeft de school onlangs een externe audit op alle 
afdelingen laten uitvoeren. De school participeert daarnaast in 
verschillende regionale samenwerkingsverbanden met 
schoolbesturen en het bedrijfsleven. Binnen het regionale verband 
van confessionele scholen in de regio bestaat een cyclus van 
auditeren, waar ook Emelwerda aan deelneemt. 

De uitkomsten van de uitgevoerde evaluaties worden intern gedeeld 
en besproken met het team en met de medezeggenschapsraad. Ook 
met leerlingenpanels vindt regelmatig het gesprek over de kwaliteit 
van het onderwijs plaats. 

Samenvattend: de school benut op dit moment de voordelen van een 
kwaliteitszorgcyclus, van planvorming en doelen stellen, via 
uitvoering en kwaliteitscultuur naar evaluatie, verantwoording en 
dialoog. 
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3.4. Overige wettelijke vereisten 

We onderzochten de volgende wettelijke vereisten: de schoolkosten, 
inclusief de vrijwillige ouderbijdrage en de zorgplicht passend 
onderwijs. We stellen vast dat de wijze waarop de school rond deze 
thema's acteert en erover rapporteert in schoolgids en website in lijn 
is met de wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 
 
Samen ontwikkelen van talenten. Daar zet iedereen op het Emelwerda 
College zich elke dag opnieuw voor in. 
 
Vanuit onze gezamenlijk gedragen onderwijsvisie zetten we koers op 
kwaliteit. We zijn verheugd dat de inspectie dit in haar 
herstelonderzoek van de havo-afdeling terug heeft gezien. Het 
oordeel ‘voldoende’ voelen we als vertrouwen en blijk van waardering 
juist ook in de bijzondere Corona-tijd die vele uitdagingen met zich 
meebracht. De professionele inzet van alle medewerkers integraal in 
de school, directie, afdelingsleiders, docenten en 
onderwijsondersteunend personeel heeft geleid tot herstel waardoor 
verbeteringen duurzaam kunnen worden geborgd. Het rapport 
bevestigt ons beeld dat we de juiste stappen zetten en geeft 
handreikingen voor de verdere ontwikkeling van kwaliteit van ons 
onderwijs. We blijven ons inzetten voor de ontwikkeling van goed 
onderwijs vanuit de bedoeling dat we in de komende jaren vorm gaan 
geven door blijvend in te zetten op verdere professionalisering van 
onze kwaliteitszorg. Het rapport motiveert ons om de 
kwaliteitscultuur van onze school hierop te verankeren. 
 
De bevindingen uit het herstelonderzoek betrekken we dan ook bij de 
verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op onze school in een 
Ontwikkelplan van bestuurlijke kwaliteitszorg. Dit gaan we op de 
volgende wijze doen: 
 
we versterken wat werkt en zetten gezamenlijk en integraal in op: 

• Het borgen en doorontwikkelen van de basis van 
onderwijskwaliteit; 

• Het implementeren en doorontwikkelen van de nieuwe 
ondersteuningsstructuur waarmee de leerlingen van de afdeling 
havo (en schoolbreed) goed in beeld zijn met hun 
schoolprestaties en in hun sociaal-emotionele ontwikkeling; 

• De versterking van de leerlingbegeleiding door de verduidelijkte 
rol van de mentoren en regiementoren waardoor de lijn naar 
leerlingbegeleiding helder is; 

• Het creëren van meer rust en ruimte in het rooster voor 
repareren en excelleren. 

 
We zetten vanuit die basis in op verdere ontwikkeling van: 

• Bevordering van een op samenwerken, leren en verbeteren 
gerichte kwaliteitscultuur; 

• Actieve stimulatie van ontwikkeling en versterking van 
onderwijskundig leiderschap en de professionele dialoog (in 
PLG’s en BLG’s); 

• Leerdoelgericht onderwijs; 
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• Verdere versterking van afstemming van lessen op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen; 

• Verbetering indicator Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het 
advies van de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po) door 
het doen van onderzoek naar onze heterogene brugklassen; 

• Human Resource (HRM) en het werken vanuit rollen, taken, 
verantwoordelijkheden; 

• Verhogen van onze leerling- en oudertevredenheid. 
 
Tot slot willen we onze waardering uitspreken voor het 
onderzoeksteam dat het herstelonderzoek op kundige, constructieve 
en prettige wijze heeft uitgevoerd en aandacht en verdieping heeft 
gehad voor onze school en visie. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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