
Oordeel standaard (goed, voldoende, onvoldoende) met bijbehorende norm: 
GOED: De school voldoet op overtuigende wijze aan de eigen aspecten van kwaliteit. 
VOLDOENDE: De school voldoet aan de deugdelijkheidseisen. 
ONVOLDOENDE: De school voldoet niet aan de deugdelijkheidseisen. 

1.4 Op basis van zelfgekozen criteria streven wij voor onze scholen naar een eigen standaard voor 
`een goede school' 
Het bestuur en de Pvo-scholen willen -vanzelfsprekend- voldoen aan de deugdelijkheidseisen die de 
Inspectie voor het Onderwijs stelt. De kwalificatie `basiskwaliteit/voldoende' voor al onze scholen is 
voor ons de ondergrens. Onze scholen streven vervolgens naar `een goede school'. Daar horen de 
volgende kenmerken bij: 

? 	Onderwijs dat voldoet aan het gestelde niveau en leerlingen motiveert om het beste bij zichzelf boven te halen. 
? (Oud)leerlingen en ouders die hun school hoger waarderen dan het landelijk gemiddelde. 
? Docenten die hun werk met plezier doen en de gegeven professionele ruimte optimaal benutten. 
? Leerlingen die op niveau hun examen afronden met cijfers die tenminste op het landelijk niveau liggen, afstuderen en 

hun studie adequaat en met succes (in hun beroepspraktijk) kunnen toepassen. 
? Vervolgonderwijs, dat onze leerlingen graag ziet komen omdat ze goed zijn voorbereid op hun vervolgstudie of 

werksituatie. 
? Een probleemloze organisatie van het onderwijs, waarin klachten serieus genomen worden en fouten tijdig worden 

hersteld. 

In de notitie `Onze ambities' leggen we onze prioriteiten vast (zic bijlage 1). 

1.5 De onderwijsvisie en het pedagogisch concept zijn sturend 
Kleine klassen in kleinschalige scholen, waar alle leerlingen in beeld zijn en volop kansen krijgen en 
waar docenten hun professionele ruimte optimaal benutten. Deze kenmerken vormen de essentie 
van het Pvo-concept. 
In ons onderwijsmodel leggen we vast wat onze uitgangspunten en afspraken zijn. Van de docenten 
verwachten wij dat zij hun vakgebied op een goed niveau beheersen. Op deze wijze is het mogelijk 
om de docententeams - binnen de kaders van de onderwijsvisie en het opleidingsprofiel - passende 
professionele ruimte te geven. 
Op school- en teamniveau wordt in overleg met docenten bepaald aan welke kwaliteitscriteria hun 
lessen en onderwijs moeten voldoen. Het bestuur ziet erop toe dat docenten in de gelegenheid 
worden gesteld hierover met elkaar en de schoolleiding in gesprek te gaan. 
Onze Pvo-scholen voelen de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt. Als bestuur zien we erop 
toe dat er bevoegde docenten voor de klas staan. Waar dit nog niet het geval is, maken we 
afspraken over het halen van de benodigde bevoegdheid. 

1.6 Binnen Pro werken it e crclisch aan de onclerwijsk-walnen 
Centraal in het kwaliteitsbeleid van onze scholen staat dat het werken aan kwaliteit voor iedere 
betrokkene (bestuur, schoolleiding, docent, leerling) een vanzelfsprekendheid is. Dat vraagt om een 
cultuur die stimuleert dat alle betrokkenen zich continu richten op het definieren en behalen van de 
gewenste kwaliteit. Door elkaar consequent op een kritische, opbouwende wijze scherp te houden, 
kan de kwaliteit worden verbeterd. 
Een dergelijke cultuur stuurt het gedrag van mensen en is erop gericht zo goed mogelijk onderwijs te 
verzorgen. Een dergelijke cultuur gedijt niet bij strikte regelgeving en voortdurende aansturing en 
controle van boven, maar vraagt om terugkerende, betekenisvolle interacties van alle betrokkenen 
en een goede communicatie. Van alle betrokkenen bij onze scholen wordt gevraagd hun 
verantwoordelijkheid te nemen en keer op keer met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van 
elkaars werk. Dit betekent dat de kwaliteitszorgsystemen dienstbaar moeten zijn aan de mensen en 
niet andersom. 
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1.7 Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging: kwantitatieve instrumenten op orde en ruimte voor 
kwalitatieve gesprekken 
Bij onze kwaliteitszorg (het geheel van activiteiten die zijn gericht op de bewaking, handhaving en 
verbetering van de kwaliteit. Onderwijsraad 2015) zetten wij zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
beleidsinstrumenten in. 
Bij kwantitatieve beleidsinstrumenten werken wij met meetbare normen, benchmarks en/of 
streefgetallen. Kwantitatieve gegevens zijn heel belangrijk en onmisbare bouwstenen voor het 
kwalitatieve gesprek. Dat gesprek, dat op alle niveaus moet worden gevoerd, beschouwen wij als de 
basis voor een goede kwaliteitscultuur. 
De Pvo-scholen leggen in hun kwaliteitsbeleid de nadruk op de kwalitatieve benadering en zien 
kwantitatieve instrumenten daarbij als belangrijk ondersteunend materiaal. Belangrijke 
instrumenten in deze sfeer zijn ook onderlinge lesbezoeken, intervisie/onderlinge feedback en 
lesbezoeken in het kader van de gesprekkencyclus. 
In hoofdstuk 4 wordt aangegeven welke kwantitatieve instrumenten wij op bestuurs- en 
schoolniveau inzetten. 

1.8 Bereid tot rekenschap/verantwoording en toezicht 
In aansluiting op de opvattingen van de Onderwijsraad zien de Pvo-scholen de begrippen 
rekenschap en verantwoording grotendeels als synoniemen. Het betekent "aan andere 
belanghebbenden laten zien hoe onze scholen en het bestuur zo goed mogelijk proberen te 
presteren en functioneren". 

1. 9 Kiezen your overzichtelijkheid 
Wil kwaliteitszorg door alle betrokkenen worden gedragen dan is het belangrijk om te kiezen voor 
een transparante en overzichtelijke systematiek van de kwaliteitszorg. In feite gaat het dan om: 

Voldoen aan de basiskwalificaties; 
Controleerbare doelstellingen; 
Vastlegging van de gewenste verbetering door de Plan Do Check Act (PDCA)-cyclus in de 
organisatie: een verbetering uitvoeren, scherp kijken wat het effect is, periodiek evalueren 
en gewilde aanpassingen daadwerkelijk doorvoeren; 
De al genoemde passende kwaliteitscultuur moet zorgen voor een duidelijke en doorleefde 
visie, een gezamenlijke gerichtheid op verbeteringen, aanspreekbaarheid en samenwerking; 
Leerling- en ouderbetrokkenheid is een voorwaarde voor een goede kwaliteitszorg; 
Externe orientatie voorkomt bedrijfsblindheid. Betrokkenheid en reflectie van externe 
sleutelfiguren en sleutelinstellingen zijn noodzakelijk om fris te blijven. Collega-instellingen 
in de keuken van onze scholen laten kijken (peer review) is leerzaam en verrijkend. 

1.10 Duidelijke rolverdeling en organisatie 
De vaststelling van het beleid, het zorgdragen voor de juiste organisatie en verantwoording naar de 
interne en externe toezichthouders blijven de verantwoordelijkheid van de schoolleiding en het 
college van bestuur. Toch is kwaliteitszorg een verantwoordelijkheid van iedereen die bij ons werkt. 
Alle medewerkers van Pvo hebben daarin een verantwoordelijkheid en ze zijn er zich van bewust 
dat zij ieder bijdragen aan een goede onderwijskwaliteit. 

Iedere school heeft een onafhankelijke onderwijsexamencommissie ingesteld die voor Pvo toezicht 
houdt op het goed functioneren van het examensecretariaat en van het examenproces zodat onze 
scholen voldoen aan de nieuwe regelgeving terzake. 

De algemeen coordinator is belast met de uitvoering en coordinatie van het kwaliteitsbeleid. Hij ziet 
crop toe dat de schoolleiders de onderzoeken van kwaliteitsscholen.nl op de juiste wijze en met de 
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afgesproken frequentie uitvoeren. Bovendien ondersteunt hij de scholen in de voorbereiding en 
nazorg. 

De algemeen coordinator ziet er verder op toe dat bij de beoordeling van docenten en overige 
collega's de juiste instrumenten en werkwijzen worden gehanteerd. Bovendien zorgen scholen voor 
de uitvoering van de schriftelijke (eventueel elektronische) tevredenheidsonderzoeken en de 
coordinatie van de monitoractiviteiten (studieresultaten, eventuele studievertraging, uitval e.d.). 
De schoolleider draagt verder zorg voor overzichten, die mede de basis vormen voor de 
docentbesprekingen en de overleggen met stakeholders. 
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Hoofdstuk 2 Financieel Beheer op orde 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een deugdelijk financieel beheer. Het financieel beheer dient 
gericht te zijn op continuIteit van de scholen. Bovendien moet het doelmatig, rechtmatig en 
transparant zijn. 

Continditeit 

Bestuur en scholen voldoen aan de eis van continuIteit omdat: 
Bestuur en schoolleiding inzicht hebben in de financiele uitgangspunten en de financiele 
ontwikkelingen voor de komende drie jaren; 
We een betrouwbare contintateitsparagraaf in ons jaarverslag opnemen; 
Het bestuur vormgeeft aan het financieel beleid in samenspraak met dircctie, medezeggenschap en 
RvT; 
Bestuur en schoolleiding in staat zijn tijdig passende maatregelen te nemen indien financiele 
ontwikkelingen hierom vragen. 

Wij houden zicht op de continuIteit door: 
? 	Beleidsrijk en gericht te begroten en uitgaven conform te registreren; 

Ons financieel beleid in te richten op basis van duidelijke en cruciale kengetallen met de bijbehorende 
signaleringswaarde; 
Op basis van benchmarks goede analyses te maken over de financiele positie van bestuur en scholen. 

Doelmatig 

Bestuur en scholen dragen zorg voor een doelmatig beheer van de financiele middelen door: 
? Subsidies doelmatig en effectief aan te wenden; 
• Zich naar toezichthouders te verantwoorden over de doelmatigheid van uitgaven; 
? Zich in het jaarverslag te verantwoorden over de wijze waarop de verkregen subsidies zijn ingezet. 

Bestuur en scholen vergroten de doelmatigheid door: 
? 	Beleid, ambities en bekostiging en financiele verantwoording nadrukkelijk te koppelen; 

Beleidsrijk te begroten en uitgaven voor beleidsmaatregelen gericht te verantwoorden. 

Rechtmatigheid 

Het bestuur laat de rechtmatigheid van het financieel handelen zien door: 
Integer en transparant te handelen. Ons handelen en de financiele resultaten hiervan zijn voor de 
toezichthouders toetsbaar; 
Inzicht te geven in de verworven middelen en de besteding van deze middelen; 
De toezichthouders een accountant te laten aanstellen die de controle uitvoert conform het 
onderwij saccountantsprotocol. 

Het bestuur wil geen twijfel laten bestaan aan de rechtmatigheid van de uitgaven door: 
• De accountant ook regelmatig het administratieve proces van de stichting te laten doorlichten; 
• In het jaarverslag structureel aandacht te geven aan het rechtmatigheidsaspect; 
? De medezeggenschapsraden te betrekken bij begroting en jaarverslag. 
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Hoofdstuk 3 Kwaliteitszorg, de aanpak 

2.1 PDCA-cyclus geent op onze reguliere organisatie 

Wij beogen met het geformuleerde kwaliteitsbeleid: 
? 	De kwaliteit van school en bestuur te verbeteren; 

De kwaliteit van school en bestuur te verantwoorden; 
Belanghebbenden over de kwaliteit van de school te informeren en hen om reflectie en feedback te 
vragen. 

De Pvo-scholen werken met zogenaamde PDCA-cycli (Plan-Do-Check-Act), waarbij activiteiten 
systematisch gepland en uitgevoerd worden. Deze cyclus wordt toegepast op individueel, team-, 
school- en bestuursniveau. Bij de toepassing van de cyclus stellen wij ons steeds de volgende vijf 
vragen: 

? 	Regelmatig nagaan waarin de kwaliteit van onze scholen en het bestuur gelegen is: doen we de goede 
dingen? 
Systematisch nagaan of de nagestreefde kwaliteit gerealiseerd wordt: doen we de dingen goed? 
Bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt: hoe meten we wat we willen weten? 
Het laten toetsen van het beeld door anderen: vinden anderen dat ook? 
Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van onderzoeken: wat doen we met de 
verkregen informatie? 

De kwaliteitscyclus zoals benoemd door Deming is de meest voorhanden systematiek. 

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn: 

Plan Kijk naar de huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van 

deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast. 

Do : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

Check: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke 

situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen 

Act : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

Figuur 1: schematische voorstelling PDCA-cyclus. 
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2.2 PDCA-cycles integreren in regulaire (school)organisatieprocessen. 

De PDCA-cyclus dient niet op zichzelf in de organisatie to komen staan, maar wordt geintegreerd in 
de reguliere school- en bedrijfsprocessen. Analyse- en verbeterprocessen worden gekoppeld aan 
reguliere overleggen (zoals onderwijsteams,schoolleidersoverleg secties, examencommissies, 
medezeggenschapsraden, leerlingraden e.d) en kunnen aanleiding zijn tot veranderingen in 
beleidsvoornemens (actualiseren strategisch beleidsplan, beleidsnotities, schoolgids, schoolplan 
e.d.). Figuur 2 is een schematische weerslag van dit voornemen. 

Figuur 2: De verbinding tussen het reguliere organisatiemodel en de PDCA cirkel 

2.3 Integrale benadering 

De Pvo-scholen kiezen voor een integrale vorm van kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole: 

Voorop staat dat onze informatie betrouwbaar en valide moet zijn. Wij controleren onze 
informatie op deze twee aspecten. 
Voor de voortgang van het strategisch beleidsplan en de schoolplannen wordt gekozen voor 
controle op realisatie van de gestelde doelen. 

10 



Het onderwijsaanbod zal regelmatig kritisch worden geevalueerd door de schooldirecties en 
het bestuur. Hierbij is inbreng van externe stakeholders en de ervaringen van onze docenten 
natuurlijk ook van groot belang. Voorts zal onze financiele armslag in de toekomst ook 
bepalend zijn voor het aanbod dat wij op de scholen kunnen realiseren. 
De kwaliteit van de onderwijsinhoud en het onderwijsproces moet vooral ook onderwerp 
van gesprek zijn onze professionals: de docenten, onderwijsassistenten en 
stafmedewerkers. Hierbij spelen ook de onderzochte ervaringen van onze leerlingen 
natuurlijk ook een rol. 
Voortgang van leerresultaten monitoren wij door de gegevens van DUO en eigen gegevens 
(Somtoday) kritisch te analyseren. Verder zullen wij voor de tevredenheidsonderzoeken 
onder leerlingen, ouders en personeel gebruik maken van de vragenlijsten van 
Kwaliteitscholen. Deze vragenlijsten zijn op basis van de eigen behoefte bij te stellen of aan 
te vullen. Kwaliteitscholen biedt voor de analyse een goede managementtool, waardoor er 
makkelijker kan worden geevalueerd en er ook benchmarks beschikbaar zijn. 

? 	Personeelsbeleid / HR-beleid is gericht op `leren van elkaar', actief lesbezoek, 
ondersteunende coaching en deskundigheidsbevordering en een goede gesprekkencyclus. 
Elkaar aanspreken op kwaliteit hoort bij de schoolcultuur. 
Scholen op de Kaart / Vensters voor Verantwoording biedt een prima mogelijkheid om op 
basis van de achterliggende managementtool kerngegevens (instroom, herkomst leerlingen, 
onderwijsresultaten, tevredenheidsonderzoeken, profilering, veiligheidsbeleving e.d.) tussen 
scholen en besturen goed te vergelijken. Wij zullen de benodigde eigen gegevens tijdig 
aanvullen. 
Voor ons financieel beleid zullen wij een aantal relevante kengetallen ontwikkelen. Deze 
kengetallen zullen in de begroting en het jaarverslag worden gepresenteerd. 
Het bestuur zal consequent critical friends uitnodigen op het bestuursbeleid te reflecteren. 
Natuurlijk bieden gesprekken binnen en buiten de scholen en het bestuur veel materiaal om 
de kwaliteit van onze scholen en het bestuur aan de orde te stellen. Gesprekken met 
leerlingen en ouders moeten hierbij vanzelfsprekend worden. 
Tot slot zal de inbreng van onze interne toezichthouders en de Inspectie van het Onderwijs 
belangrijke inspiratiebronnen zijn om de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van onze 
scholen en het bestuur. 
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Financiele Planning & Control Cyclus 

Klevaliteitskalender / Beleidss en da 

Informatie u it bilateraal overleg 
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Externe onderzoeken 
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Audi is 
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-Verbeterplonnep- 

Input soar 
beleiciscyclus 

Strategisch beleidsplan 
bestuur SvPO 

Schoolplan 

Teamplan 

Vaksectieplan 

Persoonlijk Ontwikkelplan 

Hoofdstuk 4 tins kwaliteitszorgstelsel in een schema 

Kwaliteitszorgstelsel (SKNI) 

91P3 — 
SKA3 
dialoog 

Patroonherkenning 

Gesprek: 
schoolleiders 

Bestuur SvPo 

p 

Output 

Gesprek cocrdinator kw aliteit 

Input 
-Opbrengsten onclerwli s - 
0Ri 
-Me,tinge,n/tevredenhei cis -
onderzoeken - SKA1 
-Zi cht op ontwikkeling - 0P2 
-Le skwal iteit - OP3 
-Vakgroep - OP2/SKA1 
-Stidiedagen — SKA2 
-Veil ighei d \IS1/VS2 
-IVlaatschappelijke verbinding 
-Analyse populatie 
SOINAtodoy SPA1 

-Burgerschapsontwik.keling 
-Financieel/begroting  

Gesprek 
functionarissen 

Kwartaalrapportage 

Analyses: 
-Onderwijskwaliteit (DOT) 
-BOOT (pilot Utrecht) 
-Onderwijsproces 
-Onderwijsresultaten 
-Tevredenheid ouders, 
leerlingen, medewerkers 
-Om gevi nig 
-Veiligheid 
-Registratie in SOMtoday 
-Veiligheidsrnoni tor 

Input gee sprekken met docenten 
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Kwaliteitsstelsel Pvo-scholen 
Uitgangspunt: cyclisch, systematisch en planmatig 

standaard Frequentie Wat doen we? Instrumenten Opdrachtgever Uitvoering en 
ondersteuning 

Periode 

LTO= Leerlingtcyredenheidsonder-zock, 
OTO= Oudertcyredenhcidson-dermek, 
MTO= Medowerkortevreden-
heidsonderzock 

Bestuur, D= 
Schooldirectic, T= 
Ondcrwijsteam 

S= stalTunctionaris 
Ondcrtvits&kwalitcit, M= 
Medewerker school, TL= 
Teamleider, E= Expert, SV-
Sectievoorzitter 

Hoofdstuk 5 Kwaliteitszorg: de kalender (wie doet wat Nvanneer?)  

In de kwaliteitskalender brengen we in beeld welke activiteiten op welk moment in het schooljaar 
op de rol staan en wie daarin de lead neemt. leder schooljaar wordt deze kalender geactualiseerd. In 
onderstaande figuur laten we zien hoe dit bij Pvo vormgegeven wordt. 
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Bijlage 1.Onze ambities 

De basis op orde en werken aan een eigen standaard voor goed Pvo-onderwijs: onze 
ambities in beeld 

Het bestuur en de Pvo-scholen willen -vanzelfsprekend- voldoen aan de deugdelijkheidseisen die de 
Inspectie voor het Onderwijs stelt. De kwalificatie `basiskwaliteit/voldoende' voor al onze scholen is 
voor ons de ondergrens. Onze scholen streven vervolgens naar `een goede Pvo-school'. Daar horen 
de volgende kenmerken bij: 

Onderwijs dat voldoet aan het gestelde niveau en leerlingen motiveert om het beste bij zichzelf 
boven te halen. 

? (Oud)leerlingen en ouders die hun school hoger waarderen dan het landelijk gemiddelde. 
? Docenten die hun werk met plezier doen en de gegeven professionele ruimte optimaal benutten. 
9 Leerlingen die op niveau hun examen afronden met cijfers die tenminste op het landelijk niveau 

liggen. 
? Vervolgonderwijs dat onze leerlingen graag ziet komen omdat ze goed zijn voorbereid op hun 

vervolgstudie of werksituatie. 
? Een geoliede organisatie van het onderwijs, waarin klachten serieus genomen worden en fouten 

tijdig worden hersteld. 

Op dit moment is de basiskwaliteit niet overal op orde. Een aantal van onze scholen heeft de 
beoordeling `zeer zwak'. Onze inzet is erop gericht om op de meest korte termijn de basis overal op 
orde te krijgen. Dit doen we door van de scholen een herstelplan te vragen voor 1 november 2022. 
We worden daarbij ondersteund door een team van Leren Verbeteren. 

Andere Pvo-scholen hebben de basiskwaliteit wel op orde. Wij dagen hen uit om zich verder te 
ontwikkelen en te excelleren in de unieke kenmerken van onze scholen. Pvo-scholen vormen kleine 
en overzichtelijke gemeenschappen waar iedereen goed in beeld is, waar leerlingen zichzelf kunnen 
zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. 

We leren en ontwikkelen binnen Pvo samen. Verbeteringen die we doorvoeren voor de scholen met 
de status `zeer zwak', voeren we ook door in de andere scholen van Pvo. 

In schooljaar 2022-23 zetten we in op de volgende doelen: 

1. Het versterken van het kwaliteitszorgsysteem. Kwaliteitszorg op bestuursniveau is daarbij het 
startpunt. De nieuwe beleidsnotitie 'Focus op kwaliteit' vormt het richtinggevende kader. We 
herijken het instrumentarium (o.a. tevredenheidsenquetes, DOT, BOOT) en zorgen voor een 
kwaliteitskalender. 

2. Maatwerkaanpak voor Pvo Amsterdam, Utrecht, Hoorn en Kapelle. Deze scholen leveren voor 15 
november 2022 een verbeterplan op. Ze werken het hele schooljaar samen met het team van `Leren 
Verbeteren' aan herstel. 

3. We versterken de rol van de schoolleider als onderwijskundig leider die werkt aan een 
kwaliteitscultuur binnen de eigen vestiging; 

4. We leveren een eerste scholingsbeleid op. Dit schooljaar ligt de focus van het scholingsbeleid op het 
introduceren van een cultuur van kwaliteit, het verbeteren van de leerlingbegeleiding (o.a. Check-
in/Check-out en Kracht in Controle), het leren arrangeren met VO Content en er zijn 
scholingsmiddagen over metacognitie. Voor de schoolleiders ligt de focus op het leidinggeven aan 
kwaliteitsverbetering (dat doem we samen met het team van Leven Verbeteren) en op het 
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versterken van leiderschapsvaardigheden (dat doen we door studiedagen, intervisie, 
nascholingsactiviteiten); 

5. Inzetten op partnerschap: herstel van relatie met de onderwijsinspectie en het aanhalen van de 
banden met de samenwerkingsverbanden en andere partners die een rol spelen in de kwaliteit van 
onderwijs en begeleiding. 

6. We zorgen voor een goede implementatie van alle nieuwe systemen (emailsysteem, 
leerlingvolgsysteem Somtoday, VO-content, Wiscollect, ...) 

7. We maken toekomstbestendige keuzes in het onderwijsaanbod. 
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KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN VO SCHOOLNIVEAU 

OP ONDERVVI3SPROCES 

Visie, ambities en doelen SKA1 

Bijlage 2:het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs 

Deze bijlage bevat de kwaliteitsgebieden en standaarden zoals deze in het Onderzoekskader 
Voortgezet Onderwijs van de onderwijsinspectie zijn vastgelegd. 

OP1 Aanbod 

OP2 
	

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

OP3 
	

Pedagogisch-didactisch handelen 

OP4  Onderwijstijd 

OP6  Afsluiting 

VS 	VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT 

Veiligheid 

Schoolklimaat 

VS1 

VS2 

OR ONDERWIJSRESULTATEN 

OR1  Resultaten 

OR2 
	

Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 

SKA2 	Uitvoering en kwaliteitscultuur 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces (OP) 
Onderdelen: 

OPI Aanbod 

Wij voldoen aan de eisen ten aanzien van basiskwaliteit: 
Wij bieden een breed aanbod; 
Ons curriculum is gebaseerd op de kerndoelen en bereidt leerlingen goed voor op hun eindexamen; 

? Wij realiseren het referentieniveau voor taal en rekenen; 
Wij bereiden onze leerlingen voor op actief burgerschap; 
Onze aanpak is gericht op sociale integratie; 

? Wij bestrijden onderwijsachterstanden door die leerlingen extra to ondersteunen; 
? Onze leerlingen verkrijgen kennis over achtergrond en cultuur van leeftijdsgenoten; 

Wij bieden onze leerlingen ondersteuning voor hun eigen loopbaanontwikkeling (LOB); 
? Wij bieden in het onderwijsprogramma zowel verbreding als verdieping; 
? Ons onderwijsprogramma is evenwichtig en samenhangend over de schooljaren verdeeld. 
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Wij streven naar een goed onderwijsaanbod door: 
1. Extra te investeren in talentontwikkeling door: 

? 	Leerlingen de kans te geven een schoolvak op een hoger niveau of te laten sluiten. 
? 	Leerlingen verdiepingsprogramma's aan te bieden in de vorm van maatwerk. 
? 	Leerlingen de kans te bieden extra programma's te volgen via afstandsleren 
? 	Om leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgstudie, bieden we vakken aan van verschillende 

mogelijke vervolgstudies. Het gaat om vakken die in meerdere studies aan bod komen en die voor 
veel studenten een struikelblok blijken te zijn. Voorbeeld zijn Wetenschapstheorie of Statistiek voor 
sociale en medische wetenschap . 

? 	We streven ernaar om leerlingen steeds beter persoonlijk te begeleiden door hun 
onderwijsontwikkeling te volgen en in een volgende fase willen we toewerken naar een situatie 
waarin leerlingen zelf persoonlijke leerplannen opstellen 

2. Toekomstgericht onderwijsaanbod: 
? 	Door afstandsonderwijs op maat aan te bieden 

3. Samenhangend stelsel van leerstrategieen: 
? 	Iedere school biedt naast het basiscurriculum vormen van integraal werken en maatwerk. 
? 	Al onze leerlingen volgen een maatschappelijke stage. 

OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit door: 
? 	De vorderingen van onze leerlingen vast te leggen en goed te volgen (Somtoday) en acties te plannen 

als de vorderingen van leerlingen onder de norm komen. We begeleiden heb bij het verbeteren van 
de prestaties. Leerlingen die juist beter presteren bieden we extra ontwikkelmogelijkheden te bieden. 
Systematisch de kennis en vaardigheden die onze leerlingen opdoen te vergelijken met de te 
verwachten ontwikkeling. 
Ons onderwijs of te stemmen op de behoefte van leerlingen, dat doen we ook in de les 
(differentiatie). 
Zichtbaar en gestructureerd hulp aan te bieden aan leerlingen met leerachterstanden. 
Een ondersteuningsaanbod te hebben voor leerlingen die onder de norm presteren en/of 
persoonlijke problemen hebben. 
Een taal- en rekenbeleid te ontwikkelen en dit uit te voeren binnen alle scholen van Pvo. 
Onze leerlingen maatschappelijke stages te laten doen. 

Wij streven naar een goed zicht op ontwikkeling en een stevige begeleiding door: 
1. In overleg met de leerlingen onze leerdoelen regelmatig kritisch te toetsen en bij te stellen. 
2. In overleg met het relevante werkveld te onderzoeken of ons beroepsgerichte onderwijs blijft aansluiten 

bij de behoefte van het werkveld / bedrijfsleven. 

Extra Ondersteuning 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit doordat: 
Iedere school een op elkaar afgestemd Schoolondersteuningsprofiel heeft. 
Voor alle scholen helder is welke basisondersteuning de school moet bieden. 
Leerlingen die achterstand hebben extra ondersteuning te bieden. 
Wij in samenwerking met alle partners uit het samenwerkingsverband iedere leerling passend 
onderwijs kunnen bieden. 
Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben een OPP wordt opgesteld 
(ontwikkelingsperspectiefplan). 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit omdat: 
? 	Bestuur en scholen samen met onze partners uit het samenwerkingsverband passend onderwijs 

daadwerkelijk vorm geven aan passend onderwijs voor iedere leerling. 
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Bestuur en scholen met de gemeenten samenwerken om onze leerlingen jeugdhulp en jeugdzorg op 
maat te bieden en onderwijsachterstanden overbruggen. 
Onze scholen integratie van verschillende leerling- en oudergroepen bevorderen en segregatie actief 
tegen gaan. 

Wij streven goede vormen van samenwerking na door: 
1. Met de collega-besturen en collega-scholen uit het primair onderwijs actief te werken aan doorlopende 

leerlijnen. 
2. Iedere school in dialoog te laten gaan met relevante bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de 

regio door de instelling van raden van advies. 

OP 3 Pedagogisch-didactisch handelen 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit doordat: 
Onze leerstof in het schooljaar maar ook over de hele opleiding heen logisch is opgebouwd. 
Onze lessen zich kenmerken door een bewust gekozen opbouw waarbij sprake is van een prettig 
leerklimaat, de uitleg helder is en het niveau aansluit bij de leerlingen. 
Wij ernaar streven leerlingen actief te betrekken bij onze lessen en ons onderwijs. Van onze 
leerlingen wordt een actieve leerhouding verwacht. 
De docenten in hun teams en secties gericht werken aan een goed gepland en gestructureerd 
onderwijsprogramma en het begeleiden van leerlingen in hun les en in de lesstof. 
Onze leerlingen door onze aanpak goed in staat zijn zich de leerstof eigen te maken. 

Wij streven naar goed didactisch handelen door: 
1. Veel van onze leerlingen te verwachten en ook eisen aan hen te stellen. 
2. Leerlingen feedback te geven en te leren kritisch naar hun eigen wijze van leren te kijken. 
3. Een breed scala van leermiddelen in te zetten. (Onderling) lesbezoek en leren van elkaar' actief te 

bevorderen. 

OP 4 Onderwijstijd 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit omdat: 
Onze leerlingen voldoende tijd krijgen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 
De onderwijstijd op een evenwichtige wijze over het schooljaar en de hele opleiding gespreid is. 
Onze docenten de onderwijstijd effectief benutten. 
Wij voldoen aan de wettelijke voorschriften: leerlingen krijgen tenminste 189 (184) dagen onderwijs 
in een schooljaar, vmbo-leerlingen tenminste 3700, havo-leerlingen tenminste 5700 en vwo- 
leerlingen tenminste 5700 uren onderwijs over hun hele opleiding. 
De medezeggenschapsraden wordt betrokken bij de planning van onze onderwijstijd. 

Wij streven naar een goede invulling van onderwijstijd doordat: 
? 	Onze scholen tenminste voor de eerste twee leerjaren voorkomen dat er lesuitval optreedt. 

Onze leerlingen bij lesuitval altijd aan de slag kunnen met opdrachten uit de maatwerktrajecten die 
zij volgen. 
Wij jaarlijks verslag doen van de gerealiseerde onderwijstijd. 

OP 6 Afsluiting 

Wij voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit omdat: 
? 	Iedere school en opleiding beschikt over een helder Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en 

een helder examenreglement. 
? 	De organisatie van de examens tijdig en helder wordt geregeld. 
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Tijdig duidelijk is welke leerstof leerlingen moeten beheersen voor de examenvakken, hoe het 
examen voor dat betreffende vak meeweegt en welke regels er gelden voor vrijstellingen. 
Duidelijk is beschreven welke examens wanneer kunnen worden herkanst. 
Duidelijk is beschreven welke regels de school hanteert indien leerlingen zich niet aan de 
voorgeschreven regels houden. 
We een toetsbeleid ontwikkelen dat leidend is voor alle vaksecties. 
Er een examensecretariaat is (op niveau van de school), een examencommissie en een commissie van 
beroep (Pvo- breed). 

Wij streven naar goede toetsing en afsluiting door: 
1 	Onze docenten en schoolleiding te vragen de resultaten van examens te evalueren en op basis van hun 

analyses verbetervoorstellen te ontwikkelen. We ontwikkelen hiervoor een doelformulier, de doelen 
worden 2 keer per jaar gedvalueerd en bijgesteld. 

2. 	Het toetsbeleid regelmatig in de teamoverleggen te agenderen. 

VS Veiligheid enSchoolidimaat 
VS/ Veiligheid 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit door: 
Zorg te dragen dat de school een plek is waar leerlingen en personeel zich sociaal, fysiek en psychisch 
veilig voelen. 
Jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen te monitoren met onderzoek van kwaliteitscholen. 
Actief met preventief beleid het pesten van leerlingen te voorkomen. Wij bieden ons personeel 
hiervoor scholingsmogelijkheden. 
Iedere school een antipestprotocol kent en een contactpersoon heeft voor pestbeleid. Deze persoon 
kan worden aangesproken door leerlingen en personeel en neemt initiatieven om het schoolbeleid up 
to date en adequaat te houden. 
De uitingen van onze leerlingen en personeelsleden in lijn liggen met de basiswaarden van onze 
democratische rechtsstaat. 

Wij streven naar een goed en veilig schoolklimaat door: 
1. Een actief beleid voor leerlingen en personeel te voeren ten aanzien van social media. 
2. Vertegenwoordigers van jeugdhulp en jeugdzorg zichtbaar in onze school een plek te bieden waar onze 

leerlingen terecht kunnen. 
3. Met vertegenwoordigers van jeugdhulp en jeugdzorg actief te overleggen over het beleid van de scholen. 
4. Tweejaarlijks onderzoek te doen via kwaliteitscholen naar de veiligheidsbeleving van ons personeel. 

VS2 Schoolklimaat 

Wij voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit omdat: 
? 	Onze scholen een ondersteunend pedagogisch klimaat kennen. 

Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat omdat: 
1. Wij duidelijke gedragsregels stellen aan onze leerlingen en personeelsleden (leerlingenstatuut, 

klachtenregeling) en deze regels ook consequent toepassen. 
2. Leerlingen worden betrokken bij de vormgeving van het pedagogisch klimaat (iedere school heeft een 

leerlingenraad). 
3. Ons personeel zich er van bewust is dat zij voorbeelden van gedrag voor onze leerlingen zijn. 
4. Wij leerlingen verwachtingsvol tegemoet treden. 
5. Leerlingen oefenmogelijkheden bieden om hun gedrag in positieve zin bij te stellen. 

Kwaliteitsgebied Onderw ijsresultaten 
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OR Onderwijsresultaten. 

OR 1 Resultaten 

Wij voldoen aan de eisen van basiskwaliteit doordat: 
? 	Wij met onze leerlingen leerresultaten boeken op het niveau dat van hen mag worden verwacht. 

De gemiddelde eindexamenresultaten over een reeks van drie jaren op het landelijk niveau liggen. 
De doorstroom van onderbouw naar bovenbouw op het landelijk gemiddelde ligt. 
Onze leerlingen in de onderbouw gemiddeld op het niveau blijven dat op basis van het 
basisschooladvies van hen verwacht mocht worden. 
Onze leerlingen niet minder gedurende hun schoolloopbaan niet meer vertragen dan het landelijk 
gemiddelde. 
Het verschil tussen de resultaten van het schoolexamen en het centraal examen over een reeks van 
jaren binnen de gestelde wettelijk verschilmarges blijven. 

Wij streven naar goede onderwijsresultaten door: 
1. Er naar te streven dat onze schoolresultaten op of boven de landelijke gemiddelden liggen. 
2. Leerlingen voor vakken op een hoger niveau afsluiten dan de opleiding waarvoor zij eindexamen doen. 

OR 2 Sociale en Maatschappelijke competenties 

Voor dit onderdeel zijn geen eisen aan de basiskwaliteit gesteld. 

Wij willen op een goede wijze vorm geven aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties 
door: 
1. Integratie van onze leerlingen actief te bevorderen door het bieden van actief pluriform onderwijs. 
2. Leerlingen kennis te laten maken met godsdiensten, levensbeschouwingen en filosofische opvattingen 

zodat zij meer zicht krijgen op het denken en leven van verschillende (bevolkings)groepen. 
3. Onze leerlingen binnen het onderwijsprogramma te motiveren voor actief burgerschap. 
4. Onze leerlingen een maatschappelijke stage aan te bieden waarbij het opdoen van sociale en 

maatschappelijke competenties een van de doelen vormt. 
5. Onze leerlingen in overleg met hun ouders oefenprogramma's en hulp te bieden indien wij duidelijke 

tekortkomingen op het terrein van sociale competenties constateren. 

Wij voldoen aan de eisen ten aanzien van de basiskwaliteit omdat: 
? 	Wij weten wat de leerling na het verlaten van onze school gaat doen. 
? 	Deze keuze van de leerling voldoet aan onze verwachtingen. 

Wij streven er naar om de stap naar vervolgsucces kleiner te maken door: 
1. Goed samen te werken met instellingen van middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, zodat onze 

leerlingen een goede indruk hebben van de verwachtingen van dit type onderwijs. 
2. In het kader van LOB onze leerlingen goed voor te bereiden op de vervolgstap. 
3. Intensief samen te werken met bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio, zodat leerlingen 

een goed beeld krijgen van het type werk dat bij een bepaald studieniveau hoort. 

BSKA 1, 2 en 3 Kwaliteitsgebied Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie (bestuurlijke kwaliteitszorg) 

(B)SKA Kwaliteitszorg en ambitie 
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(B)SKA 1. Visie, ambities en doelen 

Onze scholen en ons bestuur voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit omdat: 
Bestuur en scholen voldoen aan de wettelijke vereisten. 
Bestuur en scholen beschikken over een adequaat kwaliteitzorgstelsel. 
Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in een notitie waarin de kwaliteitscultuur en het 
kwaliteitszorgstelsel voor bestuur en scholen is vastgelegd. Strategisch beleidsplan en schoolplannen 
verwijzen naar deze notitie. 
Het kwaliteitzorgstelsel zo is ingericht dat de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten 
worden bevorderd. 
Bestuur, directie en docenten zicht hebben op de kwaliteit van onze scholen. 

? Wij toetsbare doelen hebben geformuleerd. 
? Wij het kwaliteitzorgstelsel regelmatig evalueren. 
? Op basis van degelijke analyses gericht gewerkt wordt aan het verbeteren van tekortkomingen. 

Wij streven naar een goede kwaliteitszorg door: 
1. Als bestuur en scholen naast het voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit, eigen doelen stellen. 
2. Kritische buitenstaanders (critical friends) en belangrijke stakeholders (raden van advies) om kritische 

feedback te vragen. 
3. Docenten een belangrijke rol te geven in het analyseren van de kwaliteit en het ontwikkelen van 

verbetervoorstellen. 
4. Het werken aan verbeteringen gericht te doseren (niet te veel) en te beoordelen op hun effect. 
5. Wetenschappelijke onderzoek te laten doen naar de resultaten van onze onderwijsambities. 

(B)SKA 2 Uitvoering en Kwaliteitscultuur 

Wij voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit door: 
De Code Goed Bestuur als uitgangspunt en richtsnoer van ons handelen te nemen. 
Een heldere, transparante organisatiecultuur te bieden. 
Bekwaam en bevoegd personeel aan te trekken. 
Personeel de faciliteit te bieden zich bij te scholen en verder te professionaliseren. 
Docenten(teams) een cruciale rol te geven in het analyseren van onderwijsresultaten en het 
ontwikkelen van verbetervoorstellen. Teren van elkaar' actief te bevorderen. 

Wij streven naar een goede kwaliteitscultuur door: 
1. Het denken en praten over kwaliteit als vanzelfsprekend in te passen in de school- en bestuurscultuur. 
2. Het HRM-beleid te richten op bevordering van de onderwijskwaliteit, professionaliteit en werkplezier. 
3. Docenten (teams en secties) ruimte en eigen verantwoordelijkheid te geven. 
4. Kwaliteit is van iedereen. 

(B)SKA 3 Evaluatie, Veranhvoording en dialoog 

Wij voldoen aan de eisen van de basiskwaliteit door: 
? 	Georganiseerd tegenspraak te organiseren. 
? 	Personeel, leerlingen en ouders te betrekken bij onze beleidsvorming. 
? Ons in het jaarverslag te verantwoorden over onze beleidsdoelen en onderwijsresultaten. 
? Ons strategisch beleidsplan, schoolplannen en jaarverslag openbaar te maken en op de website van 

het bestuur en/of scholen te plaatsen. 
? 	Ons te verantwoorden naar de interne toezichthouder (RvT). 
? 	Open en transparant te zijn over onze werkwijze, ambities en resultaten ten aanzien van overheden, 

belangrijke stakeholders en inspectie. 
Wij werken aan een goede dialoog door: 
1. De belangrijkste stakeholders van onze scholen te betrekken bij ons beleid en onze verantwoording 

(raden van advies). 
2. Als bestuur en schoolleiding de dialoog aan te gaan met de belangrijkste partijen in de regio en de 

provincie door middel van relevante themabijeenkomsten (maatschappelijke adviesraad). 
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3. Ouders en leerlingen te betrekken bij ons beleid. 

Kwaliteitsgebied Financieel Beheer 

FB Financieel Beheer 

FB 1 Contintateit 

Bestuur en scholen voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit omdat: 
? 	Wij inzicht hebben in de financiele uitgangspunten en de financiele ontwikkelingen voor de komende 

drie jaren van bestuur en scholen. 
Wij een betrouwbare continuIteitsparagraaf in ons jaarverslag opnemen. 
Bestuur in gesprek en dialoog met directie, medezeggenschap en raad van toezicht vorm geeft aan 
het financieel beleid. 
Bestuur en schoolleiding in staat zijn tijdig passende maatregelen te nemen indien financiele 
ontwikkelingen hierom vragen. 

Wij dragen zorg voor een goed zicht op de continuIteit door: 
1. Beleidsrijk en gericht te begroten en uitgaven conform te registreren. 
2. Ons financieel beleid in te richten op basis van duidelijke en cruciale kengetallen met de bijbehorende 

signaleringswaarde. 
3. Op basis van benchmarks goede analyses te maken over de financiele positie van bestuur en scholen. 

FB 2 Doelmatigheid 

Bestuur en scholen voldoen aan de eisen ten aanzien van de basiskwaliteit door: 
? 	Subsidies doelmatig en effectief aan te wenden. 
? 	Bestuur verantwoordt zich voor de raad van toezicht over de doelmatigheid van hun uitgaven. 

Bestuur en directies verantwoorden zich in het jaarverslag over de wijze waarop de verkregen 
subsidies zijn ingezet. 

Bestuur en scholen vergoten de doelmatigheid door: 
1 	Beleid, ambities en bekostiging en financiele verantwoording nadrukkelijk te koppelen. 
2. 	Bestuur en scholen begroten beleidsrijk en kunnen de uitgaven voor beleidsmaatregelen gericht 

verantwoorden. 

FB 3 Rechtinatigheid 

Wij voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit door: 
Integer en transparant te handelen. Ons handelen en de financiele resultaten hiervan zijn voor de 
toezichthouders toetsbaar. 
Inzicht te geven in de verworven middelen en de besteding van deze middelen. 
De raad van toezicht een accountant te laten aanstellen die de controle uitvoert conform het 
onderwij saccountantsprotocol. 

Het bestuur wil geen twijfel laten bestaan aan de rechtmatigheid van de uitgaven door: 
1. De accountant ook regelmatig het administratieve proces van de stichting te laten doorlichten. 
2. In het jaarverslag structureel aandacht te geven aan het rechtmatigheidsaspect. 
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From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments: 

152 
Wed Oct 5 22:13:21 2022 

Fwd: Brieven ouders A'dam, Hoorn, Utrecht 
Brief ouders Amsterdam zeer zwakke scholen.docx(21 KB); Brief ouders Utrecht zeer zwakke 
scholen.docx(20KB); Brief ouders Hoorn zeer zwakke scholen.docx(21 KB) 

H i 

Ik heb de brief van Amsterdam gelezen, misschien goed om nog even navraag bij JZ te doen, bij 	. De 
wet geeft aan dat het bestuur de ouders moet informeren. Ik weet niet goed of wij dan een voorbeeld brief 
meesturen die ze verder niet hoeven te gebruiken? 
Ik vind trouwens dat verhaal over die onderwijsresultaten weer niet zo handig, zoiets willen ze ook in de 
schoolgids opnemen. De eigen berekeningen wijken nogal of van onze conclusies hierover, toch? 
Morgen maar even overleg? 

Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 &lt; 	@hotmail.com&gt; 
Datum: 5 oktober 2022 om 21:53:26 CEST 
Aan: &quot; 	 &quot; &1 	@owinsp.nl&gt,, &quot; 	&quot; 
&lt; 	@owinsp.nl&gt,, &quot; 	 &quot; &It.111111@owinsp.nl&gt; 
Kopie: 	@gmail.com  
Onderwerp: Brieven ouders A'dam, Hoorn, Utrecht 

NM Et 

In de bijlagen treffen jullie - conform onze afspraken - ons voorstel aan voor de brieven die wij aan de ouders 
van de SvPO-scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht zouden willen sturen. Morgen zal ik jullie de 
conceptbrief voor Kapelle te sturen. 
Graag vernemen wij jullie reactie. 

Vriendelijke groeten, 
Mede namens 



Amsterdam, 5 oktober 2022 
Betreft: oordeel onderwijsinspectie 

Beste ouders en verzorgers, 

Vorig schooljaar heeft de Inspectie van het Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd naar onze school. Over de 
uitkomsten van dit onderzoek informeren wij u in deze brief. Daarnaast geven wij aan hoe wij met deze uitkomsten aan 
de slag zijn gegaan. Dat doen we omdat we onze belofte van kleinschalig onderwijs op hoog niveau willen waarmaken. 
Dat is immers in het belang van al onze leerlingen en van onze school als geheel. Later dit schooljaar volgt een nieuw 
herstelonderzoek. 

Herstelonderzoek 16 en 17 mei 2022  
In 2021 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs als `zeer zwak' beoordeeld. Bij deze beoordeling zijn 
de schoolresultaten niet meegewogen. Dit ervaren wij als spijtig, vooral omdat onze SvPO-scholen een traditie hebben 
in het behalen van hoge resultaten. 
Ook in het herstelonderzoek van mei 2022 zijn de schoolresultaten niet meegewogen. Wel gaf de inspectie aan dat de 
kwaliteit van de lessen is verbeterd en dat docenten de leerlingen meer dan voorheen stimuleren om actief mee te doen 
aan de lessen. Verder stelde de inspectie vast dat de verbeteringen op het terrein van de kwaliteitszorg, zicht op de 
ontwikkeling van leerlingen en de begeleiding van leerlingen nog onvoldoende zichtbaar waren. Samenvattend zag de 
inspectie onvoldoende verbetering ten opzichte van 2021. Daarom krijgt de school wederom het oordeel `zeer zwak'. 

Verbeterplan 2022-2023  
Op 7 juni 2022 is er een nieuw (interim)bestuur aangetreden. Het interim-bestuur kreeg van de minister voor Primair en 
Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, onder meer de opdracht om te zorgen voor rust op de scholen en voor 
continuIteit van onderwijs. 
Als interim-bestuur hebben we geconstateerd dat de school in het afgelopen jaren onvoldoende is gefaciliteerd om de 
gewenste verbeteringen aan te brengen. Verder was er geen goed werkend kwaliteitszorgsysteem en docenten werden 
onvoldoende betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de school. 
Als tijdelijk bestuur werken we al vanaf ons aantreden aan verbetering van de punten waarop de onderwijsinspectie 
kritiek heeft. Dat doen we samen met de school(leiding) en in samenspraak met de onderwijsinspectie, door: 
• vanaf de start van het schooljaar een expert van het team `Leren Verbeteren' in te schakelen. Deze expert maakt 

momenteel samen met de schoolleider en docenten een verbeterplan waarmee we zwakke punten aanpakken en dat 
we sterke punten behouden. Wij zullen u ook over het verbeterplan informeren; 

• zorg te dragen voor een goed kwaliteitzorgstelsel. Dat geeft het bestuur, de docenten en ouders meer inzicht in de 
kwaliteit van het onderwijs en in de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. Zorg voor kwaliteit moet 
binnen het bestuur en de school een vanzelfsprekendheid worden; 

• in te zetten op een versterking van mentoraat en begeleiding van leerlingen; 
• de banden aan te halen met het regionale samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs, zodat leerlingen 

die specifieke zorg nodig hebben die ook krijgen. 

Herstelopdracht en perspectief 
Wij blijven werken vanuit het vertrouwde onderwijsconcept van overzichtelijke scholen, kleine klassen, een vast 
rooster, kansen bieden zodat leerlingen kunnen opstromen, veel professionele ruimte voor de docent en een beperkte 
overhead. We hebben vertrouwen in de verbeteraanpak en zijn vastbesloten om samen met de schoolleider en de 
docenten verbeteringen te realiseren. Naar verwachting voeren we met de onderwijsinspectie in de maand november of 
december een voortgangsgesprek, zodat we in het voorjaar van 2023 een volgend herstelonderzoek kunnen inplannen. 
Dat geeft ons de kans om op relatief korte termijn te laten zien dat onze verbeteracties ook daadwerkelijk resultaat 
hebben. 

Wij zullen u re elmatig informeren over de voortgang van onze aanpak. Wanneer u vragen heeft kunt u die richten aan 
onze 	 of aan de medezeggenschapsraad van de school. 

Het interim-bestuur van de SvPO- School Amsterdam 
en 



Utrecht, 5 oktober 2022 
Betreft: oordeel onderwijsinspectie tweede herstelonderzoek 

Beste ouders en verzorgers, 

Op 9 en 10 mei heeft de Inspectie van het Onderwijs een tweede herstelonderzoek uitgevoerd naar onze school. Over de 
uitkomsten van dit onderzoek informeren wij u in deze brief. Daarnaast geven wij aan hoe wij met deze uitkomsten aan 
de slag zijn gegaan. Dat doen we omdat we onze belofte van kleinschalig onderwijs op een goed niveau willen 
waarmaken. Later dit schooljaar volgt een nieuw herstelonderzoek. 

Herstelonderzoek 16 en 17 mei 2022  
In april 2021 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs voor de tweede keer als `zeer zwak' 
beoordeeld. In mei heeft de inspectie een tweede herstelonderzoek uitgevoerd. Bij beide onderzoeken zijn - zoals voor 
alle VO-scholen - de onderwijsresultaten niet meegewogen omdat de inspectie rekening wilde houden met de 
omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit is begrijpelijk maar ook spijtig, 
vooral omdat onze scholen een traditie hebben in het behalen van goede onderwijsresultaten. 
De inspectie heeft in haar laatste onderzoek geconstateerd dat de verbeteringen op het terrein van het onderwijsproces, 
de kwaliteitszorg, zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de begeleiding van leerlingen niet of onvoldoende 
zichtbaar waren. Samenvattend zag de inspectie onvoldoende verbetering ten opzichte van 2021. Daarom krijgt de 
school wederom het oordeel `zeer zwak'. 

Verbeterplan 2022-2023  
Op 7 juni 2022 is er een nieuw (interim)bestuur aangetreden. Het interim-bestuur kreeg van de minister voor Primair en 
Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, onder meer de opdracht om te zorgen voor rust op de scholen en voor 
continuIteit van onderwijs. Verder biedt de minister onze school een laatste kans om aan te tonen dat wij de school zich 
wel kan verbeteren. Een kans die de school en het bestuur graag benut. 

Als interim-bestuur hebben we geconstateerd dat de school in het afgelopen jaren onvoldoende is gefaciliteerd om de 
gewenste verbeteringen aan te brengen. Verder was er geen goed werkend kwaliteitszorgsysteem en werden docenten 
onvoldoende betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de school. 
Als tijdelijk bestuur werken we al vanaf ons aantreden aan verbetering van de punten waarop de onderwijsinspectie 
kritiek heeft. Dat doen we samen met de school(leiding) en in samenspraak met de onderwijsinspectie, door: 
• vanaf de start van het schooljaar een expert van het team `Leren Verbeteren' in te schakelen. Deze expert maakt 

momenteel samen met de schoolleider en docenten een verbeterplan waarmee we zwakke punten aanpakken en dat 
we sterke punten behouden. Wij zullen u ook over het verbeterplan informeren; 

• zorg te dragen voor een goed kwaliteitzorgstelsel. Dat geeft het bestuur, de docenten en ouders meer inzicht in de 
kwaliteit van het onderwijs en in de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. Zorg voor kwaliteit moet 
binnen het bestuur en de school een vanzelfsprekendheid worden; 

• in te zetten op een versterking van mentoraat en begeleiding van leerlingen; 
• de banden aan te halen met het regionale samenwerkingsverband voor passend onderwijs, zodat leerlingen die 

specifieke zorg nodig hebben die ook krijgen. 

Herstelopdracht en perspectief 
Wij blijven werken vanuit het vertrouwde onderwijsconcept en hebben vertrouwen in de verbeteraanpak. We zijn 
vastbesloten om samen met de schoolleider en de docenten verbeteringen te realiseren. Naar verwachting voeren we 
nog dit jaar met de onderwijsinspectie een voortgangsgesprek, zodat we in het voorjaar van 2023 een volgend 
herstelonderzoek kunnen inplannen. Dat geeft ons de kans om op relatief korte termijn te laten zien dat onze 
verbeteracties ook daadwerkelijk resultaat hebben. 

Wij zullen u re elmatig informeren over de voortgang van onze aanpak. Wanneer u vragen heeft kunt u die richten aan 
onze 	 of aan de medezeggenschapsraad van de school. 

Het interim-bestuur van de SvPO- School Utrecht 
en 



Hoorn, 5 oktober 2022 
Betreft: oordeel onderwijsinspectie herstelonderzoek 

Beste ouders en verzorgers, 

In mei van dit jaar heeft de Inspectie van het Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd naar onze school. Over de 
uitkomsten van dit onderzoek informeren wij u in deze brief. Daarnaast geven wij aan hoe wij met deze uitkomsten aan 
de slag zijn gegaan. Dat doen we omdat we onze belofte van kleinschalig onderwijs op een goed niveau willen 
waarmaken. Later dit schooljaar volgt een nieuw herstelonderzoek. 

Herstelonderzoek 16 en 17 mei 2022  
In april 2021 heeft de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs als `zeer zwak' beoordeeld. Op 20 en 24 mei 
heeft de inspectie een herstelonderzoek uitgevoerd. Bij beide onderzoeken zijn - zoals voor alle VO-scholen - de 
onderwijsresultaten niet meegewogen omdat de inspectie rekening wilde houden met de omstandigheden die zijn 
ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Dit is begrijpelijk maar ook spijtig, vooral omdat onze scholen 
een traditie hebben in het behalen van goede onderwijsresultaten. 
De inspectie heeft in haar laatste onderzoek geconstateerd de verbeteringen op het terrein van het onderwijsproces, de 
kwaliteitszorg, zicht op de ontwikkeling van leerlingen en de begeleiding van leerlingen niet of onvoldoende zichtbaar 
waren. Samenvattend zag de inspectie onvoldoende verbetering ten opzichte van 2021. Daarom krijgt de school 
wederom het oordeel `zeer zwak'. 

Verbeterplan 2022-2023  
Op 7 juni 2022 is er een nieuw (interim)bestuur aangetreden. Het interim-bestuur kreeg van de minister voor Priinair en 
Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, onder meer de opdracht om te zorgen voor rust op de scholen en voor 
continuIteit van onderwijs. 
Als interim-bestuur hebben we geconstateerd dat de school in het afgelopen jaren onvoldoende is gefaciliteerd om de 
gewenste verbeteringen aan te brengen. Verder was er geen goed werkend kwaliteitszorgstelsel en werden docenten 
onvoldoende betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de school. 
Als tijdelijk bestuur werken we al vanaf ons aantreden aan verbetering van de punten waarop de onderwijsinspectie 
kritiek heeft. Dat doen we samen met de school(leiding) en in samenspraak met de onderwijsinspectie, door: 
• Vanaf de start van het schooljaar een expert van het team `Leren Verbeteren' in te schakelen. Deze expert maakt 

momenteel samen met de schoolleider en docenten een verbeterplan waarmee we zwakke punten aanpakken en dat 
we sterke punten behouden. Wij zullen u ook over het verbeterplan informeren. 

• Zorg te dragen voor een goed kwaliteitzorgstelsel. Dat geeft het bestuur, de docenten en ouders meer inzicht in de 
kwaliteit van het onderwijs en in de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. Zorg voor kwaliteit moet 
binnen het bestuur en de school een vanzelfsprekendheid worden. 

• In te zetten op een versterking van mentoraat en begeleiding van leerlingen. 
• De banden aan te halen met het regionale samenwerkingsverband voor passend onderwijs, zodat leerlingen die 

specifieke zorg nodig hebben die ook krijgen. 

Herstelopdracht en perspectief 
Wij blijven werken vanuit het vertrouwde onderwijsconcept van overzichtelijke scholen, kleine klassen, een vast 
rooster, kansen bieden zodat leerlingen kunnen opstromen, veel professionele ruimte voor de docent en een beperkte 
overhead. We hebben vertrouwen in de verbeteraanpak en zijn vastbesloten om samen met de schoolleider en de 
docenten verbeteringen te realiseren. Naar verwachting voeren we met de onderwijsinspectie nog dit kalenderjaar een 
voortgangsgesprek, zodat we in het vroege voorjaar van 2023 een volgend herstelonderzoek kunnen inplannen. Dat 
geeft ons de kans om op relatief korte termijn te laten zien dat onze verbeteracties ook daadwerkelijk resultaat hebben. 

Wij zullen u re elmati informeren over de voortgang van onze aanpak. Wanneer u vragen heeft kunt u die richten aan 
onze 	 of aan de medezeggenschapsraad van de school. 

Het interim-bestuur van de SvPO- School Hoorn 
en 



Wed Oct 5 22:05:49 2022 

Fwd: schoolgidsen 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

153 

Hi 

Zou je dit bericht willen toevoegen aan het dossier van SvPO, bestuur? 

Dank alvast! 

Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 &lt; 	@gmail.com&gt; 
Datum: 3 oktober 2022 om 17:56:15 CEST 
Aan:  &quotaillii &quot; &it; 	@owinsp.nl&gt; 
Onderwerp: Antw: schoolgidsen 

Dag 

Fijn dat we vanmiddag even konden bijpraten. 
Wat de meldingen betreft: 

5.1.2.d 

5.1.2.d 



Laten we contact houden over alle issues! 
Hartelijks 

Schoolgids  
Over enkele weken is de schoolgids klaar. De gids bevat veel relevante informatie en we hebben voor een fris 
uiterlijk gekozen. Conform wet- en regelgeving leggen we de schoolgids eerst voor aan de 
ouder/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad en we sturen voor 1 oktober een exemplaar naar de 
onderwijsinspectie. Alle leerlingen krijgen daarna een exemplaar mee naar huis. Nieuwe leerlingen krijgen ook 
een exemplaar van de `onderwijsafspraken' mee naar huis met het verzoek om deze thuis te bespreken en 
daarna te ondertekenen. De afspraken onderstrepen dat leerlingen zich vooral goed ontwikkelen als school, 
leerling en ouders samen optrekken. Dat commitment mag u ook van ons verwachten! 

Schoolkosten en ouderbijdrage  
Onze scholen ontvangen jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Het overgrote deel van 
de kosten wordt daarmee gedekt, maar niet alle kosten. Daarom vragen scholen jaarlijks aan ouders een 
vrijwillige ouderbijdrage. Bij SvPO wordt die bijdrage voornamelijk gebruikt voor de schoolreizen. In 5 VWO 
wordt de bijdrage voornamelijk gebruikt voor de kosten van de taalexamens (IELTS, DELF) en in de 
examenklas bijdrage voor examentrainingen, afsluitende activiteiten en voor de diploma-uitreiking. Of de 
ouders van een leerling de vrijwillige bijdrage hebben betaald, is niet bepalend voor deelname aan de activiteit. 
Als interim-bestuur volgen we de wet en laten we al le leerlingen meedoen aan de activiteiten die wij aanbieden. 
Taalreizen en extra trainingen zijn echter kostbaar. De totaal ontvangen ouderbijdragen zijn bepalend voor de 
wijze waarop wij activiteiten kunnen organiseren en vormgeven, nu en in de toekomst. Dat maakt uw bijdrage 
zeer waardevol voor onze scholen. 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €475,-. Ter achtergrondinformatie: de gemiddelde 
taalreis kostte de school het afgelopen schooljaar ongeveer €530 tot €600,-. De hoogte van de ouderbijdrage 
wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, conform wet- en regelgeving. U krijgt separaat informatie 
over de betaling van de ouderbijdrage, die vanaf dit schooljaar verloopt via de bankrekening van de school. 

Taalreizen  
De taalreizen zullen plaatsvinden in de tweede helft van het schooljaar. De insteek voor dit schooljaar is dat 
ieder leerjaar een grotere activiteit heeft. Voor klas 1 gaat het om een meerdaagse uitstap binnen Nederland, 
voor klas 2 tot en met havo-4 en vwo-5 gaat het om een buitenlandse taalreis. We zijn nog in overleg met enkele 
schoolreis aanbieders over bestemming en programma. Nu de corona pandemie steeds meer onder controle 
lijkt, is er een run ontstaan op school- en taalreizen. Dat heeft effect op de prijs en op de beschikbaarheid. Zo 
gauw het programma voor uw kind is vastgesteld, ontvangt u daar separaat informatie over. 

Op ma 3 okt. 2022 om 12:29 schreef 
	 &11111111.111Agmail.com&gt;: 

Dag 
Ik ben nu nog bereikbaar en daarna na 16.30 u. Mijn 06 heb je 
Hartelijks 

Op ma 3 okt. 2022 om 09:51 schreef 
	

&lt;1111111111@owinsp.nl&gt; 



Dag 

Dank voor het toesturen van de nieuwe schoolgidsen. Ik hoor graag wanneer deze definitief worden. Mooi 
dat elke school een eigen gids krijgt, denk dat dit gewaardeerd wordt. 

Ik zal de tekst over schoolkosten nog even langs onze analist laten gaan, voor feedback. 

Verder bel ik je vandaag even, voor overleg, er is een aantal meldingen bij ons loket binnen gekomen en 
het lijkt me goed om je hier over te informeren. 

Wanneer schikt het je vandaag? Ben zelf in overleg van 13-16 u, maar daar omheen ben ik goed te 
bereiken. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Sint Jacobsstraat 200 I 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730  I 3500 GS I Utrecht 

M 

http://www.onderwijsinspectie.n1   

Van: 	 &1t;111.111111(i?;gmail.com&gt; 
Verzonden: donderdag 29 september 2022 17:56 
Aan: 	 &1411111(i0winsp.nl&gt; 
Onderwerp: Fwd: schoolgidsen 



Dag 

Dank nog voor het gesprek van vorige week. Ik had je toegezegd om een paar schoolgidsen door to mailen. We 
hebben ze een hele andere look&amp;feel gegeven. Iedere school krijgt een 'eigen' gids. De gidsen zijn nog in 
concept en we zetten morgen nog de laatste punten op de i. Onder andere de onderwijsresultaten moeten we nog 
updaten. Verder hebben we de gidsen uiteraard voorgelegd aan de MR. Als alles definitief is, dan zorg ik ervoor 
dat iedere leerling een exemplaar mee naar huis krijgt. 

Ik hoor graag je eerste reactie en zie uit naar ons volgende overleg! 

Hartelijks, 



From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments:  

Wed Oct 5 21:13:15 2022 

Nieuwe versie AB SVPO 
221005 Ambtsbericht SVPO (v5).docx(119KB) 

154 

Ha  MEI 

Zie bijgevoegd de nieuwe versie, afgestemd met de collega's in de cc. Ik heb 	nog niet kunnen spreken maar wel via 
terugkoppeling gehad. 

Ik hoor graag je reactie. 

5.2.1 

Groet 

Van: 	 < 	@owinsp.nl> 
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 18:11 
Aan: 	 < 	@owinsp.nl> 
CC: 	 < 	@owinsp.n1>; 	 < 	 @owinsp.nl>; 	 <111/11@owinsp.nl> 
Onderwerp: Re: 2022.10.04 Nota SvPO V6.docx 

Bespreking niet meer nodig. Ik zie graag nieuwe versie ambtsbericht eerst. 	informeert je vast over het gesprek 
met 
Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 5 okt. 2022 om 09:05 heeft 	 <11111111111@owinsp.nl>  het volgende geschreven: 

Ho i 
Ok dan laat ik wel even wat inplannen om to bespreken. En dan gaan we er daarna mee verder. 

5.2.1 
Groet 

Van: 
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 08:56 
Aan: 	 <11111=1@owinsp.nl> 
CC: 	 <1111111@owinsp.nk 	 <11.1111 >; 	 <111111@owinsp.nl> 
Onderwerp: Re: 2022.10.04 Nota SvPO V6.docx 

Dag 

5.2.1 

5.2.1 



Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 4 okt. 2022 om 21:58 heeft l 	 <1111111111@owinsp.nl>  het volgende geschreven: 

Allen, 

Bijgevoegd een schonere versie. Eerdere wijzigingen overgenomen. Ik heb met 	contact gehad over wat laatste 
aanscherpingen om de teksten op elkaar te laten aansluiten. Plus nog wat kleinigheden eruit gevist. 

5.2.1 

Groet 

Van: 	 <111111@owinsp.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 20:40 
Aan: 	 @owinsp.nl>; 	t 	<=11111@owinsp.ni>  
CC: 	 < 	@owinsp.nk 	 < 	@owinsp.nl>  
Onderwerp: RE: 2022.10.04 Nota SvPO V6.docx 

5.2.1 

Gr 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 oktober 2022 20:30 
Aan: 	 <111111111@owinsp.nl>  
CC: 	 <111111@owinsp.nk 
Onderwerp: 2022.10.04 Nota SvPO V6.docx 

@owinsp.nl>; 	 @owinsp.nl> 

Hallo 

Zie hier antwoord op jouw vragen 

Qua tekst heb ik alleen aan het eind de wijziging aangebracht die ik direct om half 6 ook heb gemeld. 

Ik probeer bij 	te achterhalen hoe laat het gesprek tussenl en bestuur is. 



Groet 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

M PVO 

AMBTSBERICHT 
Hierbij bericht ik u over de financiele continulteit bij de bevoegde gezagen van de 
acht scholen voor Persoonlijk Onderwijs (hierna: de stichtingen). Aanleiding zijn 
o.a. de acht jaarverslagen 2021 die de Inspectie van het Onderwijs (hierna: 
inspectie) op 30 sept. jl. heeft ontvangen en de prognoses van het interim-
bestuur (hierna: bestuur) bij het overleg op uw Ministerie d.d. 15 sept. jl. 

De inspectie komt tot drie conclusies: 
- De situatie bij de acht stichtingen op gebied van zowel financien als de 
onderwijskwaliteit is zeer verontrustend. 
- De financiele continditeit van de scholen staat onder druk. Wij verwachten dat 
de scholen zonder aanvullende middelen niet levensvatbaar zijn. 
- De huidige situatie bij de acht stichtingen vraagt om adequate handhaving, maar 
de feitelijke financiele situatie bij de acht stichtingen staat daaraan in de weg. 

Met deze nota wil de inspectie u zo volledig mogelijk informeren over de stand van 
zaken. Het bestuur heeft een situatie aangetroffen die nog complexer is dan het 
had verwacht. Daarvoor hebben we begrip. Tegelijkertijd ligt er een enorme 
opgave. Er moeten in korte tijd grote stappen gezet worden, zowel op financieel 
gebied als op het gebied van de onderwijskwaliteit. Daarvoor ontbreken de 
financiele middelen. Hieronder lichten we de conclusies toe. Eerst volgen de 
feiten, vervolgens de afgeronde en toekomstige sancties en we eindigen met het 
vervolg. 

1. Felten omtrent financiele continuiteit 
Bij het specifiek onderzoek naar het eigendom en de verantwoording van de 
onderwijshuisvesting bij de acht stichtingen is gebleken dat de jaarrekeningen 
2018 — 2020 geen getrouw beeld gaven van de feitelijke financiele situatie. Eind 
2020 waren alle acht de stichtingen niet meer in staat om al hun rekeningen te 
betalen. Kortom: de acht stichtingen waren eind 2020 technisch failliet. 

Bovenop die zorgwekkende financiele situatie kennen de stichtingen afnemende 
leerlingenaantallen; voor 2023 een afname van 74 leerlingen ten opzichte van het 
voorgaande jaar, aldus het bestuur. Omdat de meeste stichtingen relatief Jong 
zijn, zouden zij dus juist een periode van groei moeten doormaken om boven de 
stichtingsnorm te komen.1  

1 Voor in ieder geval een van de stichtingen is reeds een eerste waarschuwingsbrief door 
DUO verzonden. 
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Afnemende leerlingenaantallen hebben een negatieve invloed op de te ontvangen 
Rijksbekostiging; zie prognose van het bestuur voor de ontwikkeling van de 
Rijksbekostiging (zie bijlage 1). 

Kanttekening: het bestuur gaat vanaf volgend jaar uit van gelijkblijvende 
leerlingenaantallen, terwijI met de afname mogelijk een trend is ingezet. Zo kan 
eerdere en toekomstige publiciteit over de acht stichtingen van invloed zijn op de 
schoolkeuze van ouders en leerlingen, bijv. over het wanbeheer door de oud-
bestuurder, over kwaliteitsrapporten die binnenkort worden gepubliceerd, 
terugvordering van de onrechtmatige bestedingen etc. 

De negatieve invloed op de Rijksbekostiging maakt dat de scholen de komende 
jaren te maken hebben met een aanzienlijke daling van de Rijksbijdragen ten 
opzichte van 2022. Afname: ruim € 2 miljoen voor 2023-2027 in totaliteit 
(schatting bestuur). Dit staat los van de extra Rijksbekostiging die u aan de acht 
stichtingen hebt toegekend. Ondanks deze zorgwekkende ontwikkeling, beschikt 
het bestuur nog niet over beleidsrijke meerjarenbegrotingen en die zijn niet 
eerder dan 1 nov. a.s. gereed. 

Voor scholen net boven de stichtingsnorm geldt dat zij (financieel) kwetsbaar zijn, 
als zij niet over een voldoende financiele buffer beschikken om tegenslagen op te 
vangen en om, waar nodig, te kunnen investeren in kwaliteit. 

De inspectie concludeerde eerder te verwachten dat de acht stichtingen niet 
binnen de termijn tot de nodigde kwaliteitsverbeteringen kunnen komen (door hun 
negatief vermogen) en dat dit onzekerheid voor leerlingen en ouders met zich 
meebrengt. De afname van ruim € 2 miljoen maakt de situatie zorgwekkender: 
het bestuur heeft geen tot zeer beperkte financiele ruimte om noodzakelijke 
investeringen in de verbetering van de onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering te 
doen. Daar komt bij dat het bestuur zoveel mogelijk wenst vast te houden aan het 
relatief dure concept van kleine klassen. Kortom: de zorgwekkende situatie voor 
de leerlingen duurt voort, terwijI zij recht hebben op kwalitatief goed onderwijs bij 
een stabiel bevoegd gezag. De eerdere zorgen van de inspectie over de 
continuIteit van het onderwijs aan de leerlingen zijn toegenomen. 

Feiten omtrent herstelopdrachten financien 
De inspectie heeft alle acht de stichtingen herstelopdrachten (zie bijlage 2) 
gegeven voor vier financiele tekortkomingen2  in de verantwoording van de 
besteding van de Rijksbekostiging (jaarverslagen 2019 en 2020). Sinds het 
aantreden van het bestuur heeft de inspectie aangedrongen op snel en adequaat 
oppakken van deze opdrachten. In de jaarverslagen 2021 zou herstel zichtbaar 
moeten zijn. Het is het bestuur niet gelukt het herstel te realiseren. 

Daarnaast zijn de jaarverslagen 2021 niet voorzien van de accountantsverklaring, 
daarmee is sprake van een extra tekortkoming. 

2 Het gaat om tekortkomingen in de naleving van onderwijswet- en regelgeving. 
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2. Sanctionering 

Afgerond: 
Voor de locatie Utrecht (oordeel zeer zwak) is door de inspectie reeds 15% 
opgeschort en ingehouden. 

Toekomstig: 
Voor de locatie Utrecht geldt dat de inspectie geen verdergaande bevoegdheid 
heeft. Tot op heden is inhouding voor meer dan 15 % uitgebleven. Het is aan u om 
bij voortdurende tekortkomingen verder door te pakken. 

Daarbij komt dat de inspectie recent herstelonderzoeken naar de 
onderwijskwaliteit heeft uitgevoerd; bij vier van de acht stichtingen is het oordeel 
Zeer Zwak gegeven (zowel een eerste, tweede als derde keer Zeer Zwak). De 
inspectie informeert u over de exacte inhoud van de oordelen en bevindingen 
nadat de rapporten zijn vastgesteld. Ook hier geldt dat een sanctie zoals 
opschorting en inhouding in de rede Iigt bij uitblijvend herstel. 

Daarnaast geldt het volgende voor de financiele tekortkomingen (zie bijlage 2). 
De Beleidsregel financiele sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen (hierna: de 
beleidsregel) schrijft voor dat bij een tekortkoming eerst opschorting en zo nodig 
inhouding volgt van 15% van een twaalfde deel van de bekostiging. Dat betekent 
dat de stichtingen te maken kunnen krijgen met een opschorting van een 
veelvoud van 15% die kan oplopen tot 75 % (bij vijf tekortkomingen). 

Daarbovenop komt dat voor het bestuur een aanzienlijke terugvordering boven de 
markt hangt. De inspectie heeft vastgesteld dat de acht stichtingen ruim 
€ 22 miljoen aan Rijksbekostiging onrechtmatig hebben besteed. Het bestuur 
heeft nog geen afdoende stappen ondernomen om het weggevloeide vermogen te 
conserveren en/of terug te halen (om de tekortkoming ongedaan te maken). 
Uitgangspunt in de beleidsregel is volledige terugvordering van onrechtmatige 
bestedingen. Er is nog geen uitzicht op herstel. 

Daarbij komen signalen over onrechtmatige bestedingen in 2021-2022 bij de acht 
stichtingen. Het bedrag van ruim € 22 miljoen en daarmee de terugvordering kan 
dus nog verder oplopen. De inspectie onderzoekt op korte termijn deze signalen. 

De acht stichtingen beschikken echter niet over het financiele vermogen of de 
draagkracht om de bedoelde sancties te kunnen dragen. De inspectie verwacht 
niet dat dat op korte termijn verandert. Hiermee zal in de handhaving rekening 
moeten worden gehouden. 

3. Vervolg 

De inspectie acht een situatie waarbij geen adequate handhaving plaatsvindt zeer 
onwenselijk. We hebben begrip voor de complexe situatie en het felt dat het 
bestuur tijd nodig heeft om grip op de situatie te krijgen, maar het is in het belang 
van de leerlingen (en hun ouders) dat zij op korte termijn onderwijs van 
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voldoende niveau krijgen en dat er duidelijkheid komt over het perspectief van de 
scholen. 

Daarom adviseert de inspectie u om bij beslissingen in dit dossier de noodzaak 
van adequate handhaving gericht op herstel en de risico's voor de financiele 
continuIteit te betrekken. 

De inspectie blijft uiteraard haar rol als toezichthouder vervullen door onder 
andere te onderzoeken en te rapporteren en zal u waar nodig informeren. 

Bijlage 1 : Prognose van het bestuur voor de ontwikkeling van de Rijksbekostiging 

(Verwachte) ontwikkeling rijksbekostiging 
School 	 Kalenderjaar 	Kalenderjaar 	Kalenderjaar 	Kalenderjaar 	Kalenderjaar 	Kalenderjaar 	Totaal 

2022 	 2023 	 2024 	 2025 	 2026 	 2027 	2023-2027 
SOO Amsterdam 	 E 	-210.735 € 	-22.033 € 	-37 078 € 	-81.677 € 	-44.600 € 	-396.123 
SvPO Deventer 	 € 	351.225 € 	 - € 	-22.717 € 	-124.129 € 	-78.967 C 	125.412 
S‘POGeldert-nalsen 	 C 	171.710 € 	-23.825 C 	-36.463 C 	-79.245 € 	-42.782 C 	-10.600 
SvP0 Hengelo 	 € 	-226.345 C 	 - C 	 € 	-159.284 C 	-108.285 € 	-493.914 
SvPO Hurdegaryp 	 C 	-218.540 C 	-10.870 € 	-38.469 C 	-90.737 C 	-52.268 C 	-410.884 
SvPO Kapelle 	 C 	-343.420 C 	-22.061 € 	-36.900 C 	-81.219 € 	-44.319 C 	-527.919 
SvPO Utrecht 	 C 	-249.760 C 	 - C 	-24.730 C 	-116.267 C 	-73.390 C 	-464.147 
SvPO Hoorn 	 C 	148.295 C 	 - € 	-5.150 € 	-139.082 C 	-91.863 € 	-87.801 
Totaal 	 4 	-577.570 4 	-78.789 4 	-201.507 C 	-871.642 4 	-536.475 4 	-2.265.983] 

Bijlage 2: 

Financiele herstelopdrachten: 
1. het juist en volledig verantwoorden van (totaalbedragen van) de 

investeringen in (de verbouwing van) de huisvesting in de betreffende 
jaarrekeningen; 

2. het op de juiste wijze verantwoorden van de ouderbijdragen en de daarbij 
behorende kosten voor de taalreizen en de schoolkosten; 

3. het op de juiste wijze verantwoorden van (de kosten die horen bij) de 
ouderbijdragen in de betreffende jaarrekeningen; 

4. het informeren van de ouders over de bestedingen van de ouderbijdragen 
aan huisvesting door de SvPO-ANBI-stichting en de in dat kader 
afgegeven herstelopdrachten. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

>Retouradres Postbus 16375 2500 B3 Den Haag 

Bestuur SvPO-scholen 
Postbus 36274 
1020 MG Amsterdam 

Contactpersoon 

111111Wallia 
MEEni@minocw.n1 

Voortgezet Onderwijs 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 0 7 OKT, ion 
Betreft 	Besluit inzake uw aanvraag aanvullende bekostiging 

Geacht bestuur, 

Inleiding 
Op 23 augustus 2022 hebt u namens de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs een 
verzoek voor aanvullende bekostiging ingediend. Op 5 september hebt u laten 
weten dat deze aanvraag als de definitieve aanvraag beschouwd kan worden. Met 
deze beschikking reageer ik op uw verzoek. 

Aanvullende bekostiging kan warden verstrekt als sprake is van bijzondere 
omstandigheden. Dat is bij uw scholen het geval. U vormt sinds juni dit jaar het 
interim-bestuur van acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. De voormalig 
bestuurder heeft zijn taken aan u overgedragen nadat de inspectie constateerde 
dat er sprake was van bestuurlijk wanbeheer. De financiele situatie op de scholen, 
en de kwaliteit van het onderwijs op een deel van de scholen, baren mij nog altijd 
zorgen. U hebt een ingewikkelde opdracht aangenomen, waarvoor ik middels deze 
beschikking nogmaals mijn dank uitspreek. 

De kosten die u mij vraagt te vergoeden, maakt u om de situatie te verbeteren. U 
Iaat onder meer weten voornemens te zijn de financien van de schoolbesturen op 
orde te brengen. U wenst daarnaast een impuls te geven aan de kwaliteit van het 
onderwijs en de organisatie, evenals de daarmee samenhangende ict-activiteiten. 
Daartoe hebt u een inschatting van de extra kosten gemaakt. 

Besluit 
Ik honoreer uw aanvraag onder verrekening van het eerder verstrekte voorschot, 
onder de voorwaarde dat deze wordt besteed zoals beschreven in uw aanvraag. U 
ontvangt hiertoe op 23 november een bedrag van € 658.500,-. Daarbij geef ik u 
hier de opdracht mee om de kosten die u hebt gemaakt naar aanleiding van het 
handelen van de voormalig bestuurder, waar u nu aanvullende bekostiging voor 
aanvraagt, op hem te verhalen. Aileen dan is dit verzoek te rechtvaardigen, het 
betreft hier immers een ex-bestuurder die eerder onderwijsgeld heeft ontvangen, 
voor dezelfde opdracht als waar u met aanvullende bekostiging nu uitvoering aan 
gaat geven. Dan zijn deze kosten ook voor hem. 

Onze referentie 

Uw e-mail van 
23 augustus 2022 

Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar makes. 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
www.bezwaarschriftenocw.nl.  
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Toelichting 
U hebt verzocht om € 1.158.500,- aan aanvullende bekostiging, voor de kosten 
die u verwacht te maken t/m 31 december 2022. In uw aanvraag en de 
bijbehorende toelichting hebt u uiteengezet aan welke zaken u voornemens bent 
de bekostiging te besteden. Eerder - op 7 juli 2022 - is op uw verzoek reeds een 
voorschot betaald van € 500.000,-. U stelde destijds dat betaling van het 
voorschot noodzakelijk was vanwege een acuut liquiditeitsprobleem, dat was 
ontstaan onder regie van het voormalige bestuur. De situatie leidde tot risico's 
voor de continuiteit van het onderwijs op de scholen. Ten aanzien van het 
voorschot is met u afgesproken dat het in 2022 zou worden verrekend. Dit is ook 
in de beschikking vermeld. 

Onze referentie 

Op grond van artikel 5.10 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 kan ik 
aanvullende bekostiging verstrekken indien bijzondere omstandigheden van een 
school daartoe aanleiding geven. De verstrekking vindt voor een bepaalde periode 
plaats op aanvraag van het bevoegd gezag. Indien nodig worden verplichtingen 
aan het bevoegd gezag verbonden aan de verstrekking. Een aanvraag moet 
worden ingediend in het kalenderjaar waarin de bijzondere omstandigheden zich 
voordoen. 

Aanvullende bekostiging kan alleen worden verstrekt als sprake is van bijzondere 
omstandigheden aan een school die het bevoegd gezag niet kon voorzien, en 
waardoor de reguliere bekostiging niet voldoende is. De verstrekking van 
aanvullende bekostiging vindt altijd op individuele basis plaats en wordt van geval 
tot geval bezien. Naast de aard van de omstandigheden, kan ook de financiele 
situatie waarin de school verkeert worden meegenomen in de afweging. Scholen 
moeten er immers in beginsel zelf zorg voor dragen dat de inkomsten en uitgaven 
meerjarig in balans zijn. 

Verantwoording 
De aanvullende bekostiging die u op grond van deze beschikking wordt verstrekt, 
dient te worden besteed zoals vermeld in uw aanvraag van 23 augustus 2022. 

Op grond van artikel 6.19 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 verlang ik van u 
dat u de aanvullende bekostiging verantwoordt in uw jaarrekening. Dit geldt voor 
het gehele bedrag dat u aan aanvullende bekostiging ontvangt (€ 1.158.500,-). Ik 
verwacht tevens dat u verantwoordt welke stappen u hebt gezet om uw kosten op 
de voormalig bestuurder te verhalen. 

Ik wens u succes met het realiseren van de verbeteringen. 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

uennis vviersrna 
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156 From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments:  

Tue Oct 11 13:41:33 2022 

FW: Aangepast schoolgids Amsterdam 
Schoolgids_2022-2023_SvPO_Amsterdam_V2.pdf(3080KB) 

Hi 

Voor ons prachtige archief! 

Groet, 	 (en dank!!) 

Van: 	 &It; 	@gmail.com&gt; 
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 10:59 
Aan: 	 &It; 	@owinsp.nl&gt; 
Onderwerp: Fwd: Aangepast schoolgids Amsterdam 

Dag 

lk heb de eerste aangepaste gids alweer ontvangen van de vormgever. We zorgen vandaag nog voor het uploaden op 
de inspectiesite. Je vindt de toegevoegde info op p 22. 
Als daarmee de hick-up van afgelopen maandag voldoende is geadresseerd, dan geef ik opdracht om alle gidsen aan to 
passen. Hoor graag van je, 
Hartelijks 
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Inleiding 

Vanaf 2 september heeft de locatieleider van de SvPO school te Hoorn samen de adviseur van 
Leren Verbeteren het nodige in gang gezet om te komen tot de gewenste en noodzakelijke 
verbeteringen van het onderwijs op de school. Dit naar aanleiding van het Vierjaarlijkse 
Onderzoek van de Onderwijsinspectie en de daaruit voortvloeiende verbeteropdrachten. 
Deze activiteiten en verbetertrajecten werden gedaan in nauw overleg met het interim- bestuur 
en de adviseurs van Leren Verbeteren die werkzaam zijn op de locaties te Amsterdam, 
Kapelle en Utrecht. 
Binnen het overleg van schoolleiders werd informatie uitgewisseld over de verschillende 
verbetertrajecten, waar mogelijk werden plannen en documenten uitgewisseld en ook de 
betrokken adviseurs hadden geregeld en inhoudelijk (afstemmingsoverleg) met elkaar en met 
de bestuurders. 

Op de school in Hoorn werd besloten om in de maand september en oktober (voor de 
herfstvakantie) zo goed mogelijk in beeld te krijgen: 

? Welke verbeteractviteiten het meest noodzakelijk zijn; 
? Welke verbeteractiviteiten vanuit de bestuurder worden uitgezet; 
? Welke docenten vooral kunnen worden ingezet om tot de gewenste verbeteringen te 

komen, 
? Welke docenten ondersteuning en/of coaching nodig hebben; 
? Welke coaching en ondersteuning de schoolleider nodig heeft. 

We leggen de lat hoog en verwachten veel van de docenten. Indien niet alles uitvoerbaar 
blijkt, zal er gemotiveerd worden aangegeven waarom doelen niet of niet helemaal gehaald 
konden worden. 

27 oktober 2022 
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1 	Aanleiding opstellen herstelplan 

3 van de 8 Pvo scholen zijn eind vorig schooljaar door de Inspectie als zeer zwak 
beoordeeld, waaronder onze vestiging in Hoorn. Inmiddels is ook een vierde vestiging 
zeer zwak verklaard. 
Pvo Hoorn heeft een herstelopdracht gekregen. 
Na een zeer tumultueuze tijd (bestuursniveau) is er een nieuw interim- bestuur 
aangetreden per 1 juni 2022. Zij hebben de opdracht gekregen op de 
onderwijskwaliteit van het bestuur en de scholen weer op orde te brengen 
Pvo Hoorn: als gevolg van de negatieve publiciteit is de aanmelding van 
brugklasleerlingen gedaald van 80 naar 42 leerlingen in het schooljaar 22-23. 

De vestiging in Hoorn heeft: 
? 	181 leerlingen 
? 	25 werknemers (waarvan per schooljaar 2022/2023 8 nieuwe collega's) 

Resultaten 
? 	Pvo Hoorn heeft no een eindexamenresultaten, maar de ci.fers zi'n tot nu toe rima. 
? Zie ook: 

2 	Het herstelplan 

De schoolleiding heeft een herstelplan opgesteld om te voldoen aan de landelijke norm en de 
eisen van de onderwijsinspectie m.b.t. de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg, waarin: 

Een analyse wordt beschreven van de oorzaken van het niet kunnen voldoen aan een 
aantal indicatoren van de onderwijsinspectie. 
Een planmatige aanpak wordt beschreven voor het duurzaam verbeteren van de 
opbrengsten en de onderwijskwaliteit met als doel de onderwijskwaliteit van Pvo te 
verbeteren. 

Het voorliggende plan bestaat uit 3 delen: 
1. Een herstelplan. 
2. Een smart geformuleerd evalueerbaar plan van aanpak met concrete beschrijvingen van 

aanpak van de benoemde thema's in het herstelplan, uitgezet in haalbare fases van 
uitvoering in het schooljaar 2022-2023 met een mogelijke uitloop naar schooljaar 2023-
2024. 

3. Een voorstel om te komen tot een vorm van een kleine projectorganisatie om met de 
doelstellingen uit het plan aan het werk te gaan (instellen van een kwaliteitsgroep op het 
niveau van het bestuur van PVO). 
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De hoofdaanpak in dit plan: 
1. De basis op orde brengen m.b.t. de onderwijsprocessen. 
2. Versterken van de professionele leercultuur binnen de school, teams en de collega's. 
3. Versterken van het onderwijskundig leiderschap en leiding geven aan kwaliteit. 
4. Opzetten van een goede kwaliteitszorg (SKA123) in lijn met het bestuurlijke kader. 

Deze processen lopen parallel aan elkaar en de schoolleiding ziet ze als cruciaal voor het 
behalen van de gestelde doelen in het plan en het realiseren van een duurzame positieve 
schoolontwikkeling. 

Bronnen: 
Opbrengstenkaarten, o.a. Vensters/analyse opbrengsten 
Waarderingskader onderwijsinspectie 2021 
Concept onderzoeksrapport bezoek inspectie d.d. 20 en 24 mei 2022 
Leerlingenquetes (persoonlijk over docent) 

Er is gekozen om in het herstelplan een hoofdaccent op de volgende onderwerpen te leggen 
(waarbij nadrukkelijk aansluiting plaatsvindt met de onderwerpen die al in gang gezet zijn): 

1. Verbeteren van de onderwijsprocessen (leskwaliteit, ondersteuning leerlingen, 
functioneren vaksecties, doorlopende leerlijnen) als voertuig om de opbrengsten te 
verbeteren. 

2. Versterken van het mentoraat: opbouwen van het programma, rolverduidelijking. 
3. Opbouwen en versterken van de zorgstructuur van de school. 
4. Werken aan stabiel, sturend en ondersteunend onderwijskundig leiderschap in relatie tot 

rendementsontwikkeling als prioriteit voor de schoolleiding. 
5. Planmatig werken en maken de cirkel rond: Plan Do Check Act, Plan....enz. 
6. Actief monitoren van de resultaatontwikkeling van het PVO opleidingen gericht op een 

duurzame verbetering van de opbrengsten om te blijven voldoen aan de landelijke norm 
vanuit een eigen ambitie om goede prestaties neer te zetten. 

7. Versterken van het kwaliteitsdenken en de — cultuur breed in de school. 

Dit plan moet leiden tot een herorientatie op de onderwijskwaliteit van Pvo met de nadruk op 
het oplossen van de probleemgebieden rond de resultaten en opbrengsten en de procesmatige 
kant enerzijds en het versterken van de professionele cultuur anderzijds. Een model om alle 
onderwijsverbeteringen te borgen in een cyclisch proces geeft onderstaand schema weer. 
Hierbij wordt uitgegaan van een continu proces gericht op verbetering (PDCA cyclus), uit te 
voeren door zowel de schoolleiding als de vaksecties en docenten. Dit vraagt een omslag in de 
cultuur, welke moet worden omgebogen naar een professionele leercultuur. 
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P . N 

DO 

ContinuQus 
Improvement 

De schoolleiding wil dit herstelplan nadrukkelijk samen met het team opstellen en uitvoeren, 
zodat urgentie en draagvlak ontstaat in de hele organisatie om de kwaliteit van de processen 
en de lessen in gezamenlijkheid te verbeteren en de resultaten te verhogen. Uiteraard wordt de 
ingezette koers in lijn met het bestuur van PVO opgezet. De schoolleiding wil kaders 
aanbrengen waar nodig en professionele ruimte bieden waar mogelijk. Zij heeft gevraagd aan 
Leren Verbeteren om dit proces te ondersteunen. 

Het oordeel van de onderwijsinspectie 

0P2 = onvoldoende 
0P3 onvoldoende 
VS 1 = voldoende 
SKA 1 =  onvoldoende 
SKA2 = onvoldoende 
SKA3 =  onvoldoende 

Oordeel = cc 

3 	Eigen analyse Pvo Hoorn 

Bevindingen adviseur Leren verbeteren en de locatieleider (periode tot herfStvakantie): 

Op grond van de documentanalyse, de inspectierapportage, de gesprekken, de bijgewoonde 
lessen en algemene observaties stellen de locatieleider en de adviseur Leren Verbeteren vast 
dat: 

? Er binnen de school een ontspannen en gemoedelijke sfeer heerst. Dat is onder meer te 
danken aan de sfeer die het gebouw uitademt, de akoestiek, het relatief geringe aantal 
leerlingen, de korte lijntjes, de grote gemeenschapsruimte waar docenten, 
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onderwijsondersteunend personeel en leerlingen gemeenschappelijk starten, pauzeren 
en lunchen. Er is ook geen centrale bel, waardoor de rust extra onderstreept wordt. 

? Docenten over het algemeen zich willen inzetten voor een warm en veilig pedagogisch 
klimaat. Leerlingen voelen zich ook veilig en thuis op school. 

? Er zijn korte lijntjes met de ouders en tussen docenten en leerlingen. Een systematisch 
systeem van leerlingenzorg is in ontwikkeling (zie ook Plan van Aanpak — mentoraat). 

? Leerlingen zijn nog te weinig betrokken bij activiteiten als organisatie evenementen, 
leerlingenraad (zie ook Plan van Aanpak Mentoraat). 

? Leerlingen vervullen nog geen taak bij het op verschillende momenten beoordelen van 
de kwaliteit van het onderwijs. Zie Plan van Aanpak (participatie). 

? Er ontbreekt een taal- en rekenbeleid (zie ook Plan van Aanpak — taal/rekenbeleid). 
? Veel docenten hebben moeite om in hun lessen te differentieren. Tijdens de 

bijgewoonde lessen werd het slechts in een beperkt aantal gevallen gesignaleerd. In 
die gevallen was er wel sprake van goede kwaliteit. De school kan en zal veel meer 
gebruik kunnen maken van deze ervaren en deskundige docenten (zie Plan van 
Aanpak — pedagogisch- didactisch handelen / coaching en begeleiding van docenten). 

9  Variatie in werkvormen vraagt dringend om aandacht. Veel docenten zijn zelf veel aan 
het woord, interactie komt in veel bijgewoonde lessen nauwelijks voor. Vanuit de 
werkgroep Pedagogisch Didactisch handelen zullen scholingsbijeenkomsten e.d. 
worden aangeboden. Een aantal docenten zal zich beschikbaar stellen om lessen bij te 
wonen. 

? Ook heeft een deel van het team behoefte aan coaching en scholing rond thema's als 
differentiatie — zie planning teambijeenkomsten. 

? Er ontbreekt een goed samenwerkingsverband tussen de verschillende vakdocenten van 
de verschillende locaties. Vakinhoudelijk overleg en afstemming over inhoud, aanbod, 
toetsing en beoordeling vindt weinig plaats. Zie plan van aanpak. 

? De schoolleider heeft erg veel taken en mist ondersteuning, taakuren e.d. om goede 
onderwijskundige leiding en sturing te kunnen geven. Tijdens dit cursusjaar zullen 
docenten meerdere keren een lesbezoek tegemoet zien uitgevoerd door de locatieleider 
en de adviseur Leren Verbeteren. 

? Binnen de school moet aandacht komen voor meer orde en structuur en het naleven van 
nieuwe gedragsregels. Zo viel tijdens de bijgewoonde lessen op dat: 

o Sommige leerlingen bij bepaalde leerkrachten veelvuldig het lokaal verlaten 
om naar het toilet te gaan, water te halen of andere `uitstapjes'. Het merendeel 
van de docenten accepteert dit gedrag niet. 

o Het gebruik van de mobiele telefoon in sommige lessen aanbevolen wordt en in 
andere lessen niet wordt toegestaan. 

o De inrichting van de leeromgeving hier en daar om aanpassing en verbetering 
vraagt. 

Vanuit het team: 
? 	Het team in Hoorn wil graag werken aan het onderwijs, het team lijkt de lastige tijd goed 

doorgekomen te zijn. Men wil het verleden (bestuurlijke onrust) graag achter zich laten. 
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Mensen ervaren werkdruk; er was in vorige jaren nauwelijks tot geen tijd gereserveerd in 
de jaaragenda voor overleg en afstemming (dit moest gebeuren in de avonden en het 
weekend want lesuitval was ongewenst). Ze zitten met veel vragen over de invulling van 
de normjaartaak. 
Ook voelt men zich vaak bezwaard te vragen om (goed/nieuw/ bruikbaar/modern) 
lesmateriaal; ze hebben het vaak moeten doen met achterhaald lesmateriaal. Meerdere van 
de gebruikte methodes zijn oud tot zeer oud. 
Collega's zouden graag tijd willen krijgen om aan eigen ontwikkeling te kunnen werken 
en te kunnen overleggen met collega's, zodat ze hun vakmanschap kunnen 
ontwikkelen/delen. 
Pvo was bewust protocolvrij; er is nu behoefte aan heldere regels, protocollen en 
eensgezindheid in de uitoefening van de afspraken binnen de school. 

Samenvattend: het team wil, maar het ontbrak aan de tijd. 
De indicatoren van de inspectie 

De basis op orde 
Opstellen verbeterplan + systematische uitvoering daarvan 
Leerlingen volgen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
Bestrijding van achterstanden, in het bijzonder de Nederlandse taal / passend 
onderwijs + hulpplannen voor leerlingen + ondersteuning door de mentor 
Taalbeleid / toetsbeleid 
Analyse opbrengsten leerlingen, prognoses en genormeerde toetsen 
Gestructureerde, doelmatige en zichtbare notatie van (gewenste/stagnerende) 
ontwikkeling van de leerling; doelen stellen, evalueren (met ouders) en bijstellen 
OPP / ondersteuningsplan / uitstroomprofiel 
Onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen 
Uitvoering kwaliteit > leer- en ontwikkel omgeving 
Stelsel van kwaliteit (bestuur en school) 
Planmatig evalueren onderwijsprocessen, oa door lesbezoeken en feedback op lessen 

De feedback van de Inspectie (uit de herstelopdracht) 
OP2: Er ligt nauwelijks iets vast over leerlingen. Er moet een vertaalslag worden gemaakt van 

informeel contact naar het gestructureerd vastleggen van leerlinginformatie. Acties moeten 
concreet en zichtbaar worden. Absentiecontrole op orde gebracht worden. Omgaan met 
verschillen in de les werd ook als onvoldoende beoordeeld. Documenten (bijvoorbeeld 
Ondersteuning i.h.k.v. Passend Onderwijs) moeten op orde gebracht worden.  

OP3: Te veel lessen voldoen niet aan basiskwaliteit, zoals gedefinieerd in het Onderzoekskader 
2021. Daardoor zorgt de school onvoldoende dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen  

OP6: 	voldoende: er is een PTA, er is een examencommissie (bovenschools) 
SKA1: kwaliteitszorg niet op orde, protocollen niet op orde (afstemming met bestuur zoeken 

hierin)  
SKA2 niet voldoende (verstoorde relatie met oude bestuurders), geen sprake van interne en/of 
en 	externe dialoog over kwaliteit(szorg). 
SKA3 

Wat wil het team veranderen 
Collega's in de school geven prioriteit aan de volgende onderdelen: 

Inspectiekader 	Vanuit het team 
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De basis op orde Duidelijkheid rondom regels en afspraken binnen het team en met de leerlingen. 
Denk aan zaken als: absentenregistratie, afspraken over te laat komen, 
protocollen, met elkaar samen naleven van de afspraken etc. Maar ook 
duidelijke planningen en jaaroverzicht. 
Helderheid (en uitbreiden van) rollen binnen de school, duidelijke structuur. 

OP 1 
	

Goed lesmateriaal niet verouderd , ti'd voor de ontwikkelin! van het aanbod. 
OP2 
	

Opbouwen van een goede zorgstructuur. 
Helderheid over rol van de mentor, schoolleider en zorgcoordinatoren (nieuw 
met ingang van 22/23) m.b.t. de zorgleerlingen. 
Taken mentoraat afstemmen en mentoraat met elkaar vormgeven. 

OP3 
	

Ti.d om samen te werken aan de ideale les/ een 	/ overlet. 
SKA1+3 
	

Tijd en ruimte voor de dialoog over het (samen ontwikkelen) van het onderwijs 
en de lessen. 

Onderwijskundig Docenten willen gezien en erkend worden (feedback, lesbezoek, ontwikkeling 
leiderschap 	in beeld). 

Wat is op orde volgens het Inspectierapport 

Er is een rustige werksfeer 
De leerlingen zijn actief 
Leraren stellen vragen aan leerlingen 
Kanttekening is wel: te weinig differentiatie en vaak frontaal lesgeven, te weinig 
afwisseling in werkvormen. Dit is nog een opgave voor het komende schooljaar 
Kleine klassen > persoonlijke aandacht leerlingen 
Veiligheid is voldoende 
Er is meer tijd voor de MR activiteiten 

4 	Analyse van de problematiek 

De analyse is opgebouwd uit gesprekken met verschillende personen in de organisatie (het 
interim-bestuur, de procesbegeleider, de teamleiders, docenten). De volgende zaken kunnen 
mede oorzaak zijn van de problematiek van Pvo Hoorn: 

Ten eerste het voormalige bestuur dat strak top-down stuurde en weinig professionele 
ruimte bood. 
Ten tweede kan een oorzaak liggen in de wisselend kwaliteit van (onderwijskundig) 
leiderschap in de afgelopen jaren en onvoldoende sturing en monitoring vanuit de 
schoolleiding. De huidige schoolleiding (1 persoon) is per 1 augustus 2021 in dienst 
getreden en gestart met het werken aan een stevig fundament voor onderwijskundig 
leiderschap. 
De factor tijd: in de gehele organisatie werd geen tijd georganiseerd voor dialoog, voor 
samenwerking, voor (onderwijs)ontwikkeling. 
Gezien de organisatievorm waarvoor is gekozen (geen overhead, zo plat mogelijk) een 
ongewenste vermenging van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ter illustratie: de 
locatieleider was tevens coordinator Passend Onderwijs en aanspreekpunt bij uitsturen van 
leerlingen en eerste aanspreekpunt voor alle ouders. 

5 	Wat is er al in gang gezet? 
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Onderwijs 

Alle lessen zijn geobserveerd door de schoolleider en 	 van Leren 
Verbeteren. De bevindingen zijn gedeeld met alle docenten. Vanuit deze bevindingen 
is de werkgroep 'De ideale les' voortgekomen. Deze werkgroep overlegt iedere 3-4 
weken en heeft een bruikbare opzet gemaakt van een goede les die alle docenten 
kunnen gaan implementeren. 
De secties krijgen tijdens de werkmiddagen de gelegenheid om met de secties van 
andere locaties of to spreken. Zij hebben nagenoeg dezelfde data voor hun 
teammiddagen. 
Er zijn naast de werkgroep De ideale les nog 5 werkgroepen opgericht: Participatie, 
Mentoraat, Taal- en rekenbeleid, Passend Onderwijs en Pedagogisch klimaat. 
Werkgroepen komen lx per 3 weken bijeen; aan de hand van onderwerpen 
vakgroepen, vakwerkplannen en aandachtspunten per sectie. 
Groepje van docenten die de lessen gaat bezoeken: goede lessen, differentieren als 
voorbeeld, good practices delen met docenten. 
Taalbeleid opzetten (eventueel als eigen opdracht vanuit bestuur), leerlingenraad 
opzetten. 

Zicht op de feeding/ ondersteuning 
SOMtoday is schoolbreed ingevoerd voor absenties, analyse en als 
leerlingvolgsysteem. 
Zorgcoordinator wordt aangesteld: docent 	 . Hij/zij gaat een scholing 
volgen en neemt deel aan gemeentelijk (bovenschools) overleg over de zorg. Hij/zij 
moet het zorgplan/zorgkaart gaan opstellen. 
Het interim-bestuur zorgt voor nieuwe richtinggevende bestuurlijke kaders voor 
kwaliteitszorg en -aanpak. 
Schoolleider en concierge sturen strakker op to laat komen en op leerlingen die over 
de gangen dwalen. 
De school is weer aangesloten bij het zorgoverleg/veiligheidsoverleg van de 
gemeente/SWV. 
De doelgerichtheid van de zorg en begeleiding moet verder groeien, merkbaar en 
zichtbaar worden voor alle partijen (ouders, kind, school). Sinds 1,5 jaar is een jeugd-
en gezinscoach verbonden aan de school vanuit de gemeente. Zij ondersteunt de 
mentoren. 
Check-in & check-out door de mentoren met de leerlingen lx per week. 
Mentoren hebben 1 x per week een overleg met elkaar per leerjaar. Er worden notulen 
gemaakt en direct een plan van aanpak opgesteld indien nodig. 

De organisatie van de school 

? 	Elke week een Gouden Halfuurtje voor het hele personeel, met mogelijkheid voor 
overleg voor secties, voor collega's die meerdere leerjaren lesgeven e.d. 
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Er is meer vrijheid in het organiseren van activiteiten, eigen inbreng m.b.t. verbetering 
van de werving, sfeer in school, klassen-management, participatie. Vijf leerlingen 
hebben inmiddels met een docent economie klas 4 een leerlingenraad gethitieerd. 
De school participeert sinds september 2022 weer actief binnen het 
samenwerkingsverband West Friesland. 
De schoolleider participeert in het regionale directieoverleg sinds september 2022. 

? De schoolgids van Pvo Hoorn is geactualiseerd en bijgesteld op tal van punten 
conform wet- en regelgeving. 

? De schoolleider krijgt coaching en begeleiding door een externe coach (een oud-
rector) 
De schoolleider neemt deel aan het deskundigheidsprogramma voor alle Pvo-
schoolleiders (onderwijskundig leiderschap, kwaliteitszorg, schoolfinancien, ...) 

6 	Wat is de kracht van de school? 
De kracht van de school ligt vooral in het persoonlijke karakter, de rust, overzichtelijkheid en 
de inzet van het team. Ouders zijn erg tevreden over het persoonlijke contact en de 
bekwaamheid van de docenten. Er is zelfs een ouderenquete uitgezet door ouders welke is 
aangeboden aan de minister. Zie bier.  

7 	Werkwijze om doelen te behalen 

1 	Informeren en betrekken medewerker/ouders/leerlingen 
De schoolleiding is zich ervan bewust dat de veranderingen alleen mogelijk zijn als de 
urgentie hiervan voor iedereen helder is en als er in samenwerking aan de verbetering wordt 
gewerkt. Dit is goed duidelijk gemaakt tijdens de teammiddag op 11-10. Er is gekozen om te 
werken met werkgroepen, waarbij iedere docent zijn/haar eigen talenten kan benutten en kan 
meedenken. In de werkgroep Participatie kunnen ook ouders en leerlingen betrokken worden. 
Zie bijlage voor de indeling en inhoud/doelen van alle werkgroepen. 

2 	Themabesprekingen schoolleidersteam Pvo 
In de schoolleidersoverleggen wordt in het komende schooljaar thematisch gewerkt aan de te 
verbeteren onderwijsprocessen en worden hieromtrent besluiten genomen. Dit betreft de 
onderwerpen in het herstelplan die op het bordje van de schoolleiding liggen. 

Op 3 november vindt een eerste studiedag voor de Pvo-schoolleiders plaats. De onderwerpen 
zijn financien (meerjarenbegroting), leidinggeven aan een positief klimaat in de school 

), Onderwijswetgeving anno 2022. 
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In de reguliere schoolleidersoverleggen delen we ook de kennis en ervaring die de 
schoolleiders van de zeer zwakke scholen opdoen in het verbetertraject. Daarmee kunnen we 
als Pvo gezamenlijk groeien. 

3 	Inrichten Kwaliteitsgroep/Stuurgroep (KG) 

De schoolleiding wil het komende schooljaar als volgt werken aan de verbeteringen: 

Er wordt vanaf 10-11 een kwaliteitsgroep (KG) ingesteld voor monitoring en borging van 
het hersteltraject. De KG werkt in opdracht van de schoolleiding en brengt advies uit, 
besluiten worden genomen door de directeur/ MT. 
In de KG hebben zitting: de schoolleider, voorzitters van de werkgroepen, de 
procesbegeleider Leren Verbeteren en mogelijk oproepbare anderen (en/of specialisten). 
De voorzitter van de KG is de schoolleider, zij houdt overzicht over alle processen en 
monitort de voortgang. 
De verschillende werkgroepen zijn al gestart of starten binnenkort. In het kader van het 
verbeterproces wordt de werkgroepen gevraagd onderdelen uit te werken uit het plan van 
aanpak. De werkgroepen worden initieel aangestuurd door de schoolleider, we willen 
toegroeien naar een model waarbij ook anderen aansturen, daarmee bevorderen we 
gespreid leiderschap. 
Vanuit de KG worden ook opdrachten geformuleerd voor de vaksecties. Dan ontstaat ook 
daar direct verbinding met de verbetering van de onderwijskundige processen. 
De werkgroepen hebben een voorzitter, de werkgroep als geheel neemt 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. 
De werkgroep levert tussenproducten en een eindresultaat op. Vormen zijn: 

o Beleidsdocument 
o Aanbeveling/ Advies 
o Voorstel voor aanpak 
o Implementatievoorstel 
Of meerdere van deze. 

De KG komt om de 4/5 weken bijeen om: 
o Het plan van aanpak te vertalen naar opdrachten voor de werk/expertisegroepen. 
o De voortgang te bespreken en te monitoren. 
o Verbinding te leggen tussen de expertisegroepen en de onderwerpen. 
o Mogelijke problemen op te lossen en vervolgactiviteiten uit te zetten. 
o Na te denken over implementatie. 
o Advies te fonnuleren voor de schoolleiding en/of het bestuur. 

• Zowel de werkgroepen als de KG hebben een rol in de beleidsvoorbereiding en hebben 
een adviesfunctie naar de schoolleiding. 
De schoolleider hoort de werkgroepen, weegt de voorstellen en neemt besluiten. 
Aan het einde van ieder schooljaar evalueren we en kijken we naar het volgende 
schooljaar. Dat is ook het moment om te bekijken of, welke, hoe de tijdelijke 
werkgroepen een structurele plaats krijgen in de schoolorganisatie, ook na het 
transitiej aar. 
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8 	Bijlagen 

1. Plan van aanpak  teammiddag 1 1 - 1  0  
2. Indeling werkgroepen  
3. Opdrachten werkgroepen  
4. Overzicht bevoegdheden docenten  
5. Format de ideale les  
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158 
From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments: 

Thu Oct 27 13:46:57 2022 
'bestuur@persoonlijkvo.nr 

FW: Toezichtsplan SvPO oktober 2022 
Toezichtsplan SvPO oktober 2022.pdf(77KB) 

Geacht bestuur, 

Onderstaande mail en bijlage stuurde ik u op 30 september 2022. 

Nu wil ik laten weten dat wij de voortgangsgesprekken, zoals genoemd in het toezichtsplan, in november 
2022 gaan voeren. 

Dat houdt in dat wij op de volgende data de diverse gesprekken gaan doen : 
- 14 november gesprek met bestuur (3 uur) en een gesprek met de toezichthouders (1 uur) willen, u kunt 
aangeven hoe laat u wilt starten en waar het de gesprekken plaats hebben. 
- 15 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Utrecht 
- 21 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Amsterdam 
- 23 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Hoorn 

Na maandag a.s. stuur ik u het programma voor de gesprekken. 
Hoop dat u de diverse locaties a►vast op de hoogte wilt brengen van ons bezoek. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 

Van: 	 &It 	@owinsp.nl&gt; 
Verzonden: vrijdag 30 september 2022 11:49 
Aan: ibestuur@oersoonlijkvo.nr  &Itbestuur@persoonlijkvo.nl&gt; 
Onderwerp: Toezichtsplan SvPO oktober 2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u het toezichtsplan voor de Zeer Zwakke scholen/afdelingen. 
Hierin is opgenomen wanneer de voortgangsgesprekken moeten gaan plaatsvinden. 
Binnenkort neem ik contact op om deze gesprekken voor 2022 to plannen. 

Verder heb ik nog de vraag of bij de besturen en scholen van de diverse locaties de contactgegevens zoals 
het emailadres aangepast kunnen worden. 
Dit moet het bestuur doen bij de KvK of via DUO. 
Nu staan na.melijk nog de oude mailadressen in de systemen bij ons. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 





TOEZICHTPLAN bij onvoldoende en zeer zwak onderwijs en bestuur van SvPO 

Nummer en naam bestuur 	: Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht (42748), Amsterdam 
(42749), Hoorn (42780), Kapelle (41870) 

BRIN-nummer en naam school 

Afdeling 
Datum vaststelling toezichtplan 

TOEZICHTACTIVITEIT  

: Utrecht 31FH100, Amsterdam 31FG100, Hoorn 31KZI00, Kapelle 
29ZTIO0 
: havo en vwo 
: 28 september 2022 

DATUM 
November 2022 Voortgangsgesprek 1 

Voortgangsgesprek 2 
Herstelonderzoek 

Mei 2023 
Oktober 2023 

TOELICHTING BIJ HET TOEZICHTPLAN 
Tijdens de periode van intensief toezicht werkt het bestuur samen met de scholen aan de kwaliteitsverbetering 
van de zeer zwakke afdelingen. De afdelingen havo en vwo van SvPO Utrecht zijn voor de derde keer als zeer 
zwak beoordeeld. De afdelingen havo en vwo van SvPO Amsterdam en SvPO Hoorn zijn voor de tweede keer 
als zeer zwak beoordeeld. De afdelingen havo en vwo van SVPO Kapelle zijn voor de eerste keer als zeer zwak 
beoordeeld. In de rapporten van bevindingen van deze scholen heeft het bestuur de opdracht gekregen de 
vastgestelde tekortkomingen to herstellen. De inspectie monitort de voortgang van de verbetering door middel 
van een aantal voortgangsgesprekken. Na afloop van het verbetertraject volgen herstelonderzoeken. Bij deze 
onderzoeken stelt de inspectie vast of de betreffende scholen zich hebben verbeterd en de tekortkomingen zijn 
hersteld zodat het eindoordeel kan worden aangepast. 

Het toezichtplan beschrijft de monitoring van het verbetertraject en is gebaseerd op het verbeterplan van het 
bestuur. Het toezichtplan legt de tussentijdse afspraken vast die bij zullen dragen aan herstel. Tussentijdse 
afspraken zijn geen herstelopdrachten, maar tussenstappen op weg naar herstel. Tijdens de 
voortgangsgesprekken gaat de inspectie na of het verbetertraject verloopt volgens de afspraken in het 
toezichtplan. Wij vragen bij de gesprekken steeds of het bestuur kan aantonen dat aan de afspraken is voldaan. 
Dat kan vaak via documenten (in de tekst hieronder onderstreept) die uiterlijk twee weken voorafgaand aan 
het gesprek toegestuurd worden. Van het gesprek ontvangt het bestuur een gespreksverslag waarin aangeven 
wordt in hoeverre voldaan is aan de afspraken. De inspectie maakt dit verslag niet actief openbaar. 

Na de herstelonderzoeken in 2023 stelt de inspectie vast of de betreffende zeer zwakke scholen zich hebben 
verbeterd en de tekortkomingen zijn hersteld zodat het eindoordeel kan worden aangepast en minimaal van 
onvoldoende niveau zullen zijn. 

Als de herstelonderzoeken in 2023 uitwijzen dat er geen sprake is van minimaal onvoldoende kwaliteit bij de 
scholen die momenteel zeer zwak zijn wordt het toezichtplan bijgesteld. We maken dan opnieuw afspraken over 
verbetering. Als het herstelonderzoek laat zien dat het onderwijs weer voldoende is, is er geen sprake meer van 
intensief toezicht door de inspectie en ronden we het toezichtplan af. De betreffende school valt dan weer onder 
regulier toezicht. 

Indien het bestuur op basis van een betrouwbare en valide zelfevaluatie aannemelijk maakt dat de 
onderwijskwaliteit ruim voor het herstelonderzoek is verbeterd, kan het herstelonderzoek ook eerder 
plaatsvinden. Deze zelfevaluatie moet voldoen aan eisen van validiteit en betrouwbaarheid. Wat inhoudt dat de 
zelfevaluatie in ieder geval voldoet aan de volgende voorwaarden: dekkend voor de standaarden, beoordelend 
van karakter, gebaseerd op objectieve bronnen (eventueel een externe audit) en van recente datum. 

UITGANGSI)UNTEN VOORTGANGSGESPR 

Tijdens een voortgangsgesprek bepalen wij of het verbetertraject volgens planning wordt uitgevoerd en of 
ouders daar voldoende bij betrokken zijn (WVO art 2.96 lid 3). Dit doen wij aan de hand van de afspraken die 
zijn opgenomen in dit toezichtplan. Wij spreken naar aanleiding van het gesprek geen kwalitatieve oordelen 
uit over de standaarden, maar gaan na of de gemaakte afspraken in voldoende mate zijn nagekomen en of er 
sprake is van een goede uitvoering van het verbetertraject. Van het gesprek ontvangt het bestuur een 
gespreksverslag met een terugkoppeling. Dit gespreksverslag wordt niet gepubliceerd. 

Proza: 



Datum 
We verwachten van het bestuur dat zij een betrouwbaar beeld met de juiste 
onderbouwingen kunnen geven met betrekking tot alle herstelopdrachten die van 
toepassing zijn op alle vigerende scholen alsook op bestuursniveau. De voortgang is 
gebaseerd en sluit aan op de eigen te realiseren doelen/ resultaten die het bestuur heeft 
opgenomen in hun eigen verbeterplan op basis van de vigerende rapporten en daarin 
geformuleerde herstelopdrachten. 

We ontvangen uiterlijk 2 werkweken voorafgaande aan het voortgangsgesprek een 
schriftelijke verantwoording van de voortgang m.b.t. de herstelopdrachten. 

Indien de inspectie op basis van een voortgangsgesprek het noodzakelijk acht 
verificatieactiviteiten op een of meerdere scholen uit te voeren dan zal de inspectie 
alvorens daartoe over te gaan het bestuur daarvan op de hoogte brengen. 

Indien de inspectie op basis van de voortgangsgesprekken en/of verificatieactiviteiten te 
weinig of geen progressie ziet in het verbetertraject dan zal de inspectie ertoe overgaan om 
de Minister hiervan op de hoogte te brengen. De inspectie zal het bestuur daarvan dan op 
de hoogte stellen. 

VG 1 n.t.b. 
VG 2 n.t.b. 

Het bestuur verantwoordt zich over: 

Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA1, BKA2, BKA3) 
- 	het stelsel van kwaliteitszorg waarmee het alle elementen van de onderwijskwaliteit bewaakt en op 

grond waarvan het zo nodig verbetermaatregelen kan treffen. De uitvoering van dit stelsel. 
op welke wijze voldaan wordt aan de wettelijke eisen rond de code goed bestuur en hoe de intern 
toezichthouder hier toezicht op houdt. 
professionalisering en zeggenschap over de inrichting van het onderwijs en de kwaliteitscultuur. 
cornmunicatie met de MR. 
het interne toezicht. 
het jaarverslag en de regeling jaarverslaglegging onderwijs. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
- 	het systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen en passende begeleiding (o.a. Spaans- 

Duits) en extra ondersteuning 
op welke wijze leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces doorlopen. 
op welke wijze achterstanden bij leerlingen bestreden worden, in het bijzonder de Nederlandse taal 
(inclusief taalbeleid) 
registratie OPP's 

Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
- 	Kwaliteit van de lessen, zoals opbouw, leerklimaat en afstemming op verschillen. 

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie (SKA1, SKA2 en SKA3) 
- 	De kwaliteit van het onderwijs op de betreffende school, het naleven van wettelijke voorschriften en 

het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. 
Bevoegdheid personeel 

Proza: 



From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

Geachte 
Beste 

Bestuur SvPO <bestuur@persoonlijkvo.nl> 
Thu Oct 27 15:20:56 2022 

Re: FW: Toezichtsplan SvPO oktober 2022 
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Dank voor uw mail. 

Natuurlijk zijn wij en onze scholen druk aan de slag met de verbeterslagen die wij moeten maken en het voeren 
van de voortgangsgesprekken past daar bij. 

Maar de planning die u nu voorstelt past ons niet. Wij zijn nu druk bezig met de meerjarenbegroting. Gegeven 
de problematiek van de SvPO-scholen zult u begrijpen dat dit van onze de nodige inzet vraagt. 
Volgende week vrijdag 4 november hopen wij onze conceptbegroting te delen met de inspectie. 
Aansluitend hebben wij in daarop volgende twee weken een overleg met de schoolleiders en een rondgang langs 
de scholen en medezeggenschapsraden gepland. Deze planning is mede vanwege het feit dat wij 
slechts parttime beschikbaar zijn met grote moeite tot stand gekomen. Dat betekent dat wij tot 21 november - 
naast de reguliere afspraken - helemaal vol zijn gepland. Deze planning hebben wij ook nodig om onze 
begroting tijdig te kunnen opstellen en vaststellen. 
Wij vragen u dan ook om de planning twee weken op te schuiven. 

Wat voor ons ook nog een rol speelt is dat wij voor onze verdere planning en inzet de uitkomsten van het 
gesprek, dat mede bestuurslid 	 en ik op 13 oktober met 	 en 
hadden, graag willen meenemen bij onze vervolgwerkzaamheden. Vanwege de herfstvakantie (deel van het 
bestuur was vorige week een paar dagen weg een ander deel deze week) hebben wij hierover komende week 
weer bestuurlijk overleg. 

Vanmiddag heb ik geprobeerd u of een van de betrokken inspecteurs telefonisch te benaderen, maar dat is me 
niet gelukt. Natuurlijk ben ik bereid deze mail nader toe te lichten. 

Vriendelijke groeten, 
5, sa  

Op do 27 okt. 2022 om 13:46 schreef 

Geacht bestuur, 



Onderstaande mail en bijlage stuurde ik u op 30 september 2022. 

Nu wil ik laten weten dat wij de voortgangsgesprekken, zoals genoemd in het toezichtsplan, in november 
2022 gaan voeren. 

Dat houdt in dat wij op de volgende data de diverse gesprekken gaan doen : 

- 14 november gesprek met bestuur (3 uur) en een gesprek met de toezichthouders (1 uur) willen, u kunt 
aangeven hoe laat u wilt starten en waar het de gesprekken plaats hebben. 

- 15 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Utrecht 

- 21 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Amsterdam 

- 23 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Hoorn 

Na maandag a.s. stuur ik u het programma voor de gesprekken. 

Hoop dat u de diverse locaties alvast op de hoogte wilt brengen van ons bezoek. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 

1111111111@owinsp.nl  

Van: 	 &lt;MIIIIIVowinsp.nl&gt; 
Verzonden: vrijdag 30 september 2022 11:49 
Aan: 'bestuur(c4ersoonlijkvo.nr &It;bestuur(i/Tersoonlijkvo.nl&gt; 



Onderwerp: Toezichtsplan SvPO oktober 2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u het toezichtsplan voor de Zeer Zwakke scholen/afdelingen. 

Hierin is opgenomen wanneer de voortgangsgesprekken moeten gaan plaatsvinden. 

Binnenkort neem ik contact op om deze gesprekken voor 2022 to plannen. 

Verder heb ik nog de vraag of bij de besturen en scholen van de diverse locaties de contactgegevens zoals 
het emailadres aangepast kunnen worden. 

Dit moet het bestuur doen bij de KvK of via DUO. 

Nu staan namelijk nog de oude mailadressen in de systemen bij ons. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 

1111111111 

( 
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Voorwoord 

Vier van de acht scholen van Pvo zijn in 2022 door de Inspectie als zeer zwak beoordeeld. Dat geldt 
ook voor onze vestiging. Als schoolleider raakt dit me. lk zie het als mijn persoonlijke missie om 
samen met het voltallige team to werken aan herstel. Dat doen we in nauwe afstemming met het 
interim-bestuur en we werken samen met een team van Leren Verbeteren. 

In dit hersteiplan geven we aan welke stappen we zetten om op de kortst mogelijke termijn onze 
zaken op orde krijgen. We zien dit als een ontwikkelgericht proces waar iedere medewerker iedere 
dag aan bijdraagt. Daarmee leggen we de basis voor een cultuur van kwaliteit op onze school. Met 
deze focus en met ons commitment maken wij de belofte van onze organisatie steeds beter waar: 
Pvo als een kleine en overzichtelijke organisatie waar alle leerlingen in beeld zijn, waar ze zich thuis 
voelen en waar ze goed onderwijs krijgen, een school waar leerlingen optimaal voorbereid worden 
op hun toekomst en op hun plek in onze samenleving. 

Pvo Amsterdam, een kleine school met een groot hart voor leerlingen! 

2. Informatie over de vestiging in Amsterdam 

De school heeft 360 leerlingen en 35 werknemers. 

3. Resultaten 

9 	24 leerlingen deden havo eindexamen in 2022: 88% geslaagd, waarvan 20% opstroom 
gerealiseerd (M-H), 90% van de leerlingen had een dubbel profiel 

9 	Leerlingen scoorden hoog op CE (hoger dan SE) 
In het schooljaar 2023 doet 6 vwo voor het eerst examen in Amsterdam 

Samenvattend: niet de opbrengsten zijn de aanleiding voor de herstelopdracht maar de 
onderliggende processen: OP2 en kwaliteitszorg (SKA1,2,3). 
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Het herstelplan 

Dit herstelplan maakt inzichtelijk welke stappen we zetten om te voldoen aan de landelijke norm en 
de eisen van de onderwijsinspectie m.b.t. de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg, waarin: 

Een analyse wordt beschreven over de oorzaken van het niet kunnen voldoen aan een aantal 
indicatoren van de onderwijsinspectie. 
Een planmatige aanpak wordt beschreven voor het duurzaam verbeteren van de opbrengsten 
en de onderwijskwaliteit. Hiervoor is een SMART plan van aanpak opgesteld. 

Het voorliggende plan bestaat uit 2 delen: 
1. Een herstelplan. 
2. Een SMART geformuleerd evalueerbaar plan van aanpak met concrete beschrijvingen van 

aanpak van de benoemde thema's in het herstelplan, uitgezet in haalbare fases van uitvoering 
in het schooljaar 2022-2023 en vervolgacties richting 2023-2024. 

Het bestuur ontvangt het herstelplan op 1 november. Het plan wordt ook gedeeld met de MR van 
onze school en met het voltallige team. Eind november vindt een voortgangsgesprek plaats met de 
onderwijsinspectie met als gewenste uitkomst een herbeoordeling in april 2023. 

De focus in ons herstelplan: 
1. De basis op orde brengen m.b.t. de onderwijsprocessen. 
2. Versterken van de professionele leercultuur binnen de school, teams en de collega's. 
3. Versterken van het onderwijskundig leiderschap en leiding geven aan kwaliteit. 
4. Opzetten van een goede kwaliteitszorg (SKA1,2,3) in lijn met het bestuurlijke kader. 
Deze processen lopen parallel aan elkaar en we zien ze als cruciaal voor het behalen van onze 
doelen en voor het realiseren van een duurzame positieve schoolontwikkeling. 

We kiezen ervoor om in het herstelplan een hoofdaccent op de volgende onderwerpen te leggen 
(waarbij nadrukkelijk aansluiting plaatsvindt met de onderwerpen die al in gang gezet zijn): 

1. We zetten sterk in op het verbeteren van de onderwijsprocessen (leskwaliteit, ondersteuning 
leerlingen, functioneren vaksecties, doorlopende leerlijnen) als voertuig om de opbrengsten te 
verbeteren. We starten met een gemeenschappelijk beeld bij de ideale Pvo-Ies (lesplan, 
differentiatie). 

2. We zetten sterk in op het verbeteren van het pedagogisch klimaat (regels, aanspreken, 
werkklimaat). 

3. We versterken het mentoraat: opbouwen van het programma, rolverduidelijking. 
4. We ontwikkelen een taal- en rekenbeleid. 
5. We zetten participatie op de kaart (er is al een GMR in oprichting): MR verkiezingen 

organiseren, rol en rechten ouderraad, opzetten leerlingenraad). 
6. We versterken de zorgstructuur van de school (passend onderwijs). 
7. We gaan planmatig werken en maken de cirkel rond: Plan Do Check Act, Plan...enz. We starten 

met het opstellen van een jaaragenda en een kwaliteitskalender. 
8. We monitoren actief de opbrengsten en resultaten, steken in op duurzame verbetering van de 

opbrengsten om te blijven voldoen aan de landelijke norm m.b.t. het verschil tussen SE-CE en 
het CE-cijfer vanuit een eigen ambitie om goede prestaties neer te zetten. 

9. We versterken het kwaliteitsdenken en de — cultuur breed in de school. 
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Cunt nuous 
provelletrt 

Leiderschap 
Bij de SvPO-scholen waren traditioneel veel taken belegd bij de schoolleider, overhead werd tot een 
absoluut minimum beperkt. We zien de waarde van een lean & mean organisatie, maar 
onderkennen ook het risico dat schoolleiders onvoldoende toekomen aan het onderwijskundige 
leiderschap in hun school. 
Het interim-bestuur ziet het onderwijskundige leiderschap juist als basis voor het toegroeien naar 
een cultuur van kwaliteit in de Pvo-scholen. Door taken van de schoolleiders deels anders te 
beleggen, door coaching en begeleiding van de schoolleiders en door te investeren in 
deskundigheidsbevordering kan dit leiderschap zich in die richting ontwikkelen. Daarnaast 
bevordert het interim-bestuur een cultuur van participatie (medewerkers, ouders, leerlingen) op de 
scholen, waardoor leiderschap meer wordt dan alleen de schoolleider als hoofd van de school. 

Waar dit plan toe leidt 
Dit plan moet leiden tot een herorientatie op de onderwijskwaliteit van onze school. De nadruk ligt 
enerzijds op het oplossen van de tekortkomingen die de inspectie vaststelt en anderzijds op het 
versterken van de professionele cultuur. We werken met het PDCA-model om alle onderwijsverbe-
teringen te borgen in een cyclisch proces. Hierbij wordt uitgegaan van een continu proces gericht op 
verbetering, uit te voeren door zowel de schoolleiding als de vaksecties en docenten. Dit vraagt een 
omslag in de cultuur, die buiten we om naar een cultuur van (samen) leren en verbeteren. 

ACT 
	

PLAN 

Samen met het team 
Dit plan is een plan wat we nadrukkelijk samen met het team opstellen en uitvoeren, zodat urgentie 
en draagvlak ontstaat in de hele organisatie en zodat we samenwerken aan de verbetering. Het plan 
is verder in lijn met het nieuwe kwaliteitszorgplan van het bestuur van Pvo opgezet. Het interim-
bestuur en de schoolleidingen brengen kaders aan waar nodig en bieden professionele ruimte 
bieden waar mogelijk. De experts van Leren Verbeteren ondersteunen het gehele proces. 

Bronnen 
Opbrengstenkaarten, o.a. Vensters/analyse opbrengsten. 
Waarderingskader onderwijsinspectie 2021. 

? 	Concept onderzoeksrapport bezoek inspectie d.d. 17 en 18 mei 2022. 

5 



4 	De bevindingen van de onderwijsinspectie 

Het oordeel van de onderwijsinspectie 
? 	OP2 = onvoldoende 
? 	OP3 = voldoende m.u.v. omgaan met verschillen 
? 	VS1 = voldoende 

SKA1 = onvoldoende 
? 	SKA2 = onvoldoende 
? 	SKA3 = onvoldoende 

Oordeel = zeer zwak 

De indicatoren van de inspectie en hun bevindingen: 
OP2:  

Er ligt nauwelijks lets vast over leerlingen. Er moet een vertaalslag worden gemaakt van 
informeel contact naar het gestructureerd vastleggen van leerling informatie. Acties moeten 
concreet en zichtbaar worden. Absentiecontrole op orde gebracht worden. 
Leerlingen volgen nu geen ononderbroken ontwikkelingsproces. 
Er wordt onvoldoende structureel aandacht besteed aan bestrijding van achterstanden, in het 
bijzonder de Nederlandse taal, passend onderwijs, hulpplannen voor leerlingen en 
ondersteuning door de mentor. 
Er ontbreekt een taal- rekenbeleid. 
Er is geen structurele analyse van opbrengsten van leerlingen, prognoses en genormeerde 
toetsen en vervolgacties. Er is geen toetsbeleid. 

? 	Er is geen ondersteuningsplan, er zijn geen OPP's voor leerlingen met extra ondersteuning. 
OP3:  
9 	Het onderwijs is voldoende, maar het onderwijs wordt niet afgestemd op verschillen tussen 

leerlingen. 
SKA1:  

Gestructureerde, doelmatige en zichtbare notaties van (gewenste/stagnerende) ontwikkeling 
van de leerling, het stellen van doelen, evalueren (met ouders) en bijstellen, ontbreken. 

? 	Er ontbreekt een stelsel van kwaliteit (voor bestuur en school). 
Planmatig evalueren onderwijsprocessen, o.a. door lesbezoeken en feedback op lessen 

SKA2:  
? 	Uitvoering kwaliteit > leer- en ontwikkel omgeving. 

Wat is wel op orde volgens het Inspectierapport 
? 	Leskwaliteit is voldoende. 
? 	Er is een rustige werksfeer: 

o De leerlingen zijn actief 
o Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen 
o Leraren stellen vragen aan leerlingen 
o Er zijn samenwerkingsopdrachten 
o Er is een lesstructuur van leerdoel tot afsluiting 

Kanttekening is wel: to weinig differentiatie en vaak frontaal lesgeven. Dit is nog een opgave voor het 
komende schooljaar 

6 



? 	Kleine klassen > persoonlijke aandacht leerlingen. 
? 	Veiligheid is voldoende. 
? 	Er is meer tijd voor de MR activiteiten. 

5 	Eigen analyse SvPO 

Welke knelpunten ervaart het team? 
Het team in Amsterdam wil graag werken aan het onderwijs, het team lijkt de lastige tijd goed 
doorgekomen te zijn. Medewerkers willen het verleden (bestuurlijke onrust) graag achter zich 
laten, maar ervaren nog last van de nasleep van keuzes van het vorige bestuur, zoals de keuze 
voor oudere methodes, een eigen database in die periode. 
Het team had last van de werkdruk; er was in vorige jaren nauwelijks tot geen tijd gereserveerd 
in de jaaragenda voor overleg en afstemming (dit moest gebeuren in de avonden en het 
weekend want lesuitval was ongewenst). Hierdoor kon geen afstemming plaatsvinden m.b.t. de 
onderwijskwaliteit en -ontwikkeling en de ondersteuning van leerlingen. 
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Ook werd goed /modern lesmateriaal gemist. Docenten hebben het vaak moeten doen met 
achterhaald lesmateriaal. Meerdere van de gebruikte methodes zijn oud tot zeer oud. 
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Schoolleiding had niet of nauwelijks tijd voor lesbezoeken. Hierdoor kregen docenten geen 
feedback op de leskwaliteit en misten ze stimulans om hun vakmanschap te ontwikkelen/delen. 
SvPO was bewust protocolvrij; er is nu behoefte aan heldere regels, protocollen en 
eensgezindheid in de uitoefening van de afspraken binnen de school. 

Aanvullende bevindingen 
De analyse is opgebouwd uit gesprekken met verschillende personen in de organisatie 
(schoolleiding, de procesbegeleider, docenten). Dit leverde de volgende punten op: 

9 
	

Het vorige bestuur had een specifieke visie op onderwijs, begeleiding en organiseren van de 
school. De school werd top-down aangestuurd volgens een strak regime, hetgeen niet altijd het 
beste effect had op het onderwijs en de resultaten. 

Er was sprake van onvoldoende continufteit in de leiding: er was onvoldoende sturing en 
monitoring vanuit de schoolleiding. De huidige schoolleider is per 1 augustus benoemd en is 
gestart met het werken aan een stevig fundament voor onderwijskundig leiderschap. 

9 	De factor tijd: in de gehele organisatie was geen tijd voor dialoog, voor (onderwijs) ontwikkeling 
en geen tijd voor de werknemers. 

9 	Gezien de visie op kleine klassen (en de kosten daarvan) en de organisatievorm waarvoor is 
gekozen (geen overhead, zo plat mogelijk) is een ongewenste vermenging van rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van schoolleiding en tea mleden ontstaan. Ter illustratie: de locatieleider 
was ook coordinator Passend Onderwijs en aanspreekpunt bij uitsturen voor alle ouders. 
Ook is een belofte aan ouders gedaan dat leerlingen les krijgen van 8.30 tot 17.00 uur en er 
geen lessen uitvallen. Hierdoor is nauwelijks tijd voor overleg voor mentoren, secties en het 
team geweest in de afgelopen jaren. Afstemming vond nauwelijks plaats, iedere docent vult zijn 
eigen lesprogramma en de ondersteuning van leerling in. 
Daarbij werd er gewerkt met verouderd lesmateriaal (verouderde boeken). 

Welke prioriteiten noemt het team voor de korte termijn? 
Bij de jaaropening in augustus zijn docenten in groepjes met elkaar in gesprek gegaan over wat er 
moet gebeuren om de school te laten bewegen naar een voldoende op alle onderdelen van de 
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OP1 ? 	Goed lesmateriaal (niet verouderd), tijd voor de ontwikkeling van het 
aanbod. 

OP2 ? 	Mentoraat afstemmen en mentoraat met elkaar vormgeven. 

OP3 ? 	Tijd om samen te werken aan de les/ een leerlijn / overleg. 

Vanuit het team Inspectiekader 

Duidelijkheid rondom regels en afspraken binnen het team en met de 
leerlingen. Denk aan zaken als: absentenregistratie, afspraken over te laat 
komen, protocollen, met elkaar samen naleven van de afspraken etc. 
Ook duidelijke planningen en een jaaroverzicht. 
Helderheid (en uitbreiden van) rollen binnen de school, duidelijke 
structuur. 

De basis op orde 

9 	Tijd en ruimte voor de dialoog over het (samen ontwikkelen) van het 
onderwijs opbouwen van een goede zorgstructuur. 
Helderheid over rol van de mentor, schoolleider en zorgcoordinatoren 
(deze laatste rol is nieuw met ingang van 22/23) m.b.t. de zorgleerlingen. 
Taken en de lessen. 

SKA1+3 

Docenten willen gezien en erkend worden (feedback, lesbezoek, 
ontwikkeling in beeld) en dat hun lessen worden bezocht en van feedback 
worden voorzien. 

Onderwijskundig 
leiderschap 

herstelopdracht. Zij geven tot aan de kerstvakantie prioriteit aan de volgende onderdelen om te 
verbeteren. 

6 	Wat is er al in gang gezet? 
Onderwijs 

De achterstanden van de examenleerlingen voor de vakken NE + WI worden door de sectie in 
beeld gebracht en er wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Duits en Spaans: er is geinvesteerd in een andere methode (deels op basis van VO-content) en in 
meer begeleiding. Leerlingen worden beter gemonitord en de vakdocenten stellen een 
programma op om de hiaten weg te werken. Vakwerkplannen worden in overleg met de secties 
opgesteld. 
Vakgroepen komen 1 x per 3 weken bij elkaar. 
Een groep docenten gaat lessen bezoeken, goede lessen worden als voorbeeld genomen. 
De schoolleiding bezoekt met de adviseurs van Leren Verbeteren lessen bezoeken en een 
teamschouw maken (voor de kerstvakantie), op basis waarvan ontwikkeldoelen voor docenten 
en secties kunnen worden opgesteld. 
Er zijn docenten gevraagd om taken over te nemen van de schoolleider: 

o 1 docent ontwikkelt het taalbeleid (waarschijnlijk SvPO breed). 
o 1 docent krijgt de functie van examensecretaris. 

? 	Hij gaat ook de PTA's checken voor 1 oktober 2022. 
o 1 docent gaat de leerlingenraad opzetten. 
o 1 docent gaat de jaarplanning maken. 
o 1 docent begeleidt nieuwe docenten. 
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Zicht op de leerling/ ondersteuning 
? Er is een coordinator Passend Onderwijs (copa) voor 0,1 aangesteld. Deze docent gaat een 

scholing volgen en neemt deel aan gemeentelijk (bovenschools) overleg over de ondersteuning. 
Deze docent moet het ondersteuningsplan opstellen. 
Vanaf het begin van het schooljaar is een strakke controle op te Iaat komen op gang gezet en 
m.b.t. leerlingen die over de gang dwalen tijdens lessen. 

? De school is weer aangesloten bij het zorgoverleg/veiligheidsoverleg van de gemeente. 
SOM wordt schoolbreed ingevoerd. Nog niet alles werkt perfect, maar de start is er (oktober 
2022). Zo komt er een goed LVS (SvPO breed). 

? Het bestuur heeft erop ingezet dat de scholen gaan werken met VO-Content. 
? 	Er is dagelijks een check-in/check-out voor de mentoren met de leerlingen opgesteld. 
? Mentoren hebben 1 x per week een overleg met elkaar per leerjaar. Er worden notulen 

gemaakt. 

Er is tijd voor overleg geregeld in dit schooljaar 
? 	Dagelijks het 'gouden half uurtje' voor afstemming docenten/mentoren. 
? 	ledere 3 weken een werkmiddag voor het team om te werken aan het herstelplan. 

ledere 6 weken een leermiddag voor de schoolleider met de andere schoolleiders van het SvPO. 

7. 	Communicatie 

Informeren en betrekken medewerker/ouders/leerlingen 
De schoolleiding is zich ervan bewust dat de veranderingen alleen mogelijk zijn als de urgentie 
hiervan voor iedereen helder is en als er in samenwerking aan de verbetering wordt gewerkt. De 
juiste communicatie doet ertoe in dit proces. Hierin trekken de Pv0-scholen samen op. 

8 	Werkwijze om doelen te behalen 

Om voldoende slagkracht en draagvlak te krijgen en te houden, kiezen we binnen onze school 
ervoor om een stuurgroep en werkgroepen in te richten. 

Stuurgroep 

Er wordt vanaf 6 oktober een stuurgroep (SG) ingesteld voor monitoring en borging van het 
hersteltraject. 
De SG werkt in opdracht van de schoolleiding en brengt advies uit, besluiten worden genomen 
door de schoolleiding. 
In de SG hebben zitting: 1 lid van de schoolleiding, 1 docent en de 2 adviseurs van Leren 
Verbeteren. Voorzitters van werkgroepen nemen desgevraagd deel aan een overleg van de SG. 
Onder de SG functioneren verschillende werkgroepen. Sommige daarvan zijn al gestart. In het 
kader van het herstelproces worden personen/werkgroepen gevraagd onderdelen uit te werken 
uit het plan van aanpak. De werkgroepen worden aangestuurd door een voorzitter. 
Uitvoering en monitoring van deze opdrachten vindt plaats door de SG. 
De voorzitter van een werkgroep is eigenaar van de opdracht en (eind)verantwoordelijk voor 
het eindresultaat. 
De werkgroep levert een eindresultaat op. Vormen zijn: 
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o Beleidsdocument. 
o Aanbeveling/ Advies. 
o Voorstel voor aanpak. 
o Implementatie voorstel. 
Of meerdere van deze. 

De SG komt 1 keer per 3-6 weken bijeen om: 
o De voortgang te bespreken en te monitoren. 
o Verbinding te leggen tussen de werkgroepen en de onderwerpen. 
o Mogelijke problemen op te lossen en vervolgactiviteiten uit te zetten. 
o Na te denken over implementatie. 

Zowel de werkgroepen als de SG hebben een rol in de beleidsvoorbereiding. Het besluit tot 
invoering van een advies/beleid ligt bij de schoolleider. 

Een aantal herstelopdrachten worden door de schoolleiding zelf uitgevoerd. De SG kan hierover 
geinformeerd worden zodat de werkgroepen hieraan kunnen bijdragen. 

Werkgroepen 
Er is een aantal werkgroepen ingericht en een aantal personen aangesteld met een opdracht. Het 
gaat daarbij om de volgende thema's: pedagogisch klimaat, PaO, de ideale Pvo-les, het mentoraat, 
taal- en rekenbeleid, kwaliteit, onderwijskundig leiderschap. 

De afgesproken werkwijze is als volgt: 

9 	De werkgroepen hebben een eigenaar 
? 	Zij vullen een eerste versie van het plan van aanpak in 

De stuurgroep vult het formulier aan 
o En formuleert de opdracht, indien nodig, nog scherper, meer concreet 

? 	De werkgroep levert op: 
o Een beleidsdocument 
o Een aanpak 
o Een visie 
o Een advies 

Er is werktijd in de gouden half uurtjes (als dat past) 
9 	En in ieder geval iedere 3 weken op de geplande data 
9 	Dan werken we aan het onderwerp 

En delen we met elkaar waar we staan aan het einde van een werkmoment 

1.Pedagogisch klimaat 
o Aanpak ontwikkelen voor optimaliseren pedagogisch klimaat 

o Wat zie je als je de school/klas binnenkomt? 
o Hoe wordt er omgegaan met leerlingen? 

o Voorstel doen voor schoolregels, protocollen 
o Voorstel doen voor elkaar aanspreken op ongewenst gedrag 
o Advies m.b.t.: 

o Studiehoeken in de gang 
o Uitstuurruimte 
o Toezicht in de gangen 

2.Passend onderwijs 
o Beleidsdocument: zorgstructuur 
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o Voorstel voor OKR in Somtoday 
o Zorgvierkant — voorstel hoe dit in te vullen 
o Eenduidig dysiexieprotocol en dyscalculieprotocol 

3.De ideate les 
o Voorstel doen m.b.t. de ideale les 
o Advies m.b.t. zicht krijgen op resultaten (schooibreed, per vak) en hier lets mee doen in de 

les 
o Voorstel: 

o Hoe omgaan met onderpresteren (ondersteuningsaanbod) 
o Hoe omgaan met leerlingen die meer uitdaging nodig hebben? 
o Lesplan 
o Differentieren in de les: hoe dit inzetten als team in de lessen? 
o Werkvormen 

4.Mentoraat 
o Voorstel doen voor: 

o Eenduidige invulling mentorles (jaarprogramma) 
o Check-in / check out 
o VO Content, KIC programme, weike lessen 
o Notulen mentorvergadering 
o Afspraken over kiassen 

5.Taa1 en rekenbeleid 
o Beleidsdocument opstellen voor taal en rekenen: 

o Hoe om te gaan met taalachterstanden? 
o Hoe om te gaan met vaktaal? 
o Rekentoets Cito 

6. Participatie 
o MR verkiezingen organiseren 
o Advies: 

o Ouderraad (rechten, rol) 
o Inrichten leerlingenraad 
o Betrekken ouders bij activiteiten school 
o Themadagen voor leerlingpopulatie, zoals Paarse Vrijdag 

7. Kwaliteit 
o Jaaragenda opstellen 
o Kwaliteitsagenda opstellen 
o Voorstel: invulling teammiddagen (leren van elkaar) 
o Lesbezoeken organiseren 

8.0nderwijskundig leiderschap 
o Stuurgroep onderwijskwaliteit inrichten 
o Deelname leergroep schoolleiders SvPO 
o lesbezoeken uitgevoerd 
o HR gesprekken uitgevoerd 
o Teamschouw gehouden en vervolgstappen afgesproken 
o Rollen voor schoolleider helder en uitvoerbaar 
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Voorwoord 

Na het laatste inspectiebezoek op 11 en 12 mei 2022 heeft onze vestiging in Utrecht voor de derde keer 
op rij het predicaat 'zeer zwak' gekregen. Dat kwam hard aan. Gelukkig hebben we van de minister, na 
de wisseling van het bestuur, de kans gekregen om te laten zien dat onze school de kwaliteit op orde 
krijgt. Die handschoen pakken we vastberaden op. Wij willen graag aan herstel werken, samen met het 
hele docententeam, het interim-bestuur en het team van Leren Verbeteren. 

We bouwen deels verder op eerdere herstelactiviteiten. Anders dan voorheen kiezen we nu een 
duidelijke focus: we starten met de leskwaliteit. In het plan geven we aan wat we al hebben opgepakt 
sinds juli 2022 en welke stappen we nog gaan zetten. 

Waar de organisatie eerder voornamelijk resultaatgericht was, leggen we ons nu vooral toe op een 
ontwikkelgerichte organisatie, zowel voor onze leerlingen alsook voor docenten en mijzelf, de 
schoolleider. Dit is de basis voor een cultuur van kwaliteit. Vanuit het team is er commitment om dit 
gezamenlijk aan te pakken en hier samen aan te werken. lk zie het als mijn taak om hierin een 
voortrekkersrol te vervullen en toe te groeien naar onderwijskundig leiderschap. 

Pvo Utrecht is een kleine, overzichtelijke school waar alle leerlingen worden gekend en in beeld zijn. Wij 
staan voor goed onderwijs zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op hun volgende stap na de 
middelbare school. Alle leerlingen krijgen hier kansen om op te stromen en zo nog meer uit zichzelf te 
halen, dit alles uiteraard mogelijk gemaakt door een hecht team van docenten. 

Pvo Utrecht is een fijne, kleine school met veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en docenten. We 
zijn vastberaden om van de herstelopdracht een succes te maken. 

Pvo Utrecht heeft 201 leerlingen en 32 medewerkers 

Resultaten 
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17 leerlingen deden havo eindexamen in 2022: 94% geslaagd, allemaal met een dubbel 
profiel, waarvan 20% opstroom gerealiseerd (M-H) 

2 	Leerlingen scoorden hoog op CE (hoger dan SE) 
9 	In het schooljaar 2023 doet 6 vwo voor het eerst examen in Utrecht 

De onderliggende processen OP2, OP3 en kwaliteitszorg (SKA1,2,3) moeten worden verbeterd. 
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Knelpunten in de kwaliteit 

De inspectie heeft onze school voor de derde keer op rij 'zeer zwak' verklaard. De tekortkomingen 
betreffen de volgende indicatoren: 

1. Zicht op ontwikkeling en begeleiding, incl. extra ondersteuning 
2. Didactisch handelen 
3. Veiligheid (alleen contra indicaties, was immers voldoende) 
4. Visie, ambities en doelen 
5. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
6. Evaluatie, verantwoording en dialoog 

Ervaren knelpunten en aanvullende bevindingen 

Na het bericht van de onderwijsinspectie hebben we gesprekken in de organisatie (schoolleiding, de 
procesbegeleider, docenten) gevoerd. Er was erkenning en herkenning voor een aantal punten die de 
inspectie aangaf. Het team gaf daarbij aan welke knelpunten zij zelf hebben ervaren. Die sommen we 
hier op. Daarnaast geven we een korte eigen analyse. 

Welke knelpunten ervaart het team? 

Het team in Utrecht wil graag werken aan het onderwijs, het team lijkt de lastige tijd goed 
doorgekomen te zijn. Medewerkers willen het verleden (bestuurlijke onrust) graag achter zich laten, 
maar ervaren nog last van de nasleep van keuzes van het vorige bestuur, zoals de keuze voor oudere 
methodes en een eigen database in die periode. 

9 	Het team had last van de werkdruk; er was in vorige jaren nauwelijks tot geen tijd gereserveerd in de 
jaaragenda voor overleg en afstemming (dit moest gebeuren in de avonden en het weekend want 
lesuitval was ongewenst). Hierdoor kon geen afstemming plaatsvinden m.b.t. de onderwijskwaliteit 
en -ontwikkeling en de ondersteuning van leerlingen. 

9 	Ook werd goed /modern lesmateriaal gemist. Docenten hebben het vaak moeten doen met 
achterhaald lesmateriaal. Meerdere van de gebruikte methodes zijn oud tot zeer oud. 

9 	Schoolleiding had niet of nauwelijks tijd voor lesbezoeken. Hierdoor kregen docenten geen feedback 
op de leskwaliteit om misten ze stimulans om hun vakmanschap te ontwikkelen/delen. 
SvPO was bewust protocolvrij; er is nu behoefte aan heldere regels, protocollen en eensgezindheid in 
de uitoefening van de afspraken binnen de school. 

Aanvullende bevindingen en analyse 
'? 	Het vorige bestuur had een specifieke visie op onderwijs, begeleiding en organiseren van de school. 

De school werd top-down aangestuurd volgens een strak regime, hetgeen niet altijd het beste effect 
had op het onderwijs en de resultaten. 

9 	Er was sprake van onvoldoende continuIteit in de leiding: er was onvoldoende sturing en monitoring 
vanuit de schoolleiding. 
De factor tijd: in de gehele organisatie was geen tijd voor dialoog, voor (onderwijs) ontwikkeling en 
geen tijd voor de werknemers. 

'? 	Gezien de visie op kleine klassen (en de kosten daarvan) en de organisatievorm waarvoor is gekozen 
(geen overhead, zo plat mogelijk) is een ongewenste vermenging van rollen, taken en 
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verantwoordelijkheden van schoolleiding en teamleden ontstaan. Ter illustratie: de locatieleider was 
ook coordinator Passend Onderwijs en aanspreekpunt bij uitsturen voor alle ouders. 
Inmiddels is een aantal docenten gevraagd om taken over to nemen van de schoolleider: 

o 1 docent ontwikkelt het taalbeleid (waarschijnlijk SvPO breed) 
o 1 docent krijgt de functie van examensecretaris 

? 	Hij gaat ook de PTA's checken voor 1 oktober 2022 
o 1 docent gaat de leerlingenraad opzetten 
o 1 docent begeleidt nieuwe docenten 

Doordat een belofte aan ouders gedaan is dat leerlingen les krijgen van 8.30 tot 17.00 uur en er geen 
lessen uitvallen, is er nauwelijks tijd voor overleg voor mentoren, secties en het team geweest in de 
afgelopen jaren. Afstemming vond nauwelijks plaats, iedere docent vult zijn eigen lesprogramma en 
de ondersteuning van leerling in. 
Daarbij werd er gewerkt met verouderd Iesmateriaal (verouderde boeken). 
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2. Een herstelplan: werk in uitvoering 

We zijn begin van het schooljaar gestart met onze verbeteracties. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan 
het schrijven van een herstelplan waarin we inzichtelijk maken welke stappen we zetten om te voldoen 
aan de landelijke norm en de eisen van de onderwijsinspectie m.b.t. de onderwijskwaliteit en de 
kwaliteitszorg. We kiezen voor een planmatige aanpak zodat we werken aan een duurzame verbetering 
van de opbrengsten en de onderwijskwaliteit. Er is veel werk te verzetten, dat realiseren we ons goed. 
Daarom zorgen we voor een haalbare fasering in het schooljaar 2022 — 2023 en voor vervolgacties 
richting 2023-2024. 

Het bestuur ontvangt het herstelplan op 1 november 2022. 
Het plan wordt verder gedeeld met de MR van onze school en met het voltallige team. Dat doen we 
nadat we in een drietal plenaire sessies belangrijke elementen ervan uitvoerig hebben besproken. 

Op 21 november vindt een voortgangsgesprek plaats met de onderwijsinspectie met als gewenste 
uitkomst een herbeoordeling in april 2023. 

Een plan met focus 

De focus in ons herstelplan: 

1. De basis op orde brengen m.b.t. de onderwijsprocessen. 

2. Versterken van de professionele leercultuur binnen de school, teams en de collega's. 

3. Versterken van het onderwijskundig leiderschap en leidinggeven aan kwaliteit. 

4. Opzetten van een goede kwaliteitszorg (SKA1,2,3) in lijn met het bestuurlijke kader. 

Deze processen lopen parallel aan elkaar en we zien ze als cruciaal voor het behalen van onze doelen en 

voor het realiseren van een duurzame positieve schoolontwikkeling. 

We zetten sterk in op het verbeteren van de onderwijsprocessen (leskwaliteit, ondersteuning leerlingen, 
functioneren vaksecties, doorlopende leerlijnen) als voertuig om de opbrengsten te verbeteren. We 
starten met een gemeenschappelijk beeld bij de ideale Pvo-Ies (lesplan, differentiatie). Daarbij zijn de 
indicatoren in de DOT en dan met name lesconsistentie, leerdoelgericht werken en differentiatie leidend. 

1. We zetten sterk in op het verbeteren van het pedagogisch klimaat (regels, aanspreken, 
werkklimaat). 

2. We versterken het mentoraat: opbouwen van het programma, rolverduidelijking. 
3. We ontwikkelen een taal- en rekenbeleid en voeren dat uit. 
4. We zetten participatie op de kaart (er functioneert al een GMR in oprichting): MR verkiezingen 

organiseren, rol en rechten ouderraad, opzetten leerlingenraad). 
5. We versterken de zorgstructuur van de school (passend onderwijs). 
6. We gaan planmatig werken en maken de cirkel rond: Plan Do Check Act, Plan...enz. We starten met 

het opstellen van een jaaragenda en een kwaliteitskalender. 
7. We monitoren actief de opbrengsten en resultaten, steken in op duurzame verbetering van de 

opbrengsten om te blijven voldoen aan de landelijke norm m.b.t. het verschil tussen SE-CE en het CE-
cijfer vanuit een eigen ambitie om goede prestaties neer te zetten. 

8. We versterken het kwaliteitsdenken en de — cultuur breed in de school. 
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CHECK DO 

ACT 

Continuous 
Emprovement 

SLatabri  

Leiderschap in ontwikkeling 
Bij de SvPO-scholen waren traditioneel veel taken belegd bij de schoolleider, overhead werd tot een 
absoluut minimum beperkt. We zien de waarde van een lean & mean organisatie, maar het interim-
bestuur onderkent ook het risico dat schoolleiders onvoldoende toekomen aan het onderwijskundige 
leiderschap in hun school. 
Het interim-bestuur investeert in onderwijskundig leiderschap als basis voor het toegroeien naar een 
cultuur van kwaliteit in de Pvo-scholen. Door taken van de schoolleiders deels anders te beleggen, door 
coaching en begeleiding van de schoolleiders en door te investeren in deskundigheidsbevordering kan dit 
leiderschap zich in die richting ontwikkelen. 
Daarnaast bevordert het interim-bestuur een cultuur van participatie (medewerkers, ouders, leerlingen) 
op de scholen, waardoor leiderschap meer wordt dan alleen het werk van de schoolleider als hoofd van 
de school. 

Een nieuwe orientatie op kwaliteit 
Dit plan moet leiden tot een herorientatie op de onderwijskwaliteit van onze school. De nadruk ligt 
enerzijds op het oplossen van de tekortkomingen die de inspectie vaststelt en anderzijds op het 
versterken van de professionele cultuur. We werken met het PDCA-model om alle 
onderwijsverbeteringen te borgen in een cyclisch proces. Hierbij wordt uitgegaan van een continu proces 
gericht op verbetering, uit te voeren door zowel de schoolleiding als de vaksecties en docenten. Dit 
vraagt een omslag in de cultuur, die buigen we om naar een cultuur van (samen) leren en verbeteren. 

Het verbeterplan is verder in lijn met het nieuwe kwaliteitszorgplan van het bestuur van Pvo opgezet. Het 
interim-bestuur en de schoolleidingen brengen kaders aan waar nodig en bieden professionele ruimte 
waar mogelijk. De experts van Leren Verbeteren ondersteunen het gehele proces. 

Stap 1: de leskwaliteit 
Tijdens de startdagen (21 en 22 augustus 2022), heeft 	 (Leren Verbeteren) uiteengezet wat 
we komend jaar samen gaan doen. Tevens heeft hij verteld waar Leren Verbeteren voor staat en met 
welke tools we in eerste instantie de leskwaliteit (0P2 en OP3) gaan verbeteren (DOT). Dit is zeer positief 
ontvangen door de docenten, deze aandacht voor hun leskwaliteit hebben zij in de afgelopen jaren 
gemist. Docenten is gevraagd een lesplan in te leveren. We hebben ons in eerste instantie gefocust op 
het didactische handelen. 

In de weken daarna hebben we lesbezoeken gedaan (17). Hieruit kwam een eerste algemeen beeld van 
de leskwaliteit in onze school. Dit is tijdens een teammiddag (20 september) toegelicht door.. en de 
schoolleider en besproken met het team. Het team reageerde hier goed op, docenten willen graag aan de 
slag om hun lessen te verbeteren o.b.v. van de indicatoren (6 hoofdindicatoren) in de DOT. 
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Vanaf 1 oktober 2022 zijn opnieuw lesbezoeken gedaan waarbij de docent ook zijn/haar eigen les mocht 
evalueren o.b.v. DOT en waarbij de observator (schoolleider en 	 ) zijn/haar bevindingen 
deelde met de docent. Hierna volgde een gesprek over de te ontwikkelen indicatoren en alles werd 
vastgelegd in BOOT. 

Op 17 oktober 2022 is er een training geweest over het gebruik en het nut van BOOT en konden 
docenten er ter plekke mee aan de slag. Elke docent kan zijn eigen ontwikkeling nu vastleggen. Het is 
tevens een naslagwerk om tijdens de voortgangsgesprekken op terug te komen (SMART geformuleerd en 
gebaseerd op de PDCA-cyclus). 

Taalbeleid 
Na analyse (tijdens de lesbezoeken) is vastgesteld dat er een groot onderscheid is tussen de leerlingen in 
de onder- en de bovenbouw v.w.b. het taalniveau. Dit is het gevoig van de veranderende leerling-
populatie op onze school. Intussen is 50% van de leerlingen bi-cultureel. 

Daarom is het van groot belang om hier aanvullend beleid op te voeren. Op 16 november 2022 vindt er 
een bijeenkomst plaats met alle docenten Nederlands. We brengen verder in beeld waar de gaten vallen, 
we zien bijvoorbeeld dat de onderlinge verschillen tussen leerlingen erg groot zijn. We zien dat het vooral 
gaat om achterstanden op het gebied van taalkennis (en dan met name de woordenschat en het 
formuleren) en op het gebied van vakoverstijgende vaardigheden. We willen het programma op deze 
knelpunten afstemmen. Voor alle leerlingen in de doelgroep kunnen we de taalmodules van VO-content 
inzetten. Voor sommige leerlingen ontwikkelen we maatwerk o.b.v. diagnostische toetsen. 

Het taalplan gaan we nadrukkelijk samen met het team opstellen en uitvoeren, zodat urgentie en 
draagvlak ontstaat in de hele organisatie en zodat we samenwerken aan de verbetering. 

Bronnen 
Opbrengstenkaarten, o.a. Vensters/analyse opbrengsten. 

9 	Waarderingskader onderwijsinspectie 2021. 

? 	Concept onderzoeksrapport bezoek inspectie d.d. 17 en 18 mei 2022. 
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Bijlage 1: Plan van Aanpak 

Van deze herstelopdracht zijn de volgende onderdelen de verantwoordelijkheid van de schoolleidingen. 

Gesignaleerde 	Nu te ondernemen 
tekortkoming? of te onderzoeken? 

Gewenst resultaat? Wie voert uit en wat is het 
resultaat tot nu toe 

Deadline? 

KA1 stelsel van 
kwaliteitszorg 

De betreffende 
notities uitschrijven 
in concept. 
Overleg met bestuur. 
In pilot. 
Implementatie na 
evaluatie pilot. 

Notities: 

1. Gesprekscyclus 
2. Kwaliteitszorgsysteem 
3. Functieboek. 
4. Taakbeleid. 

/ team LV 
werkt concepten uit, 
schoolleiding Utrecht past toe als 
onderdeel van de pilot rondom 
de Ontwikkelmodule, de BOOT 
(okt —jan). Hiermee is een goede 
start gemaakt. De BOOT is op 
maat voor Pvo ingericht en in 
Utrecht wordt een pilot getest 
voor alle scholen. 

Januar' 
2023 

De lesobservaties zijn gestart. 
Eerst een algemeen beeld d.m.v. 
een representatieve steekproef. 
Dit is voorgelegd aan het team. 
Op basis hiervan zijn doelen 
afgesproken over de leskwaliteit 
op korte termijn: leerdoelgerichte 
lessen, meer differentiatie in de 
lessen zichtbaar. 
Nabesprekingen worden in de 
BOOT gezet, als pilot voor heel 
SvPO. Docenten zijn daarin 
begonnen met een zelfevaluatie 
op basis van een algemene 
functiebeschrijving LB, IC of LD. 
Deze is breder dan alleen 
leskwaliteit: de hele functie 
wordt besproken. Noodzakelijke 
ontwikkelpunten worden in een 
verslag verwerkt en dat wordt in 
de BOOT opgeslagen. 
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Gesignaleerde 
tekortkoming? 

Nu te ondernemen 
of te onderzoeken? 

Gewenst resultaat? Wie voert uit en wat is het 
resultaat tot nu toe 

Deadline? 

/ team LV 
werkt concepten uit, schoolleiding 
Utrecht past toe als onderdeel 
van de pilot rondom de 
Ontwikkelmodule (okt — jan). 
Docenten voeren bij hun 
zelfevaluatie in de BOOT-pilot 
bewijzen aan (Word, Excel, 
audio/video). Deze bewijzen 
vallen meteen door naar het 
bekwaamheidsdossier in de 
BOOT. Dit kan later worden 
geOpload naar AFAS. 

Betreffende notities 
uitschrijven in 
concept. 
Overleg met bestuur. 
In pilot. 
Implementatie na 
evaluatie pilot. 

- 	Nota scholingsbeleid 
- 	HR-beleid, waaronder 

bekwaamheidsdossier. 

KA2 — 
onvoldoende 
professio-
nalisering 

le  
evaluatie 
pilot in 
januari 
2023. 

Vakgroepen komen 1 x per 3 
weken bij elkaar. 

Iedere 6 weken is er een 
studiemiddag voor alle 
schoolleiders van SvPO. 

KA3 —
schoolgids 

Geen bevindingen uit 
kwaliteitszorg 
opgenomen. 

De schoolgids geeft een 
ontwikkelingsrichting van de 
school duidelijk weer. 

1 oktober was de nieuwe 
schoolgids klaar en naar inspectie 
gestu u rd. 

KA3 — 
jaarverslag 

Voldoet dit nu aan 
de eisen? 

Januari 
2023 

Algemeen: 
Is het LVS op orde? 
Somtoday. 

Ontwikkeling 
begeleidingssysteem 

Leerlingbespreking 1-
8-'23? 

Er is geInvesteerd in 
een andere methode 
(deels op basis van 
VO-content) en in 
meer begeleiding. 

Correcte en actuele wijze van 
informeren over leerlingen in 
LVS. 
PDCA en SMART. 

Systeem t.b.v. zorgcoordinatie 
en mentoren-overleggen. 

Er is geInvesteerd in een 
andere methode (deels op 
basis van VO-content) en in 
meer begeleiding. 

Jan. 2023 OP2 — 
ononderbroken 
schoolontwikkel 
ing leerlingen 
Spaans en 
Duits. 
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Gesignaleerde 
tekortkoming? 
OP3 — 
didactisch 
ha ndelen, 
aansluiten op 
de behoeften 
van leerlingen. 

OP4 (nu OP2) 
OPP's worden 
te laat 
opgesteld en 
voldoen niet 
aan de eisen. 

OP4 — 
schoolexamens 

Nu te ondernemen 
of te onderzoeken? 
Analyse lesbezoeken. 

Coachen van 
docenten op basis 
van vervolg 
lesbezoeken. 

OPP's onderzoeken 
op tijdigheid en 
volledigheid (PDCA-
structuur en 
SMART). 

Is het 
examensecretariaat 
nu goed geregeld? 

Gewenst resultaat? 

Docenten zijn op de hoogte 
van de eisen aan de 
leskwaliteit. 
Alle docenten minimaal 1 
lesbezoek, na elke les een 
nabespreking. Zelfevaluatie 
lessen door docent. 
Verslag in de DOT en de BOOT. 
Alle leerlingen met een 
arrangement hebben een OPP 
dat voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

Exa men reglem ent. 
Functiebeschrijving 
examensecretaris. 

Wie voert uit en wat is het 
	

Deadline? 
resultaat tot nu toe 
Schoolleiding. 	 Juni 2023 

Er is een algemeen beeld van de 
leskwaliteit beschikbaar (zie 
bijlage). 

Lesbezoeken en nabesprekingen 
zijn op gang. 
Schoolleiding. Zorgcoordinatoren 	Jan. '23 
(1 voor OB en 1 voor BB) zijn 
aangesteld in okt. '22. 
OPP's zijn in ontwikkeling. Er is 
volop overleg over en met 
leerlingen over hun begeleiding en 
ontwikkeling. 
De school is weer aangesloten bij 
het zorgoverleg/veiligheidsoverleg 
van de gemeente. 
Schoolleiding. 	 Jan. '23 
Landelijke examencie. is 
aangesteld, tevens een examen-
coordinator per vestiging. 
Elk vak heeft een landelijke sectie, 
waarvan de sectievoorzitters 
verantwoordelijk zijn voor het 
PTA. 

OR Analyse 
onderwijsresultaten, 
per vestiging. 

Een analyse per vak. Jaarlijks 
minimaal een gesprek met de 
schoolleiding. 

OR Informeren en 
betrekken 
medewerker/ouders 
/leerlingen 

Een communicatie — en 
implementatieplan. 

Schoolleiding 	 Jan. '23 

De achterstanden van de 
examenleerlingen voor de vakken 
NE + WI worden door de sectie in 
beeld gebracht en er wordt een 
plan van aanpak opgesteld. 
De schoolleiding is zich ervan 	Jan. '23 
bewust dat de veranderingen 
alleen mogelijk zijn als de urgentie 
hiervan voor iedereen helder is en 
als er in samenwerking aan de 
verbetering wordt gewerkt. De 
juiste communicatie doet ertoe in 
dit proces. Hierin trekken de Pvo-
scholen samen op. 
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Gesignaleerde 
tekortkoming? 

Nu te ondernemen 
of te onderzoeken? 

Gewenst resultaat? Wie voert uit en wat is het 
resultaat tot nu toe 

Deadline? 

Pedagogisch 
klimaat 

Bespreken met een 
in te stellen 
klankbordgroep. 

Aanpak ontwikkelen voor 
optimaliseren pedagogisch 
klimaat: 

- Wat zie je als je de 
school/klas 
binnenkomt? 

- Hoe wordt er 
omgegaan met 
leerlingen? 

Voorstel doen voor 
schoolregels, protocollen. 
Voorstel doen voor elkaar 
aanspreken op ongewenst 
gedrag. 
Advies m.b.t.: 

- Studiehoeken in de 
gang 

- Uitstuurruimte 
- Toezicht in de gangen 

Beleidsdocument: 
Zorgstructuur 
Voorstel voor OKR in 
Somtoday 
Zorgvierkant — voorstel hoe dit 
in te vullen. 

April '23 

Versterking 
mentoraat 

Bespreken met 
docenten 

Voorstel doen voor: 
Eenduidige invulling 
mentoraat, mentorles 
(jaarprogramma), 
men torenvergadering. 

Apr. '23 

Participatie Beleidsnotities 
ontwikkelen en 
implementeren. 

Advies: 
Ouderraad (rechten, 
rol) 
lnrichten 
leerlingenraad 
Betrekken ouders bij 
activiteiten school 
Themadagen voor 
leerling populatie, 
zoals Paarse Vrijdag. 

April '23 
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Bijlage 2: analyse lesbezoeken DOT. 

2 

KLASSENMANAGEMENT 
	

3 

1.1 	Er art \Nein; tljd 	0%) vedoren ran organisator ache 
	 2.9 

aspecten tiidens cc es. i 
2 	Het taalgettruik van de lerasr slut son ni  dot van de ie.eingen 

	3.1 

1.3 	De error poet-, heftier en boncig antwoord onvrager. 	 3 

.4 De ;eerInger pccenteren her pecagogsch-didactische 
	

3 

leidersonapvon do!eT:rar 
1.5 De 'eerl:ngen en geintec,sseerd. Eq-e4:11 wager. el/of geven nun 

	3 

mencg. 

2 	3 	4 

2. 	CONSISTENTE LESOPBOUW 
	

2.5 

2.1 	Dc leraar rhaakt het doe en de opbouw van be les duide J< i 	2.3 

2 2 	Het dccl vaP de es post b het n:yeau van de leeringen, n to 
	2.8 

makkelik err n et to rroe 	i 
2.3 	De gekozen iesactivit.eiten voic€,,n elkaa- log'sch os. 	 2.5 

2.4 Veer de gekozen lesactiviteiten worth voldoende tjd ngepland 
	

2 .8 

2.5 	De lerror geb!,,.ikt ,,,ver:‹vof Frier je lef..,tingen in stoat Steller het 
	2.8 

1050001 mc beha len 
2 o 	Deer iS on-rim, (or: her ..:inde van cc les) or op op Je &-pecifieke 	2 

leerdoeeh von de les i 

Algemene aandachtspunten: 

1. Organisatie van de lessen staat onder druk door telaatkomers. 
2. Lessen zijn niet voldoende leerdoelgericht. Daardoor is differentiatie lastig te organiseren. 
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NYErtACl IEF WERKEN AAN LEERS' CF-OVERDRACFiT 

iceikrn:: S.  

Ce. ,eraar :eat it, des,tindioreld o de :nteracte if-  die 
leerlincen 

lemur vat de rstu 	roor  rr. regeim 	aornelt of 
door feeriogen teen 

De leraar cameleer dctief cf de leer i^gen de olleg bcgr er 
r,••:.aber 

3 5 Ce leraar 00301 gebruik van concrete yr:doter:Icier die 
rrifrsitsren ititi de lee-were!c ear le ',,er1ir ger 
De leraar activeert leerlinger rot leren door goed amir• ley rr, 
Iti,steren a^star iiittragen.de. aces v-agen to  stelleo 

3 7 be reraar inaalo holder waaram eon antwoord coed of tout is en 
lEefl1nge31 5 stoat van toutieve antwccrder to (ores 

4. 	EFFECTIEVE FEEDBACK OP HET LEEPPEOCES 

41 	De leraar •::idinint.nr:eert rate: !ee3, 	'itve 	l 	nu, !ee,  
OarlOakkcr,  

De ieraar vraagt !eitirlinger 7elt a to lei :er over cc aarpaK 
zodat cerlir•per rloorrtiJik 	 ,•11, ,.-,• ter ld,ilader•ca 
Fir. feedback. s ate••f.r 	• 	 ti van 
oc 

 

torrent e 
4.4 Eie ;croar ;Tett 	 : 	 3,31,131, 

De ieraar verfelt ieerlinge- wct  
te vrtree: • 

EXIMMN 

07111MM 
111111111111W 

3. Lessen zijn onvoldoende interactief. Zeker in een 80'-minutenrooster is het voor leerlingen niet 
goed mogelijk geconcentreerd en gemotiveerd aan de slag te blijven. Leeractiviteiten op T2-
niveau en begeleide zelfwerkzaamheid zijn noodzakelijke onderdelen van lesplannen. 

4. Een studieplan en aandacht voor studie-aanpak voor elke leerling passen bij het concept van 
SvPO en helpen leerlingen meer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

5. Bijzonder punt van aandacht: de doelgroep van SvPO Utrecht is sterk veranderd in de 
onderbouw. Deze heeft bijvoorbeeld meer aandacht voor taalontwikkeling nodig. Het primaire 
proces is daarop nog niet ingericht. 
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Bijlage 3: wat voorafging, eerdere herstelopdrachten 

1. Herstelopdrachten vastgelegd op 28 april 2021: 

7. Zicht op ontwikkeling en begeleiding, incl extra ondersteuning 
8. Didactisch handelen 
9. Veiligheid (alleen contra indicaties, was immers voldoende) 
10. Visie, ambities en doeien 
11. Uitvoering en kwaliteitscultuur 
12. Evaluatie, verantwoording en dialoog. 

2. Uitgevoerde acties volgens (toenmalig) bestuur 

KA1 stelsel van kwaliteitszorg 

In september 2021 is vanuit het bestuur een hst 6 aan het Schoolplan 2021-2024 toegevoegd met daarin 

de beschrijving van hoe het kwaliteitszorgsysteem binnen SvPO is ingericht. Deze beschrijving is tot stand 

gekomen na inventariserende gesprekken op de werkvloer en is inmiddels in definitieve versie 

aangenomen. Dit wordt inmiddels door de schoolleiding beschouwd als handreiking voor de borging van 

de kwaliteit van het onderwijs binnen SvPO. In het verlengde hiervan is voor de schoolleiding een 

verslagformat van voortgangsrapportage gemaakt. In de bilaterale gesprekken met de schoolleiders wordt 

(3x per jaar) gelnventariseerd of deze handreiking ook door wordt benut vanuit het principe: "pas toe of 
leg uit" 

KA2 — onvoldoende professionalisering 

Met de overdracht van de 8 SvPO-scholen naar een Stichting SvPO zullen binnen die nieuwe stichting 

diverse nieuwe/aangepaste reglementen van toepassing zijn. Daaronder volt ook de aangepaste code 

goed bestuur. Belangenverstrengeling is ook een thema dat in de aangepaste integriteitscode is 

uitgewerkt. Deze beide documenten zijn bij de Voortgangsnotitie Overdracht scholen naar een stichting 
SvPO ook toegevoegd. Het bestuur van de acht verschillende stichtingen waaronder thans nog de SvPO-

scholen vallen, hanteert reeds de documenten zoals die bij de nieuwe Stichting van toepassing zullen zijn. 

Het beoogde nieuwe bestuur bestaat voor het uitvoerend deel uit een vertegenwoordiging van de 

schoolleiders en voor het toezichthoudend deel uit Suzan Polet vanuit haar rol als mede-oprichter en Arijan 

Bakker als onafhankelijk externe bestuurder zonder achtergrond bij SvPO. Er is inmiddels een aanvraag 

ingediend bij DUO voor de samenvoeging. 

KA2 — code goed bestuur 

In de voortgangsrapportages van de schoolleiders aan het bestuur van SvPO wordt expliciet gevraagd naar 

de stand van zaken ten aanzien van de lesbezoeken. De lesbezoeken vinden picots op basis van een les-

observatieformulier. Als de schoolleider die de lesbezoeken uitvoert, tijdens de observatie constateert dat 

er op pedagogisch en/of didactisch terrein verbeterpunten zijn bij de bezochte docent, dan komt dit in de 

nabespreking aan de orde en worden afspraken gemaakt welke acties de docent ter verbetering goat 

uitvoeren. In de bilaterale gesprekken tussen bestuur en schoolleiders komen de lesbezoeken en de 

daaraan verbonden verbeteracties aan de orde en de opgedane inzichten worden ook besproken in het 

15 



licht van meer generieke scholingsbehoefte. Aan de hand daarvan worden weer afspraken gemaakt over 

de content die ontwikkeld wordt voor de SvPO-Academy. 

KA3 — Medezeggenschap 

In december 2021 hebben inventariserende gesprekken plaatsgevonden met alle leden van de 

Medezeggenschapsraden (per school) en ook individuele gesprekken met alle schoolleiders. In deze 

gesprekken zijn de ervaringen van alle betrokken met medezeggenschap binnen SvPO aan de orde 
geweest, mede in het licht van de vorming van een GMR binnen de nieuwe Stichting waaraan de acht 

SvPO scholen zullen worden overgedragen. In een bijlage bij dit overzichtsdocument treft u de 

aanbevelingen aan die op basis van deze 16 gesprekken zijn opgesteld. Het bestuur van SvPO heeft aan de 

geinterviewden laten weten alle aanbevelingen over te nemen en te benutten bij het vaststellen van het 
GMR-reglement. Dit GMR-reglement is inmiddels vastgesteld. Zowel bij de aanbevelingen als in het GMR-

reglement is aangegeven dat de faciliteringsregeling bij de vorming van de GMR uitgebreid dient te 

worden 

KA3 — facilitering PMR 

In december 2021 hebben inventariserende gesprekken plaatsgevonden met alle leden van de 
Medezeggenschapsraden (per school) en ook individuele gesprekken met alle schoolleiders. In deze 

gesprekken zijn de ervaringen van alle betrokken met medezeggenschap binnen SvPO aan de orde 

geweest, mede in het licht van de vorming van een GMR binnen de nieuwe Stichting waaraan de acht 

SvPO scholen zullen worden overgedragen. In een bijlage bij dit overzichtsdocument treft u de 

aanbevelingen aan die op basis van deze 16 gesprekken zijn opgesteld. Het bestuur van SvPO heeft aan de 
geinterviewden laten weten alle aanbevelingen over te nemen en te benutten bij het vaststellen van het 

GMR-reglement. Dit GMR-reglement is inmiddels vastgesteld. Zowel bij de aanbevelingen als in het GMR-
reglement is aangegeven dat de faciliteringsregeling bij de vorming van de GMR uitgebreid dient te 

worden. 

KA3 — adviesrecht, niet besproken onderwerpen 

Inmiddels is hier geen sprake meer van: het bestuur houdt zich geheel aan de wettelijk vastgelegde advies-
en instemmingsrechten van de MR. Tijdens de interviewronde met de leden van alle 

Medezeggenschapsraden zijn hierover van hun zijde geen kritische kanttekeningen geplaatst. 

KA3 — intern toezicht 

Met de samenvoeging van de acht SvPO-scholen in een stichting door middel van bestuursoverdracht zal 

de governancestructuur geheel aangepast worden/zijn. Er zal sprake zijn van een one-tier model waarin 

een onderscheid bestaat tussen uitvoerende bestuursleden en interne toezichthouders. Het 
bestuursreglement waarin de verantwoordelijkheden zijn onderscheiden en beschreven is definitief 

vastgesteld. Het bestuursreglement is in een eerder stadium voor commentaar voorgelegd aan de 

schoolleiders en hun reacties zijn verwerkt. Tijdens het Schoolleidersoverleg in februari 2022 zullen de 

diverse reglementen, waaronder het bestuursreglement, nog onderwerp van gesprek zijn om met name te 

concretiseren hoe de verhouding tussen het uitvoerend bestuur en het toeziend bestuur (het interne 
toezicht) in de praktijk zal gaan functioneren. De vacature die bestaat voor het interne toezicht is in 

afwachting van de start van de nieuwe stichting niet meer ingevuld. In het nieuwe stichtingsbestuur zullen 

direct vanaf de start van de nieuwe stichting twee toeziende bestuursleden worden benoemd, die 
gezamenlijk het interne toezicht zullen vervullen: mevrouw Polet en de heer Bakker. De heer Van Denderen 

zal geen deel uitmaken van het nieuwe stichtingsbestuur. 
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KA3 — schoolgids / geen bevindingen uit kwaliteitszorg 

Is aangepast in de schoolgids in navolging op de uitbreiding van het schoolplan met een nieuw hoofdstuk 

over kwaliteitszorg. 

KA3 — de schoolgids 

De opmerkingen die door de Inspectie hierover zijn gemaakt worden toegepast vanaf de 

jaarverslaglegging 2020. 

KA3 — jaarverslag 

De opmerkingen die door de Inspectie hierover zijn gemaakt worden toegepast vanaf de 

joarversloglegging 2020. 

OP2 — ononderbroken schoolontwikkeling leerlingen 

Alle leerlingen binnen de SvP0-scholen hebben een mentor die de prestaties en vorderingen van de 

leerlingen nauwgezet volgt via het OKR. Als er een begeleidingsnoodzaak is en/of leerlingen achterstanden 

dreigen op te lopen dan neemt de mentor het initiatief om daarover met de leerling - en indien door 

aanleiding toe is - ook met de ouders van de leerling overleg gepleegd. De afspraken die in dat overleg 

gemaakt zijn worden vastgelegd in het OKR en op deze wijze aan lesgevende docenten van die leerling 

gecommuniceerd. 

OP2 - SP en D, ononderbroken ontwikkeling leerlingen Spaans en Duits 

De leerlingen die Duits en Spaans volgen, krijgen online lessen. Tijdens die online-lessen bestaat volop 

gelegenheid voor de leerlingen om — als zij vragen hebben of er onduidelijkheden zijn - die direct aan de 

vakdocent te stellen binnen de online-omgeving waarin de lessen aangeboden worden. Daarnaast zijn er 

blokken ingeroosterd waarin de leerlingen onder begeleiding van meestal hun mentor zelfstandig werken 

aan opdrachten Duits/Spaans. Als er tijdens die (niet online-) lessen vragen zijn bij een leerling die 

vakinhoudelijk is, don zal de begeleidende docent de leerling helpen bij het verkrijgen van het antwoord op 

zijn/haar vraag. Dot kan door de vraag voor te leggen aan de andere leerlingen om te informeren of zij die 

leerling aan het antwoord kunnen helpen. En als dat niet het geval is — en deze vraag dus mogelijk ook bij 

andere leerlingen speelt — don wordt de vraag gemaild aan de vakdocent voor Duits/Spaans. 

OP3 — didactisch handelen, aansluiten op de behoeften van leerlingen 

De leerlingen die Duits en Spoons volgen, krijgen online lessen. Tijdens die online-lessen bestaat volop 

gelegenheid voor de leerlingen om — als zij vragen hebben of er onduidelijkheden zijn - die direct aan de 

vakdocent te stellen binnen de online-omgeving waarin de lessen aangeboden worden. Daarnaast zijn er 

blokken ingeroosterd waarin de leerlingen onder begeleiding van meestal hun mentor zelfstandig werken 

aan opdrachten Duits/Spaans. Als er tijdens die (niet online-) lessen vragen zijn bij een leerling die 

vakinhoudelijk is, don zal de begeleidende docent de leerling helpen bij het verkrijgen van het antwoord op 

zijn/hoar vraag. Dot kan door de vraag voor te leggen aan de andere leerlingen om te informeren of zij die 

leerling aan het antwoord kunnen helpen. En als dat niet het geval is — en deze vraag dus mogelijk ook bij 

andere leerlingen speelt — dan wordt de vraag gemaild aan de vakdocent voor Duits/Spaans. 

OP4 (nu OP2) OPP's te Iaat 
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In de voortgangsrapportages van de schoolleiders aan het bestuur en in de bilaterale gesprekken naar 

aanleiding van de voortgangsrapportages wordt expliciet aandacht besteed aan de tijdigheid van het 

opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen voor wie dreigt dat zij hun schoolloopbaan niet 

binnen het SvPO kunnen voortzetten, juist om daarmee te trachten die leerlingen "binnenboord" te 

houden. 

OP4 OPP voldoen niet aan de eisen 

Bij de werkwijze voor OPP's is extra benadrukt dat door ouders voor gezien getekend dient te worden, 

zodat duidelijk is dat op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden. 

OP4 — schoolexamens 

Bij het onderzoek van de lnspectie in Hardegarijp in december 2021 is geconstateerd dat dit onderdeel is 

afgehandeld. Er is daarbij nog een vraag gerezen over de examencoordinatie welke was ondergebracht bij 
de schoolleiding. Dit is aangepast (de coordinatie berust nu bij de docenten van de bovenbouw 
gezamenlijk, waarbij het controleren en tekenen van de cijferlijsten en diploma's wordt verdeeld). 
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162 

school 
voor 
PERSOONLIJK 
ONDERWIJS 
Amsterdam 

Plan van aanpak 
School: SvPO, Amsterdam 

Datum: 1 november 2022 

De opdrachten zijn beschreven, de activiteiten warden door de teamleden ingevuld op de 
teammiddag van 10 november. 

Opgesteld door: 

Evaluaties: 
o December: 15 december 
o Maart 
o Juni 
o September 

Focus: 
1. Pedagogisch klimaat 
2. Ondersteuning leerlingen/Passend onderwijs 
3. De ideale les 
4. Mentoraat 
5. Taal- en rekenbeleid 
6. Participatie 
7. Kwaliteit 
8. Onderwijskundig leiderschap 



tOnderwerp:Pedagogisch klimaat 

Vervolgstappen (act) Evaluatie 15 december 2022 

Onderwerp Actie (do) Doel / Resultaat (plan) Tijdpad Eigenaar Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Indicator inspectie: 
V2/0P3 

Onderwerp: 
Pedagogisch klimaat 

Doel: 
-optimaliseren pedagogisch klimaat 
-omgang tussen docenten en leerlingen 
verbeteren 

Resultaat: 
-beleidsdocument pedagogisch klimaat 
-regels, protocollen 
-toezicht geregeld 

In te vullen door werkgroep. *datum gereed, 
door werkgroep in 
te vullen 

*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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2.Onderwerp: Ondersteun ng leerlingen/ Passend onderwijs 
Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Actie (do) Eigenaar Tijdpad Onderwerp Doel / Resultaat (plan) 

Indicator inspectie: 
OP2 

Onderwerp: 
Passend onderwijs 

Doel: 
-verbeteren begeleiding leerlingen als 
het gaat om ondersteuning 

Resultaat: 
-beleidsdocument ondersteuning 
-voorstel voor invullen zorgvierkant in 
Som Today 

*in te vullen door werkgroep *datum gereed 
Door werkgroep te 
bepalen 

Evaluatie 15 december 2022 Vervolgstappen (act) 
*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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3. Onderwerp: De ideale les 
Onderwerp Tijdpad Eigenaar Actie (do) Doel / Resultaat (plan) Gereed /Bewijs/ 

Vindbaar 
*in te vullen door de werkgroep *datum gereed Doel: 

-zicht op leerlingen 
-zicht op resultaten 
-differentieren in de les 

Resultaat: 
-voorstel ideale les, lesplan 
-voorstel omgaan met resultaten en 
gebruik in de les 
-voorstel voor ondersteuning leerlingen 
die meer / minder ondersteuning nodig 
hebben 
-voorstel voor werkvormen om in de les 
te gebruiken 

Indicator inspectie: 
OP3 

Onderwerp: 
De ideale les 

Evaluatie 15 december 2022 Vervolgstappen (act) 
*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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4 Onderwerp: Mentoraat 

Vervolgstappen (act) Evaluatie 15 december 2022 

Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Actie (do) Doel / Resultaat (plan) Eigenaar Tijdpad Onderwerp 

Indicator inspectie: 
OP2 

Onderwerp: 
Mentoraat 

Doel: 
-eenduidige invulling mentorles 
-afspraken over klassen en groepen 
-uitzoeken welke content bruikbaar is 
voor invulling mentorles 

Resultaat: 
-voorstel invulling mentorles 
-voorstel individuele begeleiding van 
leerlingen en begeleiding van de klas 

*in to vullen door de werkgroep *datum gereed 

*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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5. Onderwerp: Taal- en rekenbeleid 
Onderwerp Actie (do) Doel / Resultaat (plan) Tijdpad Eigenaar Gereed /Bewijs/ 

Vindbaar 
*datum gereed Indicator inspectie: 

OP2 

Onderwerp: 
Taal- en rekenbeleid  

Doel: 
-versterken taal- en rekenvaardigheid 
van de leerlingen 

Resultaat: 
-taalbeleid 
-rekenbeleid 
-afspraken over vaktaal 
-ondersteuning leerlingen bij 
achterstanden bij taal- en rekenen 

*in to vullen door de werkgroep 

Evaluatie 15 december 2022 Vervolgstappen (act) 
*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*no evaluatie 
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6. Participatie 

Vervolgstappen (act) Evaluatie 15 december 2022 

Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Actie (do) Doel / Resultaat (plan) Onderwerp Eigenaar Tijdpad 

Doel: 
-verbeteren participatie bij het 
onderwijs van ouders en leerlingen 

Resultaat: 
-voorstel voor uitzetten MR verkiezingen 
-voorstel voor de rol en de rechten van 
de ouderraad 
-voorstel voor inrichten leerlingenraad 
-voorstel voor invulling themadagen 

*datum gereed *in to vullen door de werkgroep Indicator inspectie: 
SKA3 

Onderwerp: 
Participatie 

*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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7,Kwaliteit 
Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Actie (do) Onderwerp Doel / Resultaat (plan) Tijdpad Eigenaar 

*in to vullen door de werkgroep *datum gereed Doel: 
-verbeteren kwaliteit van het onderwijs 
-verbeteren planmatig werken binnen 
SvPO 

Resultaat: 
-jaaragenda 
-kwaliteitsagenda 
-invulling teammiddagen 
-invulling leerdagen 
-planning lesbezoeken en HR gesprekken 

Indicator inspectie: 
SKA1 

Onderwerp: 
Kwaliteit 

Evaluatie 15 december 2022 Vervolgstappen (act) 
*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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8.0nderwijskundig leiderschap 
Gereed /Bewijs/ 
Vindbaar 

Actie (do) Onderwerp Doel / Resultaat (plan) Eigenaar Tijdpad 

*in to vullen door de 
schoolleider 

*datum gereed Doel: 
-verbeteren onderwijskundig 
leiderschap 
-verbeteren leidinggeven aan kwaliteit 
-rolduidelijkheid onderwijskundig leider 

Resultaat: 
-stuurgroep onderwijskwaliteit ingericht 
deergroep schoolleiders SvPO ingericht 
(bijeenkomsten lx6weken) 
-lesbezoeken uitgevoerd: 2 keer per jaar 
-HR gesprekken uitgevoerd 
-teamschouw gehouden en 
vervolgstappen afgesproken 
-rollen voor schoolleider helder en 
uitvoerbaar 

Indicator inspectie: 
-SKA1 
-0P3 

Onderwerp: 
Onderwijskundig 
leiderschap 

Evaluatie 15 december 2022 Vervolgstappen (act) 
*data noemen / x keer per jaar 
*bij evaluatie; dit kort beschrijven 
*met wie evalueren 

*na evaluatie 
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nl> 

Planning voortgangsgesprekken 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

163 
Thu Nov 3 14:01:13 2022 

Eerder liet ik jullie weten dat de planning van de voortgangsgesprekken ons voor ons niet past. 	liet mij 
telefonisch weten dat het opschuiven van de geplande data vanuit de inspectie niet mogelijk zou zijn. 

Wij hebben gisteren in de voltallige bestuursvergadering nogmaals gekeken naar de planning. Daar hebben wij 
nogmaals geconcludeerd dat de geplande voortgangsgesprekken op 14 en 15 november voor ons niet in te 
plannen zijn. Naast de al eerder gegeven motieven wijs ik erop dat wij als voltallig dagelijkse bestuur met de 
toezichthouders het gesprek willen voeren. In die week zijn meerdere bestuursleden niet beschikbaar. Ook bij 
het voortgangsgesprek op de school in Utrecht vinden wij bestuursaanwezigheid noodzakelijk. Wij vragen de 
inspectie dan ook voor deze data nieuwe afspraken te maken vanaf de week van 21 november. Van onze kant 
zullen wij zorgdragen voor het tijdig toesturen van de gevraagde documenten en ons best doen onze agenda's 
zoveel mogelijk te schikken naar de wensen en mogelijkheden van de inspectie. 
Natuurlijk ben ik voor overleg beschikbaar. 

Vriendelijke groeten, 



From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject:  

Thu Nov 3 08:22:30 2022 
.nr 

Reminder SvPO over voortgang herstelopdrachten 

164 

Geacht bestuur, 

Onderstaande mail stuurde ik 27 oktober en ik weet dat er daarna nog wat over heen en weer is gebeld en 
g emaild 
Dus ik begrijp dat de voortgangsgesprekken toch plaats gaan vinden op genoemde data. 

In het toezichtsplan wat ik eerder al stuurde staat bij de afspraken voortgangsbewaking dat het bestuur 
twee weken voorafgaand aan deze gesprekken een schriftelijke verantwoording van de voortgang m.b.t. 
de herstelopdrachten zou moeten sturen. 
Vraag is dus nu of u dit naar ons kunt sturen? 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	&1111111111111@owinsp.nl&gt;  
Verzonden: donderdag 27 oktober 2022 13:47 
Aan: 	 .nli 
Onderwerp: FW: Toezichtsplan SvPO oktober 2022 

Geacht bestuur, 

Onderstaande mail en bijlage stuurde ik u op 30 september 2022. 

Nu wil ik laten weten dat wij de voortgangsgesprekken, zoals genoemd in het toezichtsplan, in november 
2022 gaan voeren. 

Dat houdt in dat wij op de volgende data de diverse gesprekken gaan doen : 
- 14 november gesprek met bestuur (3 uur) en een gesprek met de toezichthouders (1 uur) willen, u kunt 
aangeven hoe laat u wilt starten en waar het de gesprekken plaats hebben. 
- 15 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Utrecht 
- 21 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Amsterdam 
- 23 november voortgangsgesprek op de school van SvPO Hoorn 

Na maandag a.s. stuur ik u het programma voor de gesprekken. 
Hoop dat u de diverse locaties alvast op de hoogte wilt brengen van ons bezoek. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 	 &It 	@owinsp.nl&gt;  
Verzonden:  vrijdag 30 september 2022 11:49 
Aan: 	 .n1'  &It;IIIIIIIIIIIIIII.ngt; 
Onderwerp:  Toezichtsplan SvPO oktober 2022 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u het toezichtsplan voor de Zeer Zwakke scholen/afdelingen. 
Hierin is opgenomen wanneer de voortgangsgesprekken moeten gaan plaatsvinden. 
Binnenkort neem ik contact op om deze gesprekken voor 2022 to plannen. 

Verder heb ik nog de vraag of bij de besturen en scholen van de diverse locaties de contactgegevens zoals 
het emailadres aangepast kunnen worden. 
Dit moet het bestuur doen bij de KvK of via DUO. 
Nu staan namelijk nog de oude mailadressen in de systemen bij ons. 

Met vriendelijke groet, 
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From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

Geachte 
Geachte 

Bestuur SvPO <bestuur@persoonlijkvo.nl> 
Fri Nov 4 16:28:20 2022 

Data voortgangsgesprekken Inspectie SvPO 

, Beste 
, Beste 

Op basis van de doorgegeven alternatieve data voor de voortgangsgesprekken kan ik laten weten dat wat ons 
betreft de volgende afspraken gemaakt kunnen worden: 

Bestuursgesprek vrijdag 18/11 om 9:00 uur in Utrecht. 
SvPO-school Utrecht 21/11 
SvPO-school Hoorn 23/11 
SvPO-school Amsterdam 30/11 

Bij het bestuursgesprek op 18/11 kan 	 als enige toezichthouder aanwezig zijn. 
is dan nog in het buitenland. 	heeft vanwege zeer drukke werkzaamheden een nadrukkelijke 

voorkeur voor het tijdstip van 9:00 uur. 

Graag horen wij op welke tijdstippen de schoolbezoeken worden gepland. 

Mochten jullie vragen hebben, dan kan je mij altijd bellen. 

Goed weekend gewenst. 

Vriendelijke groeten, 
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Rapportage bestuur SvPO-scholen 
ten behoeve van het voortgangsgesprek 
met de Onderwijsinspectie in november 
2022 

Van: Bestuur SvPO a.i. 
Aan: Inspectie van het Onderwijs 
Datum: 4 november 2022 



Ter inleiding 

In onze rapportage gaan we eerst in op de actuele herstelopdrachten die de inspectie ons gaf naar aanleiding 
van de inspectiebezoeken in april en mei van dit jaar. Wij hebben de herstelopdrachten van alle scholen 
samengenomen en wij geven in onze rapportage per herstelopdracht de actuele stand van zaken weer. 
Bovendien geven wij na de rapportage op basis van de herstelopdrachten een overzicht van alle relevante 
aandachtspunten en doorgevoerde veranderingen. 

Het bestuur zal de rapportage ten behoeve van de voortgangsgesprekken met de zeer zwakke scholen 
separaat aanbieden. 

Herstelopdracht kwaliteitszorg 

Het bestuur moet onverwijld zorg dragen voor een stelsel van kwaliteitszorg waarmee het alle elementen van 
de onderwijskwaliteit bewaakt en op grond waarvan het zo nodig verbeter-maatregelen kan treffen. Het 
bestuur moet dit stelsel vervolgens uitvoeren. 

Het bestuur heeft de nota Focus op Kwaliteit opgesteld en inmiddels ter advisering aan de 
medezeggenschapsraden voorgelegd. In deze nota is ons kwaliteitszorgstelsel vastgelegd dat de volgende 
kenmerken heeft: 

• wordt door docenten, schoolleiders en bestuur als vanzelfsprekend ervaren; 
• heeft een cyclisch karakter; 
• kent grote betrokkenheid van schoolleiders en docenten; 
• geeft alle betrokkenen - inclusief de interne toezichthouders - een goed overzicht en heldere doelen; 
• kent sturing vanuit bestuur en schoolleiding; 
• voldoet aan de eisen van de WVO. 

De nota Focus op kwaliteit treft u als bijiage aan. 
Bovendien zijn schoolleiders en bestuur gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg op scholen. 

Op de scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht is vanaf de start van het schooljaar het traject Leren 
Verbeteren in gang gezet. Aan de hand van een verbeterplan zal gericht worden gewerkt aan de 
noodzakelijke verbeteringen. Deze scholen hebben op 1 november 2022 hun verbeterplannen aan het bestuur 
aangeboden. De experts van Leren Verbeteren stemmen hun aanpak op elkaar Inmiddels wordt ook een 
verbeterplan/herstelplan - in samenspraak met het personeel - ontwikkeld bij de SvPO-school in Kapelle. 
Bovendien worden alle schoolleiders van de SvPO-scholen geInformeerd en betrokken bij de het traject 
Leren Verbeteren omdat veel elementen ook leerzaam zijn voor de scholen die niet zeer zwak zijn. 

Voor de cyclische tevredenheidsonderzoeken zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden 
(onderzoeken en managementtool) van Kwaliteitsscholen.n1 . In de kwaliteitsagenda (bijiage) wordt 
aangegeven wanneer de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeelsleden (nog in dit 
schooljaar) zullen worden afgenomen. 

Voor de lesobservaties zal gebruik worden gemaakt van de ondersteunende tool DOT. 
De verbeterplannen van de scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht worden gelijktijdig met deze rapportage 
aangeboden. 

Herstelopdracht Goed bestuur 
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Het bestuur moet gaan voldoen aan de wettelijke eisen rond de code goed bestuur. De intern toezichthouder 
moet hier toezicht op houden. Het bestuur moet onverwijld zorgen dat het intern toezicht toezicht houdt op 
de naleving door het bestuur van de code voor goed bestuur. 

Vanaf 7 juni kent het bestuur van de school een duidelijke scheiding tussen uitvoering en toezicht. 
Bovendien hanteert dit bestuur vanaf de start de Code Goed Onderwijsbestuur zoals die door de VO-raad is 
vastgelegd. Hiermee wordt voldaan aan de WVO. De toezichthoudende leden van het bestuur rekenen het tot 
hun hoofdtaken er op toe te zien dat de Code Goed bestuur wordt nageleefd. 

Herstelopdracht scheiding bestuur en toezicht 

Het bestuur moet onverwijld zorgen voor intern toezicht en dat de functies van bestuur en intern toezicht op 
het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden. 

Het dagelijks bestuur van drie leden is belast met de uitvoering van het bestuur. Twee bestuursleden zijn 
belast met het toezicht. Deze toezichthouders hebben toegang tot alle informatie. Dagelijks bestuur en 
toezichthouders houden zich aan de richtlijnen van de statuten en artikel 24e van de WVO. 

Tot 1 september vergaderden de toezichthouders om de week met het dagelijks bestuur om toe te zien op de 
uitvoering van de bestuurstaken door het dagelijks bestuur en de naleving van de Code Goed 
Onderwijsbestuur. 

De toezichthouders kunnen hun werkzaamheden deugdelijk en volstrekt onafhankelijk uitvoeren. De 
toezichthouders zijn aanwezig bij de voortgangsgesprekken die in deze periode met het ministerie van OCW 
worden gevoerd. De toezichthouders komen ook onafhankelijk van het dagelijks bestuur bijeen. 

Vanaf september is er een vergaderschema opgesteld waarbij de toezichthouders tenminste eenmaal in dc 
vier weken vergaderen met het dagelijks bestuur. 

Toezichthouders worden telefonisch, via de mail of via Whatsapp op de hoogte gehouden van relevante 
ontwikkelingen. 

Zoals u weet zullen de scholen voor het eind van dit kalenderjaar zijn gefuseerd. In de toekomstige stichting 
is geen sprake meer van het one tier board-model maar zal er een college van bestuur zijn en een raad van 
toezicht. De statuten van deze beoogde stichting worden meegezonden als bijlage. 

Herstelopdracht informatie toezichthouders 

Het bestuur moet onverwijld zorgen voor intern toezicht en de interne toezichthouder qfdoende informeren. 
De interne toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet genoemde onderwerpen. 

Zie ook de tekst onder de herstelopdracht `Scheiding bestuur en toezicht'. In feite is er in deze tijd van 
interim-bestuur sprake van een zeer intensieve informatie-uitwisseling. 

Bestuur en toezichthouders passen ten aanzien van de informatievoorziening zo veel mogelijk artikel 15 toe 
van het modelreglement 'intern toezicht' van de VO-raad: 

Artikel 15 	Informatievoorziening 
Lid 1 
Het dagelijks bestuur informeert de toezichthouders actief, tijdig en adequaat en verschaft alle informatie die de 
toezichthouders voor vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig hebben. 
Lid 2 
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel kunnen de toezichthouders het dagelijks bestuur 
verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken. 
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Lid 3 
Het verstrekken van informatie door het dagelijks bestuur aan de toezichthouders geschiedt zo veel mogelijk op 
gestandaardiseerde wijze. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de toezichthouders de informatie tijdig 
ontvangen. 
Lid 4 
Het dagelijks bestuur informeert de toezichthouders in ieder geval over: 

a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen; 
b. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving; 
c. ernstige problemen of conflicten binnen de Stichting; 
d. voorvallen die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten; 
e. onderwerpen waarover naar verwachting publiciteit in de media te verwachten is. 

Lid 5 
De toezichthouders kunnen desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden (directie, MR, externe 
accountant) binnen de stichting inwinnen en hebben daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van 
de stichting. De toezichthouders melden het dagelijks bestuur in het geval zij van deze bevoegdheid gebruik 
maken. 

Herstelopdracht professionalisering en rnedezeggenschap 

Het bestuur moet de tekortkomingen ten aanzien van professionalisering en zeggenschap over de inrichting 
van het onderwijs onverwijld herstellen, zodat de kwaliteitscultuur op de school voldoet aan de wettelijke 
eisen. 

Direct na het aantreden heeft het bestuur contact gezocht met de GMR in oprichting. Sinds die tijd heeft het 
dagelijks bestuur periodiek overleg met de GMR i.o. waarbij de afspraak is gemaakt dat de leden van de 
GMR i.o. de uitkomsten van het overleg rapporteren aan de schoolmedezeggenschapsraden. In de GMR i.o. 
is iedere schoolmedezeggenschapsraad vertegenwoordigd. 

Schoolleiders en personeel worden bij het beleid van het bestuur betrokken. 
Dit kwartaal wordt het scholingsplan geschreven en voorgelegd aan de medezeggenschapsraden en de GMR 
i.o. De inspectie zal na het vaststellen van dit scholingsplan een afschrift ontvangen. 
In het concept van de meerjarenbegroting is een bedrag van €1.200 per docent per jaar begroot voor 
scholing. Ook is een post opgenomen voor de scholing van bestuur en schoolleiders. 
Alle startende docenten, die in het schooljaar 2022/2023 bij een van onze scholen zijn begonnen, hebben 
inmiddels een scholingsbijeenkomst gehad, waarin ze vertrouwd zijn gemaakt met de werkwijze en het 
onderwijsconcept van de school. 

Voor de schoolleiders is dit jaar een aantal interne scholingsbijeenkomsten gepland. De eerste 
studiedag/scholingsdag heeft op donderdag 3 november plaats gevonden (thema's: 
meerjarenbegroting, introductie relevante ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, introductie in 
werkwijze DOT en `waarderend leiderschap'). De volgende scholingsdag staat gepland op 1 december en 
staat in het teken van kwaliteit. 
Voor een aantal schoolleiders en de bovenschoolse coordinator is een coachingstraject geregeld. 
Tot slot kunnen schoolleiders een aanvraag doen voor (formele)scholingstrajecten zoals te vinden 
in de catalogus van de SRVO. Verder bieden we ze dit schooljaar een ontwikkelassessment aan 
zodat ze een beter beeld krijgen bij de eigen ontwikkelpunten. 
Alle docenten hebben scholing gehad in het werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem Somtoday en een 
introductie in de onderwijsprogramma's van VO-content. 

Voor de docenten van de scholen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht zijn aparte scholingsbijeenkomsten 
georganiseerd in het kader van Leren Verbeteren. Zij krijgen bier ook tijd en ruimte voor. Kortheidshalve 
verwijzen wij naar de verbeterplannen voor deze scholen. 

Ook op de andere scholen is meer tijd en ruimte vastgelegd voor onderling overleg en scholing. 
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Op vakinhoudelijk terrein stimuleert het bestuur het school overstijgend vak(groep)overleg tussen docenten. 
Dit school overstijgende vakoverleg speelt een grote rol bij de herorientatie op de mogelijkheden van VO-
content en het overleg over alternatieve lesboeken. Zo ontving het bestuur al een advies van de docenten 
Frans en Geschiedenis en gezamenlijk opgestelde vragen van de sportdocenten. 

Herstelopdracht medezeggenschap 

Het bestuur moet onverwijld zorgen dat de communicatie met de MR voldoet aan de genoemde wettelijke 
eisen. 

Een lid van het dagelijks bestuur overlegt - naast het overleg dat de schoolleider met de MR voert - eens in 
de zes weken met de school-MR. Zowel de leden van de MR als het bestuur kunnen hiervoor onderwerpen 
aandragen. In overleg met alle medezeggenschapsraden is de zittingstermijn verlengd met drie jaar om op 
deze manier meer continuIteit te waarborgen en verworven kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. 
Deze wijziging is vastgelegd in het MR-reglement. Ook is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de 
verkiezingen bij de medezeggenschapsraden neergelegd. 

Het bestuur en schoolleider betrekken de MR conform de WMS en het interne reglement bij de 
beleidsprocessen. 

Hiernaast overlegt het dagelijks bestuur met de `GMR in oprichting'. De GMR i.o. wordt zowel bij de 
huidige beleidsprocessen betrokken als bij de oprichting van de toekomstige stichting. Aan de GMR i.o. 
wordt in november 2022 een conceptreglement voorgelegd dat zal gelden zodra de beoogde fusie tot stand is 
gekomen. 

Herstelopdracht ononderbroken ontINikkelingsproces 

Ilet bestuur moet ervoor zorgen dat het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Daarvoor is het nodig dat het onderwijs aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van leerlingen, zodat deze is afgestemd op de voortgang in hun ontwikkeling. Deze 
aanbeveling geldt met name voor het gebied van Spaans en Duits. 

In de kwaliteitsnota Focus op kwaliteit is het wettelijk uitgangspunt opgenomen dat onderwijs aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van leerlingen. 

Door te kiezen voor versterking van het mentoraat, waarbij een wekelijks 'check-in' en 'check-out' moment 
is ingevoerd, wordt ook meer garantie geschapen voor een ononderbroken leerproces van de leerlingen. De 
module Kracht in Controle is beschikbaar gesteld om alle mentoren meer en betere handvatten te geven bij 
de begeleiding van hun leerlingen. 

Somtoday maakt het mogelijk om de ontwikkeling van de leerling beter te volgen en het ontwikkelingsplan 
van leerlingen die extra zorg behoeven beter vast te leggen. Bovendien zullen de OKR'en op een meer 
systematische wijze worden bijgehouden. 

Na overleg met de schoolleiders is besloten om aan ouders vier keer per jaar te rapporteren over de 
voortgang van het leerproces van hun kinderen. Hierdoor kunnen zowel de school, de mentoren als de 
leerlingen en hun ouders/verzorgers hun ontwikkeling nauwgezetter volgen en kan er eerder worden gekozen 
voor ondersteunende maatregelen. 

Het interim-bestuur heeft de gang van zaken rond de vakken Spaans en Duits met de schoolleiders en 
aanbieders geevalueerd. Ook met ouders is op ouderavonden in Amsterdam en Hoorn over Spaans en Duits 
gesproken. Sommige ouders hechten aan de 
voordelen van het afstandsonderwijs (de vaardigheden die leerlingen hiermee ontwikkelen); andere ouders 
ervaren vooral de nadelen ervan. Voor leerlingen geldt hetzelfde. 
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Op basis van deze evaluatie is voor het komend schooljaar overgegaan op een andere methode. Voor Duits 
wordt het onderwijsprogramma van VO-content grotendeels gevolgd en voor Spaans is een aangepast 
programma ontwikkeld. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de begeleiders die de leerlingen op 
afstand begeleiden. De begeleiding wordt in dit schooljaar geIntensiveerd. 

Het bestuur heeft in oktober op basis van de evaluaties en de ervaringen van de scholen, leerlingen en ouders 
de beslissing genomen om Spaans en Duits vanaf komend schooljaar niet meer op deze wijze aan te bieden. 
Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen de scholen ofwel Spaans, ofwel Duits aanbieden en hiervoor een 
bevoegde docent aantrekken. De huidige trajecten zullen wel netjes met de zittende leerlingen worden 
voortgezet, waarbij er vanaf volgend schooljaar ook persoonlijke begeleiding zal plaatsvinden door een 
docent die fysiek ter plaatse zal zijn. 

Overige aandachtspunten en doorgevoerde veranderingen 

Aansluitend op de mondelinge overleggen die wij hebben gevoerd zetten wij de meest belangrijke 
ontwikkelingen en veranderingen kort op een rij: 

Lesmethoden  

Het bestuur heeft besloten om de didactische aanpak van Workbook los te laten. Deze methode was in een 
aantal gevallen niet voldoende actueel meer. Ook was het antwoordregister onvoldoende adequaat. 
Bovendien circuleerden er te veel antwoorden op internet, zodat docenten onvoldoende vertrouwen konden 
hebben in het feit of de opdrachten en antwoorden inderdaad door de leerlingen zelf waren geproduceerd. 

Daar waar nodig wordt Workbook op een zorgvuldige wijze afgebouwd. 
Het bestuur heeft de programma's van VO-content aangeschaft. Docenten konden vanaf de start van het 
schooljaar gebruik maken van de mogelijkheden van VO-content. VO-content biedt ook ondersteunende 
programma's voor het mentoraat en taalachterstand. 
Indien VO-content voor vakken onvoldoende biedt, wordt de vakgroep van de docenten om advies gevraagd 
over passende lesmethoden met bijbehorende boeken. 

In de meerjarenbegroting is, naast de kosten van VO-content, de ICT-ondersteuning voor enkele methodes 
en de devices die de scholen aan de leerlingen beschikbaar stellen, ook een bedrag van E260 per leerling per 
jaar opgenomen voor (nieuwe) lesmethoden/leerboeken. 

Zorgeoordinator en pestcoordinator 

Het bestuur faciliteert vanaf dit schooljaar dat iedere school voldoende financiele/formatieruimte krijgt om 
een zorgcoordinator te faciliteren. Deze taak wordt niet meer uitgevoerd door een schoolleider maar door een 
docent. Er zal een scholingsprogramma worden verzorgd voor de nieuwe zorgcoordinatoren. 

Iedere school gaat gebruik maken van de ondersteuningsfaciliteiten die gemeenten en 
samenwerkingsverbanden bieden. Op een aantal scholen is een spreekuur ingericht voor een medewerker van 
de GGD of een maatschappelijk werker. Bij aanhoudende of ernstige problemen met een leerling wordt 
advies gevraagd bij het regionaal samenwerkingsverband. Het is onze inzet om dit voor alle scholen te 
realiseren. 

De zorgcoordinator treedt ook op als pestcoordinator. In de schoolgids zijn de namen van deze personen 
opgenomen. 

De scholen kennen een pestprotocol en er is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar, die ook in de 
schoolgids wordt genoemd. 

ICT 
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Het bestuur heeft een nieuw leerlingvolgsysteem geIntroduceerd: `Somtoday'. Vanwege het gebrek aan 
medewerking van de oud-bestuurders zijn alle databestanden handmatig ingevoerd. De schoolleiders en 
docenten zijn geIntroduceerd in dit nieuwe systeem. Vanwege de handmatige invoering is er direct contact 
geweest met DUO om problemen die zich voordeden rond de registratie van de leerlingen per teldatum, snel 
te kunnen oplossen. 
Inmiddels kunnen ook de ouders inloggen in Somtoday. Somtoday maakt het mogelijk om de ontwikkeling 
van de leerling beter te volgen en het ontwikkelingsplan van leerlingen die extra zorg behoeven, beter vast te 
leggen. 

Hiernaast is een nieuwe website ontwikkeld en ingevoerd onder de nieuwe naam `persoonlijk VO', omdat de 
oud-bestuur nog over de oude website beschikt, die staat geregistreerd onder het eigendom van de 
(voormalige) ANBI-stichting SvPO. Deze website is inmiddels online (persoonlijkvo.online). Via deze 
website kunnen de sites van de scholen worden bezocht. Op deze sites zijn en worden alle belangrijke 
documenten getipload, zodat ze voor alle betrokken zijn in te zien. 

Hiernaast is een nieuwe mailsite aangemaakt met het adres `persoonlijkvo.n1'.  Inmiddels werken alle 
betrokkenen met deze mail. Aandachtspunt blijft dat het oude mailadres (svpo.nl)  ook blijft bestaan. De 
scholen zijn vanuit publicitair oogpunt gestart met het voeren van de naam persoonlijk vo (afgekort Pvo). U 
zult deze naam terugzien in de herstelplannen. 

Inmiddels is een parttime ICT-beheerder aangetrokken, die de scholen vanuit een centraal punt ondersteunt 
en de systemen onderhoudt. 

Samenwerkingsverbanden en e.vterne contacten  

Het bestuur is van opvatting dat de scholen meer samenwerkingsgericht moeten gaan functioneren. Daartoe 
zijn - voor zo ver dit noodzakelijk was - de inhoudelijke contacten met de regionale 
samenwerkingsverbanden aangehaald. Per samenwerkingsverband wordt afgesproken wie door het bestuur 
wordt gemandateerd om de school in het bestuurlijk overleg te 
vertegenwoordigen. Daarnaast zal de schoolleider en de zorgcoordinator zorgdragen voor de functionele 
contacten. 

Wij denken na over het aanpassen van het zorgprofiel van de scholen. Wij overleggen met de schoolleiders 
of onze scholen wat zouden kunnen betekenen voor hoogbegaafde leerlingen en leerlingen uit nader te 
benoemen categorieen uit het autistisch spectrum. 

Hiernaast worden de contacten met de collega-besturen uit de regio aangehaald. Zo is in Amsterdam weer 
aansluiting gemaakt met het OSVO en zal de school in Amsterdam weer deelnemen aan de centrale loting. 
Ook in de andere regio's is - voor zo ver er sprake is van regionale samenwerking - de inzet om aan te sluiten 
bij regionale afspraken of in ieder geval regionale afstemming te realiseren. 

Ook op gemeentelijke niveau worden de bander' aangehaald. Er zijn contacten gelegd met de relevantc 
ambtelijke afdelingen en in twee gemeenten is inmiddels overleg gevoerd met de verantwoordelijke 
wethouder. In de andere gemeenten was daartoe nog geen directe aanleiding. 

Financien, bedriffivoering en vast,goed 

• Het bestuur heeft zorggedragen voor het in kaart brengen van de financiele geldstromen tussen de 
schoolstichtingen, de (voormalige) ANBI-stichting en de Stichting Frederikssoon. Deze rapportage is 
besproken met de financiele inspectie. 

• Het bestuur heeft - na zich veel inspanningen te hebben getroost - de jaarrekeningen 2021 voor 1 oktober 
2022 kunnen aanbieden. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor deze jaarrekeningen. De 
accountant - die ook de jaarrekeningen heeft opgesteld - heeft een eigen verklaring met de 
jaarrekeningen meegezonden. Er is geen formele (goedkeurende) verklaring van de accountant. 
Het bestuur voert de financiele administratie zodanig dat zij over de periode waarvoor zij 
verantwoordelijk is, een deugdelijke jaarrekening kan maken. 
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• De toezichthoudende leden van het bestuur hebben op basis van een zorgvuldig offertetraject een nieuwe 
accountant benoemd, die zich alleen op de accountantscontrole zal richten. Het betreft RA12. 

• Het bestuur heeft een concept van de meerjarenbegroting opgesteld dat nog op schoolniveau moet 
worden besproken en getoetst. Deze conceptbegroting is op 4 november aan de financiele inspectie 
aangeboden en zal op 11 november met vertegenwoordigers van de financiele inspectie worden 
besproken. 

• In de meerjarenbegroting is op basis van een eerste inschatting van de staat van de gebouwen een 
meerjarenonderhoudsvoorziening opgenomen. In Deventer zal inrichting van het buitenterrein 
plaatsvinden en het parochiehuis zal worden gerenoveerd. In Kapelle zullen nog dit schooljaar enkele 
vloeren worden gerenoveerd en zullen in aula noodzakelijke verbeteringen worden aangebracht. Voor 
iedere school is een bedrag gereserveerd om een natuur/scheikunde lokaal te kunnen inrichten. 

• Het bestuur heeft mede op basis van de analyse van de inspectie een advies gevraagd over de positie van 
het vastgoed en de erfpachtconstructies. Op basis van het advies van Eversheds- Sutherland heeft het 
bestuur besluiten genomen die in het voortgangsgesprek zullen worden genoemd en toegelicht. 

• Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft - na het advies van Eversheds-Sutherland - gesproken met 
het OM. Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en - indien mogelijk — het zoeken 
van afstemming over relevante stappen in het proces. 

• Ten aanzien van het hanteren van de Code Goed Bestuur en de verantwoordelijkheid van de 
toezichthoudende bestuursleden verwijzen wij naar de tekst onder de betreffende herstelopdracht. 

• De ouderbijdrage wordt dit jaar conform de wettelijke voorschriften geInd. Het voorstel is besproken met 
de medezeggenschapsraden en de GMR i.o. Wij verwijzen hierbij naar de tekst in de schoolgids en de 
brief aan de ouders. Het bestuur zal aan de medezeggenschapsraden verantwoording afleggen over de 
besteding van de ouderbijdrage. 

• In de meerjarenbegroting is uitgegaan van passende invulling van de gemeenschappelijke dienst en 
ondersteuning van het bestuur en schoolleiders. In de toegestuurde presentatie aan de financiele inspectie 
wordt dit concreet ingevuld. 
Dit schooljaar wordt een AOIC uitgerold voor het bestuur en de scholen. De administratieve organisatie 
wordt zo ingericht dat ze voldoet aan alle uitvoerings- en integriteitseisen. 
In de school in Utrecht is een vergaderruimte ingericht. 

• Het bestuur heeft de salarisafspraken zoals die in de landclijke CAO zijn doorgevoerd overgenomen en 
uitgevoerd. 

• Het bestuur heeft - na de wensen van het personeel en de schoolleiders te hebben geInventariseerd - een 
voorstel voor de inzet van de werkdrukmiddelen opgesteld en voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraden van de scholen en de GMR i.o. 

• Het bestuur heeft een tijdelijke ervaren beleidsmedewerker HRM aangesteld. Deze collega is bezig met 
het actualiseren van wervings- en aanstellingsbeleid en scholingsbeleid. Hiernaast maakt hij afspraken 
met het kantoor dat de salarisadministratie uitvoert om de relevante personeelsgegevens op een 
overzichtelijke wijze te rapporteren. Ook is hij betrokken bij de voorbereiding van de fusie op HRM-
terrein. 

• Het bestuur heeft een standpunt geformuleerd en de bijbehorende stappen genomen met betrekking tot 
de positie van de huidige bovenschoolse directeur. 

Tot slot 

Met deze rapportage hopen wij de inspectie te hebben gdnformeerd over onze aanpak van de 
herstelopdrachten en de overige relevante ontwikkelingen. 

De rapportage zullen wij graag mondeling toelichten en ingaan op de vragen van de inspectie. 

Namens het bestuur a.i. van de SvPO-scholen, 
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167 
Bestuur SvPO <bestuur©persoonlijkvo.nl> 
Mon Nov 7 19:17:30 2022 

From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments: 

',X11741 
'407P'S' 
Fwd: Aanbieding bestuurlijke rapportage t.b.v. voortgangsgesprek en herstelplannen SvPO 
2. Herstelplan Pvo Amsterdam.docx(124KB); 1. Bestuurlijke rapportage voortgangsgesprek 
Inspectie.docx(35KB); 1.b Kwaliteitskalender.docx(215KB); 1.a Focus op kwaliteit.docx(312KB); 1.c Concept 
akte van statutenwijziging.pdf(168KB); 2.a Bijlage bij herstelplan Pvo Amsterdam - Plan van 
aanpak.pdf(259KB); 4. Herstelplan Pvo Utrecht.docx(500KB); 3. Herstelplan Pvo Hoorn.docx(128KB) 

Geachte 	 , geachte 	 / 
Geachte 

Beste 	en 
Beste 

In aansluiting op de gemaakte afspraken en de verantwoordingsafspraken uit het Toezichtsplan ontvangt u van 
ons de volgende documenten: 

1. Bestuurlijke rapportage t.b.v. het voortgangsgesprek met de inspectie op vrijdag 18 november, met als 
bijlagen: 

1.a Notitie kwaliteitszorg 
1.b Kwaliteitskalender 
1.c Statuten 

2. Herstelplan Amsterdam (met bijlage) 
3. Herstelplan Hoorn 
4. Herstelplan Utrecht 

In de bestuurlijke rapportage beschrijven wij welke stappen zijn gezet om te voldoen aan de herstelopdrachten 
op bestuursniveau. Wij hebben de actuele herstelopdrachten van alle SvPO-scholen bij elkaar gezet en 
gerapporteerd over onze aanpak. 
Hiernaast hebben wij - aanvullend op onze tussentijdse gesprekken - ook gerapporteerd over de veranderingen 
en verbeteringen die wij op andere terreinen hebben doorgevoerd of bezig zijn door te voeren. 

Hiernaast ontvangt u de herstelplannen/verbeterplannen van onze scholen in Amserdam, Hoorn en Utrecht. 
Onze bestuurlijke rapporatage en deze herstelplannen vullen elkaar aan. 

Zoals u weet, werken wij aan een bestuurlijke fusie. De beoogde fusiestichting zal 'PerssonlijkVO (afkorting 
Pvo)' als naam voeren. Onze scholen hanteren deze naam al om een breuk met het verleden aan te geven. 
Daarom treft u deze naam op verschillende documenten aan. Wij zijn er ons van bewust dat wij formeel nog het 
bestuur zijn van de acht SvPO-scholen. 

Zoals wij hierboven al aangaven treft u in de bijlage ook de herstelplannen/verbeterplannen van onze scholen 
in Amsterdam, Hoorn en Utrecht aan. Daarin is zichtbaar welke analyse de scholen zelf maken en welke 
verbeterroute zij voor zichzelf hebben uitgestippeld. Die routes kunnen van elkaar verschillen vanwege de 
verschillen tussen de scholen en de specifieke expertise van de vier experts van Leren Verbeteren. 



Ter toelichting een voorbeeld: de DOT is bijvoorbeeld eerst ingevoerd in Utrecht. Daar is 	 de 
expert. Samen met 	 als 	 is hij gestart met lesbezoeken en een terugkoppeling daarvan 
aan het team. Inmiddels zijn ze toe aan een tweede ronde lesbezoeken en er is een vlootschouw gemaakt die de 
basis vormt van hun activiteitenplan. Het team wordt daarin goed meegenomen. Daarnaast deelt 
haar nieuwe inzichten en haar eigen ervaringen tussentijds met de andere schoolleiders. 

De DOT wordt deze maand ook ingevoerd in Hoorn, Amsterdam en Kapelle en op 1 december nemen we de 
ook andere schoolleiders mee in de (toegevoegde waarde van de) DOT. We hebben dan een tweede studiedag, 
deze keer staat het thema 'Leidinggeven aan kwaliteit op mijn school' centraal. 
In Amsterdam en Hoorn is onder leiding van de andere experts op een andere manier gewerkt aan het 
verbeterplan. Dat beschrijven ze helder in hun verbeterplan. Ook daar hebben de lesbezoeken plaats gevonden. 
Na de introductie van de DOT in Utrecht zullen 	(Amsterdam) en 	 (Hoorn) de DOT 
gaan gebruiken als hulpmiddel bij hun intensieve lesbezoeken. 
In Kapelle is op 20 oktober een ouderbijeenkomst georganiseerd. 	 is inmiddels als expert 
vanuit LV toegevoegd aan Kapelle. Het team van Kapelle levert uiterlijk begin december zijn verbeterplan op. 
Zij voeren nu ook de DOT in. 

Al bij al is er veel werk verzet door de schoolleiders samen met hun teams. We zien dat onze schoolleiders 
gedecideerd zijn om hun scholen in goed vaarwater to krijgen, dat ze hun teams daar goed in meenemen, dat ze 
meters maken dankzij de expertise van Leren Verbeteren en dat ze energie zetten op leren met en van elkaar in 
de schoolleiders bijeenkomsten. We ervaren het geheel als zeer bemoedigend. 
Over enkele weken vinden de voortgangsgesprekken met de onderwijsinspectie plaats. We hopen en gaan ervan 
uit dat u de eerste signalen zelf kunnen waarnemen en kijken uit naar onze gesprekken. 

en 
Interim-bestuur SvPO (nieuwe naam: Pvo) 



Pvo 
Scholen 
voor Persoonlijk 
VO 

Herstelplan Pvo Amsterdam 

Datum: 27 oktober 2022 (versie 5) 

Auteur: 	 i.s.m. medewerkers van school 

Ondersteund door: 
Leren Verbeteren: IIIIIIIIIIIIIIII, 
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Voorwoord 

Vier van de acht scholen van Pvo zijn in 2022 door de Inspectie als zeer zwak beoordeeld. Dat geldt 
ook voor onze vestiging. Als schoolleider raakt dit me. lk zie het als mijn persoonlijke missie om 
samen met het voltallige team to werken aan herstel. Dat doen we in nauwe afstemming met het 
interim-bestuur en we werken samen met een team van Leren Verbeteren. 

In dit herstelplan geven we aan welke stappen we zetten om op de kortst mogelijke termijn onze 
zaken op orde krijgen. We zien dit als een ontwikkelgericht proces waar iedere medewerker iedere 
dag aan bijdraagt. Daarmee leggen we de basis voor een cultuur van kwaliteit op onze school. Met 
deze focus en met ons commitment maken wij de belofte van onze organisatie steeds beter waar: 
Pvo als een kleine en overzichtelijke organisatie waar alle leerlingen in beeld zijn, waar ze zich thuis 
voelen en waar ze goed onderwijs krijgen, een school waar leerlingen optimaal voorbereid worden 
op hun toekomst en op hun plek in onze samenleving. 

Pvo Amsterdam, een kleine school met een groot hart voor leerlingen! 

Pvo Amsterdam 

2. Informatie over de vestiging in Amsterdam 

De school heeft 360 leerlingen en 35 werknemers. 

3. Resultaten 

9 	24 leerlingen deden havo eindexamen in 2022: 88% geslaagd, waarvan 20% opstroom 
gerealiseerd (M-H), 90% van de leerlingen had een dubbel profiel 

9 	Leerlingen scoorden hoog op CE (hoger dan SE) 
In het schooljaar 2023 doet 6 vwo voor het eerst examen in Amsterdam 

Samenvattend: niet de opbrengsten zijn de aanleiding voor de herstelopdracht maar de 
onderliggende processen: OP2 en kwaliteitszorg (SKA1,2,3). 
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Het herstelplan 

Dit herstelplan maakt inzichtelijk welke stappen we zetten om te voldoen aan de landelijke norm en 
de eisen van de onderwijsinspectie m.b.t. de onderwijskwaliteit en de kwaliteitszorg, waarin: 

' 	Een analyse wordt beschreven over de oorzaken van het niet kunnen voldoen aan een aantal 
indicatoren van de onderwijsinspectie. 

? 	Een planmatige aanpak wordt beschreven voor het duurzaam verbeteren van de opbrengsten 
en de onderwijskwaliteit. Hiervoor is een SMART plan van aanpak opgesteld. 

Het voorliggende plan bestaat uit 2 delen: 
1. Een herstelplan. 
2. Een SMART geformuleerd evalueerbaar plan van aanpak met concrete beschrijvingen van 

aanpak van de benoemde thema's in het herstelplan, uitgezet in haalbare fases van uitvoering 
in het schooljaar 2022-2023 en vervolgacties richting 2023-2024. 

Het bestuur ontvangt het herstelplan op 1 november. Het plan wordt ook gedeeld met de MR van 
onze school en met het voltallige team. Eind november vindt een voortgangsgesprek plaats met de 
onderwijsinspectie met als gewenste uitkomst een herbeoordeling in april 2023. 

De focus in ons herstelplan: 
1. De basis op orde brengen m.b.t. de onderwijsprocessen. 
2. Versterken van de professionele leercultuur binnen de school, teams en de collega's. 
3. Versterken van het onderwijskundig leiderschap en leiding geven aan kwaliteit. 
4. Opzetten van een goede kwaliteitszorg (SKA1,2,3) in lijn met het bestuurlijke kader. 
Deze processen lopen parallel aan elkaar en we zien ze als cruciaal voor het behalen van onze 
doelen en voor het realiseren van een duurzame positieve schoolontwikkeling. 

We kiezen ervoor om in het herstelplan een hoofdaccent op de volgende onderwerpen te leggen 
(waarbij nadrukkelijk aansluiting plaatsvindt met de onderwerpen die al in gang gezet zijn): 

1. We zetten sterk in op het verbeteren van de onderwijsprocessen (leskwaliteit, ondersteuning 
leerlingen, functioneren vaksecties, doorlopende leerlijnen) als voertuig om de opbrengsten te 
verbeteren. We starten met een gemeenschappelijk beeld bij de ideale Pvo-les (lesplan, 
differentiatie). 

2. We zetten sterk in op het verbeteren van het pedagogisch klimaat (regels, aanspreken, 
werkklimaat). 

3. We versterken het mentoraat: opbouwen van het programma, rolverduidelijking. 
4. We ontwikkelen een taal- en rekenbeleid. 
5. We zetten participatie op de kaart (er is al een GMR in oprichting): MR verkiezingen 

organiseren, rol en rechten ouderraad, opzetten leerlingenraad). 
6. We versterken de zorgstructuur van de school (passend onderwijs). 
7. We gaan planmatig werken en maken de cirkel rond: Plan Do Check Act, Plan...enz. We starten 

met het opstellen van een jaaragenda en een kwaliteitskalender. 
8. We monitoren actief de opbrengsten en resultaten, steken in op duurzame verbetering van de 

opbrengsten om te blijven voldoen aan de landelijke norm m.b.t. het verschil tussen SE-CE en 
het CE-cijfer vanuit een eigen ambitie om goede prestaties neer te zetten. 

9. We versterken het kwaliteitsdenken en de — cultuur breed in de school. 
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