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From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 

141 
Mon Jul 18 09:48:19 2022 

1,2:1 

RE: 31 FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

Ja, die staan ook klaar 

Met vriendelijke groet, 

Team Voortgezet Onderwijs 
Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 200 I 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

T 
IMINI@owinsp.n1  
www.onderwiisinspectie.n1  

Van: 	 &It 	@owinsp.nl&gt; 
Verzonden:  maandag 18 juli 2022 09:48 
Aan: 	&It; 	@owinsp.nl&gt; 
Onderwerp:  RE: 31FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

Bij Utrecht hebben we ook gelijk het rapport van het bestuur meegezonden. 
Moet dan nu bij Hoorn en Amsterdam dan ook niet ? 
Hoor het nog graag 

Met vriendelijke groet, 

11111111111 

Van: 	 &It; 	@owinsp.nl&gt; 
Verzonden:  donderdag 14 juli 2022 14:47 
Aan: 	 &It 	@owinsp.nl&gt; 
Onderwerp:  FW: 31FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

Ha 



Zie onderstaand; de rapporten Amsterdam en Hoorn zijn gereed. Had je de layout al bekeken? Ik zal nog 
zorgen voor de brieven voor ouders. 

Van 	 .nl&gt; 
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 14:46 
Aan: 	 &IAMBI@  owinsp.nl&gt; 
Onderwerp: RE: 31FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

Hoi 1111, 

Ik heb de TCO-besluiten Amsterdam en Hoorn verwerkt. Alles overgenomen. Wellicht kan 	nog 
laatste check doen op lay-out. Daarna kan het wat mij betreft verstuurd worden. 

Mocht het TCO-besluit Kapelle vandaag of morgen nog komen dan verwerk ik dat ook nog. 

Hg 

Inspectie van het Onderwijs 
St.-Jacobsstraat 200 
3511 BT Utrecht 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
088 669 60 00 
www.onderwijsinspectie.n1  

In verband met de aanscherping van de privacywetgeving verzoeken wij u geen documenten met persoonsgegevens toe to sturen 
(tenzij ze openbaar zijn). Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 

Van: 	 &Itall111@owinsp.nl&gt; 
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:59 
Aan 	 @owinsp.nl&gt; 
Onderwerp: FW: 31FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

En deze! 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 09:19 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 31FG TCO besluit - Herstel Tjalling Koopmans College Amsterdam (SvPO Amsterdam).doc 

Beste collega&#8217;s, 

In de bijlage vinden jullie het TCO-besluit inzake SvPO Amsterdam. 

5.1.2.d 

Als er vragen of opmerkingen zijn over het besluit of over het proces dan hoor ik het graag. 



Hartelijke groet, 
5. i e' , 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 	18 juli 2022 
Betreft Brief aan ouders twee keer zeer zwak 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

In april 2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs bij SvPO Hoorn voor de 
eerste keer als zeer zwak beoordeeld. We hebben de school daarna onder intensief 
toezicht gesteld en verbeterafspraken gemaakt. 

Op 20 en 24 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek uitgevoerd bij de school 
om te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is. Helaas is de 
kwaliteit van het onderwijs op SvPO Hoorn opnieuw onvoldoende verbeterd en 
krijgt de school opnieuw het oordeel zeer zwak. De wet schrijft voor dat het 
bestuur u hierover informeert. Wij hebben het bestuur daarvoor deze brief 
aangeleverd. 

Het inspectierapport van het herstelonderzoek is vanaf <vermeld 
publicatiedatum> te vinden op onze website (www.onderwijsinspectie.nl). 
Hieronder volgt een samenvatting van het rapport. 

Samenvatting van het rapport 
De conclusie van het herstelonderzoek van mei 2022 is dat we de afdelingen havo 
en vwo opnieuw als zeer zwak beoordelen. Er is geen sprake van verbetering. 
Evenals in 2021 heeft de school onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen en schiet de begeleiding van leerlingen tekort. Ook zijn de lessen van 
onvoldoende kwaliteit. De schoolleiding bewaakt en verbetert de kwaliteit van het 
onderwijs onvoldoende. Er is geen toereikend stelsel van kwaliteitszorg en geen 
verbetercultuur. De onderwijsresultaten hebben we opnieuw niet kunnen 
beoordelen. We concluderen dat het bestuur niet in staat is tot verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 

Vervolg 
Wij hebben de minister geInformeerd over het felt dat de school nog steeds zeer 
zwak is. De minister besluit welke maatregelen hij gaat toepassen. 
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Vragen hierover kunt u stellen aan de school of aan het schoolbestuur. Dat kan 
ook via de medezeggenschapsraad. De school en het bestuur moeten u op de 
hoogte te houden van wat zij gaan doen (WVO artikel 23c, lid 3). Als u vragen 
heeft over de gevolgen voor uw kind kunt u bij de school terecht. 

Het schoolbestuur is verplicht u te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs 
op de school van uw kind(eren) (WVO artikel 23c, lid 3). Dit zal meestal gebeuren 
via de medezeggenschapsraad. 
Als wij (opnieuw) een herstelonderzoek hebben gedaan, leest u op onze website of 
de kwaliteit vooruit is gegaan. 

Hoogachtend, 
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Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Datum 	18 juli 2022 
Betreft Conceptrapport herstelonderzoek en informatiebrief voor ouders bij 

tweede keer zeer zwak 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het conceptrapport en de concept informatiebrief voor 
ouders bij tweede keer zeer zwak aan van het herstelonderzoek dat wij hebben 
uitgevoerd op SVPO Hoorn, afdelingen havo en vwo, op 20 en 24 mei 2022. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
U heeft de mogelijkheid om aan te geven op welke wijze u de bevindingen uit het 
onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de school. Dit kunt u binnen 
vier werkweken doen in de vorm van een beleidsreactie. We nemen deze reactie 
als apart hoofdstuk op in het definitieve rapport. Vanwege onder andere de 
webrichtlijnen ontvangen wij deze reactie graag in Word, zonder afbeeldingen, 
tabellen of links naar een website. 

Als u verder op de inhoud van het conceptrapport nog een reactie wilt geven (dit 
kunnen vragen of opmerkingen zijn, maar ook een andere opvatting op de 
oordelen), dan horen wij dat ook graag binnen vier werkweken van u. 

Wij hebben u reeds attent gemaakt op de wettelijke bepaling dat scholen met het 
oordeel Zeer zwak zich binnen een jaar moeten verbeteren. Wij komen tot de 
conclusie dat u er niet in geslaagd bent de kwaliteit van SvPO Hoorn binnen de 
afgesproken termijn voldoende te verbeteren. Wij melden SvPO Hoorn daarom 
aan de minister van OCW met ons advies over te nemen vervolgmaatregelen. U 
ontvangt vanzelfsprekend een afschrift van deze brief. 

Ook ontvangt u een concept van de informatiebrief die is bedoeld om ouders bij 
een tweede keer Zeer zwak te informeren over onze bevindingen en hoe het 
vervolg gaat verlopen. U dient de definitieve informatiebrief zo spoedig mogelijk 
na ontvangst ter informatie aan hen toe te sturen. 
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In de vijfde week na de definitieve vaststelling worden het rapport en de brief voor 
ouders openbaar gemaakt op de Toezichtkaart op de website van de inspectie 
www.onderwijsinspectie.nl. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

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

Dag III 

144 
Thu Jul 28 08:40:26 2022 

Re: Vervolgtraject SvPO Utrecht, Hoorn en A'dam 

Vwb tekortkomingen op bestuursniveau doen we in januari 2023 een herstelonderzoek. Voor het bestuur 
hebben we opgenomen dat als het bestuur niet van plan is om aan de herstelopdrachten to voldoen we een 
voorstel voor sanctie overwegen. 

Vwb de school: we geven in het rapport aan dat besluit over vervolg aan de minister is (gelet op derde x ZZ en 
escalatie E) en dat we op basis daarvan ons toezichtsplan schrijven. Dat geldt overigens ook voor Hoorn en 
Amsterdam. 

Ik kan in de loop van de dag even bellen als jou dat ook uitkomt. 

Groeten 

Op 26 jul. 2022 om 11:57 heeft 
	

&lt; 	gminocw.nl&gt; het volgende 
geschreven: 

H o i 11111, 

Ik ben bezig met de nota voor de minister waarin we een advies geven over het vervolgtraject voor SvPO 
Utrecht, Hoorn en A'dam. Dit als voorbereiding op de publicatie van de nieuwe rapporten over deze 
scholen. 
In de nota zou ik ook graag een alinea o•nemen waarin het advies van de inspectie staat. 	5.2.1 

5.2.1 

Alvast bedankt voor de input. 

Met vriendelijke groet, 
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Aan: de externe relaties van de Scholen voor Persoonlijke Onderwijs (SvPO) 

Betreft: Wijzing contactgegevens 

Utrecht, 20 september 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Per 7 juni jl. heeft de voormalig bestuursvoorzitter van de SvPO-scholen zijn taken overgedragen aan 
het huidige interim-bestuur. We informeren u hierbij over de wijzigingen die voor u van belang zijn. 

Het nieuwe schoolbestuur bestaat uit vijf personen, die parttime zijn verbonden aan SvPO. Hieronder 
vindt u onze namen en rolverdeling: 

tijdelijk de taken waar van de directeur van de 
SvPO-scholen. Hij is bereikbaar via het emailadres 	 persoonlijkvo.nl. 

Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van de huidige schoolleiders van de verschillende 
SvPO-scholen: 

Wijziging mailsysteem 

Door de inrichting van een nieuwe leerlingvolgsysteem met de daaraan gekoppelde ELO is een nieuw 
mailsysteem ingericht. Dit betekent dat de nodige contactgegevens zijn gewijzigd. 

Het bestuur van de SvPO-scholen is bereikbaar via het email-adres 	 nl of per 
post: Bestuur SvPO-scholen, Postbus 36274, 1020 MG Amsterdam. 

Facturen kunnen worden verzonden naar 	 nl. 

De bezoek-/postadressen van de scholen zijn niet gewijzigd, behalve het postadres van SvPO 
Amsterdam: Postbus 36274, 1020 MG Amsterdam. 

Wij verzoeken u om de bovenstaande wijzigingen door te voeren in uw (administratieve) organisatie 
en hopen u hiermee voldoende geInformeerd te hebben, 

Met vriendelijke groet, 



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

146 
@hotmail.corn> 

Fri Sep 23 12:56:06 2022 

Bestuurlijke reactie conceptrapporten SvPO Amsterdam en Hoorn 
Bestuurlijke reactie Amsterdam Hoorn vervolgtoezicht herstelopdrachten 200922.docx(23KB) 

Geachte MEI" 
Geachte 

Op 18 juli 2022 zond u ons de conceptrapporten herstelonderzoek bestuur SvPO-scholen vestigingen Amsterdam en Hoorn. 
Wij sturen u onze beleidsreactie op uw conceptbevindingen uit de herstelonderzoeken naar het bestuur van SvPO Amsterdam en 
Hoorn. 
Hiernaast ontvangt u onze bestuursreactie op het tweede herstelonderzoek naar de scholen in Amsterdam en Hoorn. 
Deze reacties treft u aan in bijgaand document. 
Natuurlijk zijn wij bereid onze reactie toe toelichten en eventuele vragen to beantwoorden. 

Vriendelijke groeten, 

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam - Tjalling Koopmans College 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Hoorn - Ida Gerhardt Academie 



Onderwijs het van Inspectie :Aan 

Utrecht 

:referentie Uw 

:2022 juli 18 van brieven Uw 

(Amsterdam bestuur onderzoek Herst( 

(Amsterdam school Herstelonderzoek) 

(Hoorn bestuur Herstelonderzoe 

(Hoorn school Herstelonderzoek) 

2022 september 22 ,Amsterdam 

vestigingen ,SvPO-scholen bestuur herstelonderzoek conceptrapporten de ons u zond 2022 juli 18 Op 
de naar herstelonderzoeken tweede de van conceptrapporten de wij ontvingen Tevens Hoorn. en Amsterdam 

Hoorn. en Amsterdam in scholen 

het Aangezien onderzoeken. de uit conceptbevindingen uw op beleidsreactie onze graag u geven Wij 
karakter vergelijkbaar sterk een plaatsgevonden heeft scholen twee de op dat bestuur het naar onderzoek 

op beleidsreactie onze in wij zullen ,gaat herstelopdrachten vergelijkbare naar onderzoek een om het en heeft 
de in verschillen de met houden rekening wij waarbij ,reageren wijze dezelfde op bevindingen identieke 

naar herstelonderzoek het van conceptrapport het op aan reactie onze u treft Hiernaast conceptrapportages. 
Hoorn. in school de als Amsterdam in school de zowel 

per reactie volledige de rapporten afzonderlijke de in - tegenbericht zonder - dat vanuit er gaan Wij 
opgenomen. worden zal (bestuur)school 

beantwoorden. to kant uw van vragcn bercid wij zijn Natuurlijk 



,groeten Vriendelijke 

SvPO-scholen de van a.i. bestuur het Namens 

Amsterdam College Koopmans Tjalling Stichting bestuur herstelonderzoek Conceptrapport 
Referentie) 

op dat bestuur nieuw een - SvPO-schoolstichtingen overige de evenals - school de kent 2022 juni 7 Sinds 
is en neer ele d heeft taken zijn bestuurder voormalig de nadat ,gegaan is slag de aan basis interim 

leden drie waarvan leden parttime vijf uit bestaat bestuur interim Het teruggetreden. 
de) leden twee en vervullen bestuur dagelijks van rol de 

hebben. rol toezichthoudende een 

meegekregen onderwijs Voortgezet en Primair voor minister de van opdracht als heeft bestuur interim Het 
het is Hiernaast zorgen. te onderwijs het van teitIcontinu voor en brengen te terug scholen de in rust de om 

kwaliteit de en voeren te uit Onderwijs het van Inspectie de van herstelopdrachten de om slag de aan bestuur 
brengen. te niveau vereiste het op Utrecht en Hoorn ,Amsterdam in scholen de van 

met houdt rekening beoordeling haar in Onderwijs het van Inspectie de dat vanuit er gaat bestuur interim Het 
is. werk het aan bestuur nieuwe het dat periode beperkte de 

het van basis Op voeren. te uit herstelopdrachten tien diende Amsterdam in SvPO-school de van bestuur Het 
stand de en herstelopdrachten deze van verloop het op reactie een bestuur het geeft conceptrapport ontvangen 

resteren. onderzoek dit van basis op die herstelopdrachten nieuwe zes de rond zaken van 

1 Herstelopdracht 

de van elementen alle het waarmee kwaliteitszorg van stelsel een voor dragen zorg moet bestuur Het 
bestuur Het treffen. kan verbetermaatregelen nodig zo het waarvan grond op en bewaakt onderwijskwaliteit 

uitvoeren. stelsel dit moet 



(SKA2) kwaliteitscultuur en Uitvoering 
op onderwijs het van kwaliteit de voor dragen te zorg verplichting wettelijke de aan niet voldoet bestuur Het 
aanzien ten gemaakt zijn jaar half afgelopen het in die vorderingen de van genomen kennis heeft billit 

en uitvoering de in tekort nog kwaliteitszorg de van stelsel het schiet Desalniettemin kwaliteitszorg. de van 
een ontwikkelt bestuur Het onderwijs. het van kwaliteitsverbetering gewenste de tot niet het leidt 

:heeft kenmerken volgende de instrumenten aanwezige reeds de van basis op mede dat kwaliteitszorgstelsel 
en havo afdelingen de :onderwijs het van kwaliteit de voor zorg geen draagt bestuur Het' hoofdje het Onder 

gemaakt. kettggia,laimpgweekvittpaulizajtkarthWygmlpsitdtgf,tikiimice.wojev6-14d1 • 
;karakter cyclisch een heeft • 

;docenten en schoolleiders van betrokkenheid kent • 
;overzicht goed een - toezichthouders interne de inclusief - betrokkenen alle geeft • 

geven. te vorm inzicht eigen naar onderwijs;116488yoke ermAigq%&Afaritritreff •  

WVO. de van eisen de aan voldoet • 

van keuze de bij docenten zal bestuur Het betrokken. volop docenten zijn verbetertraject het Bij 
de van concept onderwijskundig gekozen het binnen - mentoraat het van vormgeving en onderwijsmethoden 
acht de van docenten tussen sectieniveau/vak op overleg waarbij ,geven ruimte professionele SvPO-scholen-

gestimuleerd. wordt SvPO-scholen 

geboden. worden docenten de scholingsmogelijkheden welke aangegeven worden ook zal verbeterplan het In 
wordt Q4 in medezeggenschapsraad de aan dat ontwikkeld scholingsbeleid een er wordt Bovendien 

aangeboden. 

(SKA3) dialoog en verantwoording ,Evaluatie 
op onderwijs het van kwaliteit de voor dragen te zorg verplichting wettelijke de aan niet voldoet bestuur Het 

school. de 

en havo afdelingen de :onderwijs het van kwaliteit de voor zorg geen draagt bestuur Het' hoofdje het Onder 
schoolniveau Op gemaakt. kenbaar al voornemens en aanpak zijn bestuur het heeft 'zwak zeer zijn vwo 

gewerkt. verbeterplan een aan wordt Er geformuleerd. worden doelen toetsbare zullen 

de van aanzien ten tekortkoming vastgestelde 2021 in De tijd. met niet MR-leden de faciliteert bestuur Het 
SVPO van MR de van zijn lid die leraren de Voor hersteld. niet inspectie de volgens is medezeggenschap 

geregeld. tijd en faciliteiten geen zijn Hoorn 

krijgen faciliteiten dezelfde schooljaar dit vanaf zullen MR de van uitmaken deel die Hoorn in docenten De 
kennen. SvPO de van scholen andere de als 

slot Tot 

de op is en bestudeerd grondig conceptrapport het uit waarnemingen en conclusies de heeft a.i. bestuur Het 
een van basis op wordt schoolniveau Op verbeteracties. met gegaan slag de aan punten belangrijkste 

en docenten dat constateert bestuur Het onderwijs. het van verbetering aan gewerkt stelselmatig verbeterplan 
de zenden Wij leveren. te verbetertraject het in aandeel hun om zijn gemotiveerd goed schoolleiding 

in inspectie de informeren Wij opgesteld. wordt nu dat toe verbeterplan het termijn korte op inspectie 
vinden. cruciaal docenten van inbreng de wij waarin ,kwaliteitsbeleid vastgestelde nieuw het over oktober 





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

147 
Mon Sep 26 11:44:51 2022 
'bestuur@persoonlijkvo.n1' 

42748/31 FHO0 brieven en definitieve rapporten herstelonderzoek 
31 FHO0 brief bij definitief rapport herstelonderzoek.pdf(78KB); Herstelonderzoek_33161688.pdf(3469KB); 
31 FHO0 Brief aan ouders onderwijskwaliteit voor de tweede keer zeer zwak.pdf(76KB); 42748 brief bij 
definitief rapport HERSTELONDERZOEK BESTUUR.pdf(67KB); Herstelonderzoek 
bestuur_33494309.pdf(3376KB) 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u de brieven en de definitieve rapporten van de onderzoeken bij het bestuur en de school 
van Utrecht. 
Ook de brief aan ouders voor tweede keer zeer zwak zit erbij. 
Hoop u zo voldoende to hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Utrecht 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwijsinspectie.n1 

Datum 26 september 2022 
Betreft 

	

	Definitief rapport herstelonderzoek definitieve informatiebrief bij tweede 
keer zeer zwak 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport met de bevindingen en de 
definitieve informatiebrief voor ouders bij tweede keer zeer zwak aan van het 
herstelonderzoek op SvPO Utrecht, afdelingen havo en vwo, op 9 en 10 mei 2022. 

We hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport op onderdelen aangepast. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
Wij hebben uw beleidsreactie van 16 september 2022 opgenomen in hoofdstuk 4 
van het rapport. 

Een tweede keer zeer zwak onderwijs 
Wij hebben SvPO Utrecht , afdelingen havo en vwo, gemeld bij de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met ons advies over te nemen 
vervolgmaatregelen. U heeft een afschrift van deze brief ontvangen. 

We herinneren u aan uw informatieplicht naar ouders (WVO artikel 23c, lid 1). Om 
aan deze informatieplicht te voldoen, ontvangt u bijgaand de definitieve 
informatiebrief voor ouders bij een tweede keer zeer zwak. Deze dient u binnen 
vier weken na vaststelling van het onderzoeksrapport aan ouders of verzorgen toe 
te zenden, vergezeld van een begeleidend schrijven. We ontvangen graag binnen 
deze vier weken een kopie van uw schrijven aan de ouders/verzorgers. 

Tijdens het voortgangsgesprek bespreken we met u hoe u ouders verder betrekt 
bij het verbetertraject (WVO artikel 23c, lid 3). 

Bezwaar en beroep indienen tegen het oordeel Zeer zwak 
Het oordeel Zeer zwak is een wettelijk besluit volgens artikel 20, lid 6 van de Wet 
op het onderwijstoezicht (WOT). Tegen dit besluit kunt u een bezwaar en beroep 
indienen. Aan het einde van deze brief leest u hoe u dit kunt doen. 

Contact 
11111111M1 

11111111111111•11111111111 
1111111111111111111111111111M 

Onze referentie 

Bijlage(n) 
- Definitief rapport 
herstelonderzoek 
- Definitieve informatiebrief bij 
tweede keer zeer zwak 
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Locatie Utrecht 

Datum 
26 september 2022 

Onze referentie 
I■ 

Openbaarmaking van het rapport 
In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport openbaar op 
onze website, www.onderwijsinspectie.nl. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijiage aan het rapport. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

Bezwaar indienen 
Een belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen het rapport waarin het 
oordeel Zeer zwak wordt uitgesproken. Dit kan binnen zes weken na de dag 
waarop dit rapport is toegezonden. De belanghebbende dient daartoe een 
bezwaarschrift in bij de inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, 
onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. 

Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de termijn van een 
jaar om de kwaliteit van de school te verbeteren al gaat lopen. Ook maken wij het 
rapport openbaar in de vijfde week na vaststelling. Om de openbaarmaking tegen 
te houden en de verbetertermijn te stuiten, dient een belanghebbende de 
voorzieningenrechter te vragen het besluit tot openbaarmaking voor de duur van 
de procedure te schorsen. Alleen in de gevallen dat een voorlopige voorziening is 
gevraagd, kunnen wij wachten met de publicatie van het rapport. Aangezien we 
het rapport in de vijfde week na vaststelling openbaar maken, moeten binnen vier 
weken na bovengenoemde dag het bezwaar en het verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn ingediend. 
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Datum vaststelling: 23 september 2022 

Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Utrecht 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Herstelonderzoek bestuur 

Herstelonderzoek 

147a 



Samenvatting 

Op 28 maart en 9 en io mei heeft de Inspectie van het Onderwijs een 
herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Utrecht. De aanleiding voor dit herstelonderzoek was dat 
wij op 28 april 2021, na een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en 
school diverse tekortkomingen hebben vastgesteld in de bestuurlijke 
kwaliteitszorg, de medezeggenschap en het onderwijsproces. We 
hebben daarna het bestuur de opdracht gegeven de tekortkomingen 
te herstellen. 
Op 28 maart heeft het gesprek met het bestuur plaatsgevonden, op 9 
en io mei hebben we diverse gesprekken op de school van het bestuur 
gevoerd. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek is dat aan de 
herstelopdrachten met betrekking tot de kwaliteitszorg, het intern 
toezicht en de kwaliteitscultuur niet is voldaan. 

Samengevat stellen we binnen de volgende onderwerpen opnieuw 
tekortkomingen vast: 

• De uitvoering van de kwaliteitszorg 
• De aanwezigheid en het functioneren van het intern toezicht 
• De professionalisering en zeggenschap van docenten. 

Vervolg 
Het bestuur moet de opnieuw geconstateerde tekortkomingen 
onverwijd opheffen. Dat betekent dat we van het bestuur verwachten 
dat het binnen zes weken na vaststelling van het rapport schriftelijk 
meldt of het bereid is om de herstelopdrachten uit te voeren en zich 
daa rover te verantwoorden. De inspectie ziet erop toe dat dit gebeurt. 
Daarbij beraadt de inspectie zich op een bekostigingssanctie. In 
januari 2023 voeren we een herstelonderzoek uit om vast te stellen of 
de uitvoering van de kwaliteitszorg, het functioneren van het intern 
toezicht en de professionalisering en zeggenschap van docenten aan 
de gestelde eisen voldoet. 

Bestuur: Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Utrecht 

Bestuursnummer: 42748 
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1 . 	Opzet van het herstelonderzoek 
Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek. We vervolgen het hoofdstuk met 
een korte weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Daarna geven we een overzicht van de in 2021 

vastgestelde tekortkomingen en de herstelopdrachten die zijn 
onderzocht. Daarna volgt een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een Ieeswijzer. 

1.1 Inleiding 

Op z8 maart en op 9 en lo mei 2022 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Utrecht (SvPO Utrecht). In een 
herstelonderzoek, gebaseerd op art. ii lid 4 WOT, stellen we vast of de 
tekortkomingen zoals beschreven in het rapport van 28 april 2021 zijn 
hersteld en of aan de herstelopdrachten is voldaan. Omdat er op i 
augustus 2021 een herzien onderzoekskader in werking is getreden, 
zijn we daarbij iets anders te werk gegaan dan in het 
verleden. Normaal gesproken zouden we de als onvoldoende 
beoordeelde standaarden opnieuw onderzoeken en beoordelen. Die 
standaarden waren onderdeel van het oude Onderzoekskader dat 
inmiddels is ingetrokken. We hebben besloten maatwerk te verrichten 
en ons onderzoek te richten op de eerder geconstateerde 
tekortkomingen in de naleving van wet- en regelgeving en de 
bijbehorende herstelopdrachten. 

1.2 Aanleiding 

Minstens een keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Voor het bestuur van Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Utrecht hebben wij het vierjaarlijks onderzoek 
(4jo) in het vierde kwartaal van 2020 uitgevoerd. De resultaten van dit 
onderzoek zijn vastgesteld in een rapport van 28 april 2021. Deze 
stichting is het bevoegd gezag van SvPO Utrecht. In een 4jo staat de 
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van een deugdelijk financieel beheer? 

Het onderzoek vond plaats op het niveau van het bestuur en het 
niveau van de school. We onderzochten bij het bestuur de 
standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Professionele cultuur (KA2) en 
Verantwoording/dialoog (KA3). 
Bij de school vond een kwaliteitsonderzoek plaats omdat de school in 
2019 als Zeer Zwak is beoordeeld. De afdelingen vmbo-tl, havo en 
vwo van het SvPO Utrecht zijn in oktober 2019 als Zeer Zwak 
beoordeeld. De kwaliteit van de standaarden Zicht op ontwikkeling en 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 	 4/23 



begeleiding, het Didactisch handelen, de Extra ondersteuning, de 
Veiligheid, de Kwaliteitszorg, de Kwaliteitscultuur en de 
Vera ntwoording/dialoog zijn als Onvoldoende beoordeeld. 

De conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 was dat de 
standaarden op het niveau van het bestuur van onvoldoende kwaliteit 
waren vanwege diverse tekortkomingen in de naleving van wet- en 
regelgeving. Op schoolniveau zijn ernstige tekortkomingen 
vastgesteld met wederom als eindoordeel het oordeel Zeer Zwak. De 
geconstateerde tekortkomingen vormden de aanleiding tot een aantal 
herstelopdrachten (zie paragraaf 1.4) en het herstelonderzoek van 28 
maart en 9 en io mei 2022. Het onderzoek vond zowel plaats op 
bestuurs- als op schoolniveau. 
Dit rapport heeft uitsluitend betrekking op de herstelopdrachten op 
bestuursniveau. Over het herstelonderzoek op schoolniveau wordt 
een separaat rapport opgesteld omdat de school als Zeer Zwak is 
beoordeeld. In dit separate rapport beoordelen we de school 
opnieuw. 

1.3 Context 

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Utrecht is het bestuur van een 
van de acht scholen voor persoonlijk 
onderwijs (SvPO). Elke school heeft zijn eigen bestuur. De besturing en 
de inrichting van de acht scholen en de personele samenstelling van 
hun besturen zijn gelijk. De scholen 
hebben ook dezelfde inrichting van het onderwijsproces 
(leermiddelen, leerlingvolgsysteem, lessentabel, examenreglement, 
programma van toetsing en afsluiting), hetzelfde schoolplan, dezelfde 
schoolgids en hetzelfde veiligheidsbeleid. Alle scholen bieden 
onderwijs op havo- en vwo-niveau aan en richten zich op leerlingen 
die op een hoger niveau een diploma willen halen dan hun 
basisschool adviseerde. 

De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast bij alle acht besturen en scholen in dezelfde periode - 
september-december 2020 - onderzoek gedaan. In de periode maart- 
juni 2022 heeft de inspectie bij alle acht besturen en scholen 
herstelonderzoek uitgevoerd. 
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1.4 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. 	 Tekortkoming 
	

Herstelopdracht 

2 

3 

Het stelsel van kwaliteitszorg schiet 
tekort in de uitvoering. Dit leidt ertoe 
dat tekortkomingen in de 
onderwijskwaliteit niet worden 
vastgesteld en er geen effectieve 
verbetermaatregelen worden 
genomen. Het stelsel is daarmee 
ontoereikend voor de bewaking en 
de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het bestuur 
voldoet daarmee niet aan art. 24, 
vierde lid, WVO en art. 23a, WVO; 
KA1). 

De eigen code goed bestuur voldoet 
niet aan de wet. Het bestuur voldoet 
hierdoor niet aan de wettelijke eisen 
(art. 103 lid lid 5 b WVO; KA2). 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijk werken aan beter 
onderwijs door het team van 
schoolleiding en docenten. Ook 
hebben docenten te weinig ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven. Door bovenstaande 
tekortkomingen draagt het bestuur 
onvoldoende zorg voor de kwaliteit 
van het onderwijs (art. 23a en 24 
lid 4 WVO) en wordt niet voldaan aan 
de wettelijke eisen rond 
zeggenschap van docenten (art. 32e, 
derde lid WVO; KA2). 

De MR-verkiezingen voldoen niet 
aan art. 3, tiende lid WMS, omdat zij 
niet geheim zijn; KA3. 

Het bestuur faciliteert de MR-leden 
niet met tijd 
(art. z8, derde lid WMS; KA3). 

De MR heeft op een aantal verplichte 
onderwerpen geen advies gegeven 
(art. 11 WMS). 

Het functioneren van het intern 
toezicht voldoet niet aan de wet 
omdat de toezichthouders in 
onvoldoende mate onafhankelijke 
en deugdelijk toezicht houden en het 
intern toezicht niet jaarlijks 
verantwoording aflegt zoals de wet 
dat voorschrijft (artikel 24e, tweede 
lid, onder b en c, tweede en derde 
lid, 24e1 eerste lid, onder e, WVO; 
KA3) 

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

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

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
de MR-verkiezingen voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

Het bestuur moet de MR-leden in 
staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder 
daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 

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

Het bestuur moet de interne 
toezichthouder afdoende 
informeren. De interne 
toezichthouder moet toezicht 
houden op alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 

4 

5 

6 

7 
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Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 

8 

9 

10 

De jaarverslaggeving voldoet niet 
aan art. 2,3 
en 4 Rjo (KA3). 

De schoolgids bevat geen informatie 
over de bevindingen uit het systeem 
van kwaliteitszorg van de school (art. 
2.4a, eerste lid, onder a en I, WVO; 
(KA3). 

In het schoolplan ontbreekt 
informatie over hoe de school 
omgaat met taalachterstanden. 
Daarmee voldoet het schoolplan niet 
volledig aan art. 24, tweede lid onder 
a, WVO (Overige wettelijke vereiste). 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
het jaarverslag voldoet aan de 
regeling jaarverslaglegging 
onderwijs. Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 2021 met 
de inspectie gedeeld moet zijn. 

Het bestuur moet zorgen dat de 
schoolgids per school de door de wet 
vereiste informatie over die school 
geeft. Het bestuur stuurt voor i april 
2021 een schoolgids die voldoet aan 
de wettelijke eisen naar de inspectie. 

Het bestuur stuurt voor i april 2021 
een schoolplan dat volledig voldoet 
aan de wettelijke eisen naar de 
inspectie. 

We onderzoeken en beoordelen of bovengenoemde tekortkomingen 
zijn opgeheven. Indien de tekortkomingen zijn opgeheven leidt dit bij 
de als onvoldoende beoordeelde standaarden tot een bijstelling van 
dit oordeel naar het oordeel Voldoende. 

De herstelopdrachten met betrekking tot de verantwoording door het 
intern toezicht en het jaarverslag (herstelopdrachten 7 (waar het gaat 
om de verslaglegging) en 8) zullen op een later moment onderzocht 
en beoordeeld worden. Reden hiervoor is gelegen in het volgende. 
Het bestuur van SvPO Utrecht heeft ervoor gekozen om de inhoud van 
de rapporten die zagen op het vierjaarlijks onderzoek (2020) voor te 
leggen aan de rechter. Uiteindelijk heeft de rechter in augustus 2021 

uitspraak gedaan in deze kwestie en de vorderingen van het bestuur 
van SvPO Utrecht afgewezen. Voor die tijd was het voor het bestuur 
van SvPO Utrecht onduidelijk in hoeverre zij moest voldoen aan de 
herstelopdrachten die direct en indirect betrekking hebben op haar 
jaarrekening en haar jaarverslag. Omdat van schoolbesturen verwacht 
wordt dat zij uiterlijk voor 1 juli van ieder jaar hun jaarrekening 
(inclusief jaarverslag) gereed hebben, is de jaarrekening (inclusief 
jaarverslag) 2021 het eerste moment waarop de inspectie kan 
onderzoeken en beoordelen of het bestuur van SvPO Utrecht heeft 
voldaan aan de herstelopdrachten op dit punt. Ten tijde van het 
opstellen van de jaarrekening 2020 lagen de rapporten namelijk nog 
onder de rechter en kon dus niet zonder meer gesteld worden dat van 
SvPO Utrecht verwacht mocht worden dat zij haar jaarrekening 
(inclusief jaarverslag) vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak zou 
aanpassen op basis van de herstelopdrachten. Nu SvPO Utrecht 
uiterlijk voor 1 juli 2022 de jaarrekening (inclusief jaarverslag) 2021 

moet opstellen en aanleveren, zal de inspectie in de periode na 1 juli 
2022 onderzoeken en beoordelen of het bestuur heeft voldaan aan 
deze herstelopdrachten. Om het bestuur niet onnodig te belasten zal 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 	 7/23 



dit onderzoek zoveel mogelijk samenvallen met de herstelopdrachten 
die volgen uit de rapporten van 28 januari 2022. 

1.5 Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben meerdere signalen met het bestuur besproken. Onder 
andere over problemen met betrekking tot de schoolkosten/ 
ouderbijdrage en taalreizen. Dit heeft geleid tot aangepast 
communicatie van het bestuur naar ouders en verbetering van de 
informatie die de school biedt hierover. 

1.6 Onderzoeksactiviteiten 

Het herstelonderzoek bij het bestuur bestond uit de volgende 
onderzoeksactiviteiten: 

• Documentenanalyse 
• Gesprekken met het bestuur 
• Gesprek met de schoolleider 
• Gesprek met drie leden medezeggenschapsraad (MR), a fkomstig 

uit alle geledingen van de MR 
• Twee gesprekken met afvaardigingen van docenten. 
• Gesprek met vier mentoren en een medewerker belast met taken 

die betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen. 

1.7 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding tot het onderzoek en de 
onderzoeksopzet. In hoofdstuk 2 staat weergegeven of en in hoeverre 
de tekortkomingen zijn opgeheven, a nders gezegd, of en in hoeverre 
aan de herstelopdrachten is voldaan. De oordelen zijn voorzien van 
een toelichting. Hoofdstuk 3 geeft informatie over het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 4 bevat de beleidsreactie op het rapport waarin het 
bestuur beschrijft hoe het met de uitkomsten van het onderzoek aan 
de slag gaat. 
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2. Resultaten herstelonderzoek 
bestuur 
In dit hoofdstuk beschrijven we per herstelopdracht of er in mei 2022 

aan voldaan is. Elk oordeel lichten we toe. 

Oordelen herstelopdrachten 

Herstelopdracht1: 
Het bestuur moet zorg dragen voor een stelsel van kwaliteitszorg 
waarmee het alle elementen van de onderwijskwaliteit bewaakt en op 
grond waarvan het zo nodig verbetermaatregelen kan treffen. Het 
bestuur moet dit stelsel uitvoeren. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De uitvoering van het stelsel van kwaliteitszorg schiet 
tekort. Daardoor draagt het stelsel van kwaliteitszorg onvoldoende bij 
aan de bewaking en verbetering van het onderwijs. 

Toelichting: 
Een stelsel van kwaliteitszorg vereist dat er toetsbare doelen zijn 
geformuleerd voor de naleving van wettelijke eisen waaronder de 
wettelijke eisen voor het aanbod, het onderwijsleerproces en de 
manier van toetsen en examineren (art. 23a WVO, standaard 
Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs). 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a, WVO en 23a-i, 
derde lid WVO). De afdelingen havo en vwo zijn nu voor de derde keer 
als Zeer zwak beoordeeld en het bestuur is niet bij machte geweest de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit is in strijd met art. 23a-i, derde lid 
WVO. 

Voor SvPO Utrecht heeft het bestuur alleen doelen geformuleerd voor 
de onderwijsresultaten. Voor het aanbod, het onderwijsleerproces en 
de manier van toetsen en examinering ontbreken die doelen. 
Bovendien heeft het bestuur voor de school geen verbeterplan 
opgesteld om de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen in 
het onderwijsproces op te heffen. Het schoolplan vereist dit wel bij 
het oordeel Zeer Zwak. Het bestuur is dan ook niet in staat om vast te 
stellen of doelen gehaald worden en tekortkomingen zijn opgeheven. 
Het bestuur kan dan ook niet vaststellen of op deze gebieden verdere 
verbetermaatregelen nodig zijn. 

Een stelsel van kwaliteitszorg is een planmatige cyclus van plannen, 
meten en evalueren. In het stelsel van kwaliteitszorgzorg van SvPO 
Utrecht is deze cyclus van meten en evalueren niet vastgelegd. 
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Daarmee is niet geborgd dat het stelsel wordt uitgevoerd (art 23a en 
24, vierde lid, WV0).Met een stelsel van kwaliteitszorg kan het bestuur 
de kwaliteit van het onderwijs waarborgen als het wordt uitgevoerd. 
Dat is bij SvPO Utrecht niet het geval. Op SvPO Utrecht vinden 
evaluaties als sluitstuk van het stelsel niet plaats, zo blijkt uit 
gesprekken met alle betrokkenen. In overleggen tussen bestuur, 
schoolleiding en docententeam worden het aanbod, de kwaliteit van 
het onderwijsleerproces en de onderwijsresultaten niet geevalueerd 
en deze overleggen leidden ook niet tot afspraken over verbetering 
van het onderwijs. De schoolleiding voert lesbezoeken uit en 
bespreekt resultaat daarvan met de individuele docenten. Daarbij 
gebruikt de schoolleiding leerlingenquetes over de betreffende 
docent. Hoewel de schoolleiding inmiddels beschikt over een 
totaalbeeld van deze lesbezoeken en leerlingenquetes, leiden deze 
niet tot een evaluatie van de leskwaliteit op schoolniveau en verdere 
afspraken over de verbetering ervan. Deze overzichten zijn bij de 
leraren ook niet bekend. 
Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat de kwaliteitscyclus wel 
uitgevoerd is. Door niet systematisch te evalueren laat het bestuur de 
schoolontwikkeling te veel over aan individuele docenten en is er in 
onvoldoende mate sprake van kwaliteitsverbetering. Het bestuur 
heeft hiermee geen functionerende kwaliteitscyclus (art. 23a en art 24, 
vierde lid, WVO). 

Herstelopdracht 2: 
Het bestuur moet gaan voldoen aan de wettelijke eisen rond de code 
goed bestuur. De intern toezichthouder moet Kier toezicht op 
houden. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De eigen code voor goed bestuur van SvPO Utrecht 
voldoet nog steeds niet aan de wettelijk eisen. Voorts stellen we vast 
dat er in mei 2022 geen interne toezichthouder is waardoor onder 
andere niet voldaan wordt aan de wettelijke eis tot toezicht op de 
naleving van de code voor goed bestuur. 

Toelichting: 
Volgens het jaarverslag 2020 hanteert het bestuur van SvPO een eigen 
code voor goed bestuur. Die voldoet nog steeds niet aan de we ttelijke 
eisen. De wet vereist onder meer dat er in de code een bepaling is 
opgenomen over integere bedrijfsvoering, waaronder voorzieningen 
om verstrengeling van belangen tegen te gaan (art.103, lid 5, sub b 
WVO). Hier voldoet de code van SvPO niet aan. Weliswaar schrijft de 
code voor dat belangenverstrengelingen gemeld moeten worden en 
alleen zijn toegestaan als er geen alternatieven zijn, maar de notie dat 
belangenverstrengelingen vermeden dienen te worden, komt niet 
duidelijk terug. 

Tijdens het herstelonderzoek vertelde het bestuur dat het de code 
voor goed bestuur van de VO-raad zal gaan hanteren. Zoals gezegd, 
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het jaarverslag 2020 vermeldt de eigen code van het bestuur. De 
mondelinge toezegging van het bestuur dat zij de code van de VO- 
raad gaat hanteren aangevuld met een procedure rondom 
belangenverstrengeling is niet voldoende om te kunnen concluderen 
dat aan de herstelopdracht is voldaan. 

De wet vereist dat het intern toezicht, onder meer, toezicht houdt op 
de naleving door het bestuur van de code voor goed bestuur en de 
afwijkingen van die code (art. 24e1, eerste lid sub b WVO). In de 
statuten van de stichting SvPO Utrecht is sprake van intern toezicht, 
maar feitelijk is dat er niet. De posities in het intern toezicht zijn al 
maanden vacant en er zijn geen vacatures. De bestuurder zegt het niet 
opportuun te vinden die posities nu in te vullen, in afwachting van de 
voorgenomen fusie tussen de afzonderlijke acht SvPO-besturen. Het 
ontbreken van intern toezichthouders leidt logischerwijs tot de 
conclusie dat er geen toezicht gehouden wordt op de naleving van de 
code goed bestuur. 

De wet schrijft voor dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat de 
functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of 
organieke zin zijn gescheiden (art. 24e, eerste lid WVO). SvPO voldoet 
Kier niet aan en krijgt hiervoor een herstelopdracht. 

Herstelopdracht3: 
Het bestuur moet de tekortkomingen ten aanzien van 
professionalisering en zeggenschap over de inrichting van het 
onderwijs herstellen, zodat de kwaliteitscultuur op de school voldoet 
aan de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. Leraren hebben in de praktijk te weinig mogelijkheden 
om zich te professionaliseren en krijgen te weinig vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische zeggenschap. 

Toelichting: 
De wet schrijft voor dat de beschrijving van het personeelsbeleid in 
het schoolplan in elk geval omvat het voldoen aan de eisen van 
bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt 
onderhouden, alsook de maatregelen met betrekking tot het 
personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid (art. 24 derde lid, sub a en b WVO). Dit 
veronderstelt dat het bestuur van een school bevordert dat de 
schoolleiding en teams gezamenlijk werken aan hun professionaliteit 
in relatie tot de bekwaamheidseisen en aan een gezamenlijke 
verbetercultuur (Onderzoekskader 2021 Inspectie van het Onderwijs, 
standaard BKA1). Het bestuur steltlo procent in de normjaartaak en 
een budget beschikbaar voor professionalisering. Leraren vertellen 
ons echter dat er in de praktijk onvoldoende mogelijkheden zijn om 
ook daadwerkelijk aan de eigen professionele ontwikkeling te werken. 
Zo moeten leraren als zij een scholing willen volgen zelf voor 
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vervanging zorgen en dat blijkt niet goed mogelijk. Leraren vertellen 
ons dat ze daarom geen, of in eigen tijd, cursussen volgen. Of ze 
beperken zich tot de aanschaf van literatuur vanuit het 
sectiebudget. Van gezamenlijk werken aan hun professionaliteit en 
het nastreven van een gezamenlijke verbetercultuur komt hierdoor 
ook nauwelijks iets terecht. Leraren vertellen dat als er schoolbreed 
overleg plaatsvindt, dit niet gaat over onderwijsverbetering (zie ook 
de toelichting bij herstelopdracht 1). Ook de schoolleider benoemt dat 
tijdens dit overleg vooral facilitaire en organisatorische onderwerpen 
zijn besproken. De beperkt beschikbare tijd voor overleg wordt 
voornamelijk besteed aan het bespreken van individuele leerlingen. 

De wet vraagt tevens dat leraren beschikken over voldoende 
vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap, 
waaronder wordt verstaan de zeggenschap over: 
a.de inhoud van de lesstof; 
b.de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die 
daarbij worden gebruikt; 
c.de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de 
wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de 
begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders. 
(art. 32e, derde lid WVO). 
Het bestuur en de schoolleiding sturen in de praktijk echter sterk op 
het toepassen van het schoolconcept, waaronder de voorgeschreven 
werkwijze met het workbook, waarin geen ruimte is voor 
differentiatie. Ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te 
geven is er nog steeds te weinig, simpelweg omdat de tijd ontbreekt 
voor (gezamenlijke) onderwijsontwikkeling. 

Herstelopdracht 4: 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de MR-verkiezingen voldoen aan 
de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Voldaan. Het is voor de kiezers nu niet meer in te zien hoe het 
stemverloop is. 

Toelichting: 
Bij eerdere MR-verkiezingen voor SVPO Utrecht bleek dat niet voldaan 
werd aan de wettelijke eis de verkiezing van de leden van de 
medezeggenschapsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming 
(art. io, derde lid WMS). Door een fout in het computersysteem waren 
de tussentijdse uitkomsten van de verkiezingen zichtbaar. De fout in 
de software is, zo vertellen MR en bestuur ons, inmiddels verholpen 
waardoor bij verkiezingen de stemming weer geheim kan verlopen. 

Herstelopdracht 5: 
Het bestuur moet de MR-leden in staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 
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Resultaat: 
Voldaan. De leraren die lid zijn van de MR van SVPO Utrrecht kunnen 
een deel van hun mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. 

Toelichting: 
Het bestuur moet conform de wet een regeling treffen voor de 
personeelsleden van de MR voor faciliteiten in tijd ten behoeve van 
het voeren van overleg, scholing en overige 
medezeggenschapsactiviteiten (art. 28, derde lid WMS). Dit was 
voorheen niet het geval, maar nu is afgesproken dat leraren een deel 
van hun mentoruren kunnen inzetten voor MR-werkzaamheden. De 
leraren zeggen dat ze hiermee voldoende zijn gefaciliteerd. 

Herstelopdracht 6: 
Het bestuur moet zorgen dat de communicatie met de MR voldoet 
aan de genoemde wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De MR ervaart een gebrek aan transparantie in de 
communicatie met het bestuur. Er is, ook als de MR daartoe verzoekt, 
geen overleg met het bestuur. 

Toelichting: 
Het bestuur en de MR hebben geen direct overleg met elkaar, ook niet 
als de MR daartoe verzoekt (WMS, art. 6 lid 1). Dit overleg is door het 
bestuur gedelegeerd naar de schoolleiding. Het bestuur reageert 
uitsluitend per mail op reacties van de MR op instemmings- en 
adviesverzoeken. Er zijn overigens geen onderwerpen waar de MR 
advies of instemming is onthouden. 
De MR is echter niet geInformeerd over het feit dater geen intern 
toezicht is en ook constateert de MR naar aanleiding van rapporten 
over het financieel beheer van het bestuur een ernstig gebrek aan 
transparantie. De MR heeft dit als voldoende aanleiding gezien om het 
vertrouwen in het bestuur op to zeggen. 

Herstelopdracht 7: 
Het bestuur moet de intern toezichthouder afdoende informeren. De 
intern toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet 
genoemde onderwerpen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. Er is geen intern toezicht waardoor niet voldaan wordt 
aan de wettelijke eisen omtrent het interne toezicht. 

Toelichting: 
Een interne toezichthouder kan alleen onafhankelijk functioneren (art. 
24e, tweede lid WVO en art. 24e1, tweede lid WVO) en toezicht 
houden op alle in de wet genoemde onderwerpen (art. 24e1 eerste lid 
WVO) als het bestuur de interne toezichthouder afdoende informeert. 
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Bij SVPO Utrecht is echter geen sprake van intern toezicht, met als 
gevolg dat aan de wettelijke vereisten niet voldaan wordt. Zie verder 
de toelichting bij herstelopdracht 2. 

De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is onder meer 
belast met belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over 
de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, 
bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag (art. 24e1, eerste lid, 
sub e WVO.). Of dit is gebeurd, hebben we niet beoordeeld in dit 
herstelonderzoek. SvPO Utrecht moet uiterlijk voor 1 juli 2022 de 
jaarrekening (inclusief jaarverslag) 2021 opstellen en aanleveren. De 
inspectie in de periode na 1 juli 2022 onderzoeken en beoordelen of 
het bestuur heeft voldaan aan deze herstelopdrachten. In de 
rapportage die de inspectie op basis van het financieel toezicht 
opstelt, zullen we beoordelen of het jaarverslag 2020 van het bestuur 
aan de wettelijke eisen voldoet. 

Herstelopdracht 8: 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat het jaarverslag voldoet aan de 
regeling jaarverslaglegging onderwijs (rjo). Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 2021 met de inspectie gedeeld moet zijn. 

Resultaat: 
Niet beoordeeld. 

Toelichting: 
Het jaarverslag moet voldoen aan art. z, 3 en 4 Rjo. Of dat het geval is, 
hebben we in dit herstelonderzoek niet beoordeeld. Zie verder de 
toelichting bij herstelopdracht 7. 

Herstelopdracht 9: 
Het bestuur moet zorgen dat de schoolgids 2020/2021 per school de 
door de wet vereiste informatie over die school geeft. 

Resultaat: 
Voldaan. De schoolgids bevat een passage over de bevindingen uit het 
systeem van kwaliteitszorg. 

Toelichting: 
De wet stelt eisen aan de schoolgids. Zo moet het bestuur in de 
schoolgids de bevindingen van het systeem van kwaliteitszorg 
beschrijven. We stellen vast dat de schoolgids deze bevindingen 
beschrijft, waar het gaat om de onderwijsresultaten en de wijze 
waarop het bestuur de kwaliteitszorg in de prakijkt brengt. 

Herstelopdracht 1o: 

Het bestuur moet zorgen dat het schoolplan volledig voldoet aan de 
wettelijke eisen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 
	

14/23 



Resultaat: 
Voldaan. Het schoolplan bevat nu een bijlage waarin het beleid bij 
achterstanden afdoende staat beschreven. 

Toelichting: 
De wet stelt eisen aan het schoolplan. Zo moet de beschrijving van het 
onderwijskundig beleid in elk geval de uitwerking omva tten van de 
wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de 
doelstelling en de inhoud van het onderwijs. Dit betreft onder meer de 
wijze waarop het onderwijs wordt ingericht zodanig dat daarbij op 
structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het 
bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal (art. 6c WVO). Het schoolplan 2021/2024 van SvPO 
bevat een bijlage waarin het beleid bij achterstanden afdoende staat 
beschreven. Daarmee is voldaan de wet. 
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3. 	Afspraken over vervolgtoezicht 

Dit hoofdstuk bevat het vervoig van het toezicht. We sommen eerst in 
paragraaf 3.1 de in 2021 vastgestelde tekortkomingen op die ten tijde 
van het herstelonderzoek van 2022 niet zijn hersteld (zie hoofdstuk 2) 
en formuleren daarbij opnieuw herstelopdrachten. Daarna beschrijven 
we in paragraaf 3.2 hoe de inspectie zal toezien op het uitvoeren van 
de herstelopdrachten door het bestuur en hoe ze de wet zal 
handhaven. 

3.1 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. Tekortkoming 
	

Herstelopdracht 
	

Wat doet de inspectie? 

2 

3 

Het stelsel van 
kwaliteitszorg schiet 
tekort in de uitvoering en 
is ontoereikend voor de 
bewaking en de 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het 
bestuur voldoet daarmee 
niet aan art. 24, vierde lid 
WVO en art. 232 WVO. 

Het bevoegd gezag kent 
geen wettelijk 
voorgeschreven interne 
toezichthouder (art. 24e, 
eerste lid WVO). 

De intern toezichthouder 
houdt geen toezicht op de 
naleving door het bestuur 
van de code voor goed 
bestuur (art. 103 lid 5 b 
WVO).  

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 
verbetermaatregelen kan 
treffen. Het bestuur moet 
dit stelsel vervolgens 
uitvoeren. 

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 bestuur moet 
onverwijld zorgen dat het 
intern toezicht toezicht 
houdt op de naleving door 
het bestuur van de code 
voor goed bestuur. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 202.3 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 
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Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 
	

Wat doet de inspectie? 

4 

5 

6 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijk werken aan 
beter onderwijs door het 
team van schoolleiding en 
docenten. Ook hebben 
docenten te weinig ruimte 
om het onderwijs naar 
eigen inzicht vorm te 
geven. Door 
bovenstaande 
tekortkomingen draagt 
het bestuur onvoldoende 
zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs (art. 23a en 
24 lid 4 WVO) en wordt 
niet voldaan aan de 
wettelijke eisen rond 
zeggenschap van 
docenten (art. 32e, derde 
lid WVO). 

De communicatie tussen 
het bestuur en de MR 
voldoet niet aan de wet, 
omdat het bestuur niet 
met de MR in overleg 
treedt. Ook niet als de MR 
daartoe verzoekt (WMS, 
art. 6, lid 1). 

Het functioneren van het 
intern toezicht voldoet 
niet aan de wet omdat de 
toezichthouders in 
onvoldoende mate 
onafhankelijk en 
deugdelijk toezicht 
houden (artikel 24 e, 
tweede lid en art. 24 el, 
eerste lid, sub ben c, 
tweede en derde lid WVO)  

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. 

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

Het bestuur 
moet onverwijld zorgen 
dat er intern toezicht. Dan 
moet het bestuur de 
interne toezichthouder 
afdoende informeren. De 
interne toezichthouder 
moet toezicht houden op 
alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

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

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt.  

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 
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3.2 Vervolgtoezicht 

Het bestuur moet de tekortkomingen onverwijid herstellen en de 
inspectie daarover informeren. Dat betekent dat we van het bestuur 
verwachten dat het binnen zes weken na vaststelling van het rapport 
schriftelijk meldt of het bereid is om de herstelopdrachten uit te 
voeren en zich daarover te verantwoorden. De inspectie ziet erop toe 
dat dit gebeurt. Uiterlijk in januari 2023 voeren we een 
herstelonderzoek uit om vast te stellen of de uitvoering van de 
kwaliteitszorg, het functioneren van het intern toezicht en de 
professionalisering en zeggenschap van docenten aan de gestelde 
eisen voldoet. 
Gelet op de bevinding dat aan meerdere herstelopdrachten niet is 
voldaan, beraadt de inspectie zicht op een bekostigingssanctie om 
aisnog naleving van de wet of te dwingen. Als de inspectie daartoe 
besluit, zal het bestuur daarover in een aparte brief worden 
geInformeerd. 
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4 . Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwa I iteitszo rg. 

Sinds 7 juni 2022 kent de school - evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen - een nieuw bestuur dat op interim-basis aan de 
slag is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft 
neergelegd en is teruggetreden. Het interim-bestuur bestaat uit vijf 
parttime leden waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de 
heren van Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur 
vervullen en twee leden (de heren van Asseldonk en van der Knaap) 
een toezichthoudende rol hebben. 
Het interim-bestuur heeft als opdracht van de Minister voor Primair 
en Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug 
te brengen en voor continuIteit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast 
is het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie 
van het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. 
Het interim-bestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

De SvPO-school in Utrecht diende tien herstelopdrachten uit te 
voeren. Op basis van het ontvangen rapport geeft het bestuur een 
reactie op het verloop van de deze herstelopdrachten en de stand van 
zaken rond de zes herstelopdrachten die op basis van dit onderzoek 
resteren. 

Herstelopdracht 1 

De inspectie heeft in het vervolgtoezicht geconstateerd dat het de 
school en bestuur nog steeds ontbreekt aan een duidelijk stelsel van 
kwaliteitszorg. 

Het bestuur heeft kennis genomen van de vorderingen die in het 
afgelopen half jaar zijn gemaakt ten aanzien van de kwaliteitszorg. 
Desalniettemin schiet het stelsel van de kwaliteitszorg nog tekort in 
de uitvoering en leidt het niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Het bestuur is bezig om een kwaliteitszorgstelsel te 
ontwikkelen dat mede op basis van de reeds aanwezige instrumenten 
de volgende kenmerken heeft: 

• Wordt door docenten, schoolleiders en bestuur als vanzelfsprekend 
ervaren. 
• Heeft een cyclisch karakter 
• Betrokkenheid van schoolleiders en docenten 
• Geeft alle betrokkenen - inclusief de interne toezichthouders - een 
goed overzicht 
• Kent sturing vanuit bestuur en schoolleiding 
• Voldoet aan de eisen van de WVO 
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Inmiddels is een conceptnota geschreven die in de genoemde 
voorwaarden voorziet. Deze nota wordt in september als concept 
vastgesteld door het bestuur en vervolgens voorgelegd aan de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg op scholen. Op de school in Utrecht is direct vanaf de 
eerste dag van het schooljaar het traject 'Leren verbeteren' in gang 
gezet. Aan de hand van een verbeterplan zal gericht gewerkt worden 
aan de noodzakelijke verbeteringen van het onderwijs in Utrecht. 

Herstelopdracht 2 en 7 
De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat ergeen sprake is van 
scheiding tussen toezicht en bestuur, dat de code voor goed bestuur 
niet werd nageleefd en het interne toezicht onvoldoende deugdelijk 
en onafhankelijk is. 

Vanaf 7 juni kent het bestuur van de school een duidelijke scheiding 
tussen uitvoering en toezicht. 
Bovendien hanteert dit bestuur de code goed bestuur zoals die door 
de VO-raad is vastgelegd. Hiermee wordt voldaan aan de WVO. 

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 en vergaderden in 
de afgelopen periode 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 voor goed bestuur. De toezichthouders 
kunnen hun werkzaamheden deugdelijk en volstrekt ona fhankelijk 
uitvoeren. De toezichthouders zijn aanwezig bij de 
voortgangsgesprekken die in deze periode met het ministerie van 
OCW worden gevoerd. 
Vanaf september is er een vergaderschema opgesteld waarbij de 
toezichthouders tenminste eenmaal in de vier weken vergaderen met 
het dagelijks bestuur. 

Hiermee is naar de opvat-ting van het bestuur aan deze 
herstelopdrachten voldaan. 
Het bestuur is voornemens de scheiding van bestuur en toezicht ook 
statutair vast te leggen. 

Herstelopdracht 3 
De inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat het bestuur de 
pro fessionalisering van het team van schoolleiding en docenten 
onvoldoende faciliteert. Docenten hebben in de praktijk te weinig 
mogelijkheden om zich te pro fessionaliseren en krijgen te weinig 
vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap. 

Het bestuur zal in overleg met schoolleiders werken aan een 
scholingsplan voor het schooljaar 2022-2023 en wil dit voor de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 	 20/23 



herfstvakantie aan de school-MR voor te leggen. 
Voorts wordt er gewerkt aan een scholingsportaal voor docenten die 
starten bij de school. Dit portaal kan voor de herfstvakantie 
functioneren. 
Alle docenten, die in het schooljaar 2022/2023 starten, hebben 
inmiddels op 9 juli 2022 een scholingsbijeenkomst gehad, waarin ze 
vertrouwd worden gemaakt met de werkwijze en het 
onderwijsconcept van de school. 
Het bestuur zal in overleg met iedere schoolleider een passend 
coachingstraject opstellen. Hiernaast zullen er enkele opleidingsdagen 
voor alle SvPO-schoolleiders worden verzorgd. 

Het docententeam in Utrecht is vanaf de eerste schooldag van het 
schooljaar 2022/2023 gestart met het traject 'Leren verbeteren'. Dit 
verbeter- en scholingstraject krijgt dit schooljaar de hoogste prioriteit. 
Hiervoor zal ook voldoende tijd en gelegenheid worden gecreeerd om 
voor docenten om te kunnen participeren op onderdelen die relevant 
zijn voor de betreffende docent. Bij dit traject worden de docent 
optimaal betrokken en het is gericht op de verbetering van de 
vakdidactische en pedagogische competenties. 

Herstelopdracht 4 
De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. De verkiezingen voor de MR zijn inmiddels geheim 
conform artikel 3.10 van de WMS. 

Herstelopdracht 5 
De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. De leraren die lid zijn van de MR van SVPO Utrecht kunnen 
een deel van hun mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. 

Herstelopdracht 7 
De MR heeft op een aantal verplichte onderwerpen geen advies 
gegeven (art. 71 WMS). Het bestuur moet zorgen dat de communicatie 
met de MR voldoet aan de genoemde wettelijke eisen. 

Inmiddels heeft het interim-bestuur gesprekken gevoerd met de leden 
van de MR. De afspraak is gemaakt om eens in de zes weken met 
elkaar te vergaderen. Het bestuur en schoolleider zullen de MR 
conform de WMS en het interne reglement bij de beleidsprocessen 
betrekken. 

Herstelopdracht 8 
Deze herstelopdracht is buiten het vervolgtoezicht gebleven omdat de 
inspectie het jaarverslag en de jaarrekening van 2021 wil afwachten. 

Herstelopdracht 9 
De inspectie constateert in het vervolgtoezicht dat de schoolgids 
inmiddels wel de vereiste informatie verschaft over het systeem van 
kwaliteitszorg. Daarmee is voldaan aan deze herstelopdracht. 
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Herstelopdracht 70 

De inspectie constateert dat het schoolplan inmiddels voldeed aan de 
eis om aan te geven hoe de school omgaat met taalachterstanden. 
Daarmee voldoet het schoolplan aan de eis dat artikel 24.2a van de 
WVO aan het schoolplan stelt. Hiermee is voldaan aan deze 
herstelopdracht. 

Zes nieuwe herstelopdrachten 
De inspectie formuleert aan het eind van het rapport zes nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim-bestuur is van opva tting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten 2, 3, 5 en 6 is voldaan door de 
code Goed bestuur van de VO-raad te onderschrijven en een duidelijke 
scheiding aan toebrengen tussen de toezichthoudende leden van het 
bestuur en het uitvoerende dagelijkse bestuur. Voor de 
toezichthoudende leden zijn garanties gecreeerd om hun 
toezichthoudende taak deugdelijk en onafhankelijk te kunnen 
uitvoeren. De communicatie met de MR is aanzienlijk verbeterd. 
Het interim-bestuur is gericht bezig met de aanpak van het 
kwaliteitszorgstelsel (herstelopdracht -) en heeft inmiddels de nodige 
verbeteringen doorgevoerd in de facilitering en het betrekken van 
docenten bij hun professionalisering en het werken aan verbetering 
van het onderwijs op de Utrechtse school (herstelopdracht 4). Ook de 
communicatie met de MR is sterk verbeterd (herstelopdracht 5). 

Samenvattend 
De inspectie heeft geconstateerd dat aan de herstelopdrachten 4, 5, 9 
en lo geheel is voldaan. 
De inspectie formuleert aan het eind van het rapport zes nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim-bestuur is van opvatting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten 2, 3, 4 en 6 is voldaan. Voor de 
resterende twee herstelopdrachten (oorspronkelijke herstelopdracht 8 
buiten beschouwing latend) zijn inmiddels belangrijke stappen gezet. 
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Datum vaststelling: 23 september 2022 

147b 
Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TKC-Utrecht voor havo en 
vwo, SvPO Utrecht 

Herstelonderzoek 



Samenvatting 

Op 9 en io mei 2022 hebben wij een tweede herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SvPO Utrecht, afdelingen havo en vwo. De aanleiding 
was het oordeel zeer zwak dat wij na een kwaliteitsonderzoek voor de 
eerste keer hebben vastgesteld op 17 oktober 2019 en na een 
herstelonderzoek voor de tweede keer op 28 april 2021. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek van mei 2022 is dat we de 
afdelingen havo en vwo opnieuw als zeer zwak beoordelen. Er is niet 
of nauwelijks sprake van verbetering. Evenals in 2020 heeft de school 
onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en schiet de 
begeleiding van leerlingen tekort. Ook zijn de lessen nog steeds van 
onvoldoende kwaliteit. De schoolleiding bewaakt en verbetert de 
kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. Er is geen toereikend stelsel 
van kwaliteitszorg en geen verbetercultuur. 

De onderwijsresultaten hebben we opnieuw niet kunnen beoordelen. 
Na twee herstelonderzoeken concluderen we dat het bestuur niet in 
staat is tot verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Vervolg 
De afdelingen havo en vwo van SvPO Utrecht zijn voor de derde 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SvPO Utrecht verbetert. De inspectie informeert de minister over dit 
rapport. Aangezien de school opnieuw als zeer zwak is beoordeeld, 
besluit de minister hoe het vervolgtraject voor de school eruit ziet. De 
inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De inspectie 
informeert het bestuur daa rover. 

Bestuur: 
42748 Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs (SvPO) 

School: 
31FHloo SvPO Utrecht 

SvPO Utrecht is een van de acht 
scholen voor persoonlijk 
onderwijs (SvPO). Elke school heeft 
zijn eigen bestuur. De besturing en de 
inrichting van de acht scholen en de 
personele samenstelling van hun 
besturen zijn gelijk. De scholen 
hebben ook dezelfde inrichting van 
het onderwijsproces 
(leermiddelen, leerlingvolgsysteem, 
lessentabel, examenreglement, 
programma van toetsing en 
afsluiting), hetzelfde schoolplan, 
dezelfde schoolgids en hetzelfde 
veiligheidsbeleid. Alle scholen bieden 
onderwijs op havo- en vwo-niveau 
aan en richten zich op leerlingen die 
op een hoger niveau een diploma 
willen halen dan hun basisschool 
adviseerde. 
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1 . Onderzoeksopzet 
Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek 2022. Daarna volgt een korte 
weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Vervolgens benoemen we het doel en de inhoud van het 
herstelonderzoek en geven we een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

i.i Inleiding 
Op 9 en io mei 2022 hebben wij een tweede herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SvPO Utrecht, afdelingen havo en vwo. In een 
herstelonderzoek gaan we na of eerder vastgestelde tekortkomingen 
zijn hersteld, maar bovenal hebben we bij SvPO Utrecht onderzocht of 
afdelingen havo en vwo niet meer zeer zwak zijn. In dezelfde periode 
als het herstelonderzoek bij de school vindt ook een herstelonderzoek 
plaats bij het bestuur van de school, waar eveneens diverse 
tekortkomingen zijn geconstateerd. Daarover wordt separaat 
gerapporteerd. 

1.2 Aanleiding 
De aanleiding voor het tweede herstelonderzoek bij de school was het 
oordeel zeer zwak over de afdelingen havo en vwo dat wij na een 
kwaliteitsonderzoek voor de eerste keer hebben vastgesteld op 17 
oktober 2019 en na een herstelonderzoek voor de tweede keer op 28 
april 2021. In beide gevallen zijn deze onderzoeken uitgevoerd 
conform het Onderzoekskader 2017 van de inspectie. 

Het eindoordeel zeer zwak is in 2019 toegekend vanwege het oordeel 
onvoldoende over de kernstandaarden: Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0P2), Didactisch handelen (0P3), Veiligheid (SKI) en 
Kwaliteitszorg (KAi). Daarnaast werden ook de standaarden Extra 
ondersteuning (0P4), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en 
dialoog (KA3) als onvoldoende beoordeeld. De standaarden 
Samenwerking (0P6) en Pedagogisch klimaat (0P2) waren voldoende. 
De standaard Resultaten (OR-1) werd in het onderzoek van 2019 niet 
onderzocht en beoordeeld. Er waren vanwege het nog korte bestaan 
van de school te weinig gegevens over resultaten beschikbaar om tot 
een oordeel daarover te komen. 

Bij het herstelonderzoek van 2021 werden alle standaarden die in 2019 
onvoldoende waren opnieuw onderzocht. Het onderzoek van 2021 

leidde opnieuw tot het eindoordeel zeer zwak. De 
kernstandaarden Zicht op de ontwikkeling begeleiding van leerlingen 
(OPz) en Didactisch handelen (0P3) werden als onvoldoende 
beoordeeld, evenals de standaard Kwaliteitszorg (KA1). Daarnaast 
werden ook de standaarden Extra ondersteuning (0P4), Toetsing en 
afsluiting (0P8), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en 
dialoog (KA3) als onvoldoende beoordeeld. De standaard Veiligheid 
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(SKI) werd als voldoende beoordeeld. Ook in 2021 werd de standaard 
Resultaten niet onderzocht en beoordeeld, vanwege te weinig 
gegevens hierover. 

Zowel na het kwaliteitsonderzoek van 2019 als het herstelonderzoek 
van 2021 heeft de inspectie toezicht gehouden op het verbetertraject. 
In het vervolg op het onderzoek uit 2021 zijn in oktober 2021 en 
februari 2022 voortgangsgesprekken met het bestuur, de 
schoolleiding, docenten en mentoren gevoerd. Tijdens deze 
gesprekken heeft het bestuur ons verteld de vastgestelde 
tekortkomingen noch te herkennen, noch te erkennen. We 
constateerden tijdens deze voortgangsgesprekken dan ook 
onvoldoende voortgang in het verbetertraject. 

1.3 Context 
De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast in de periode maart/juni 2022 bij alle acht besturen en 
scholen een herstelonderzoek uitgevoerd. Over al deze onderzoeken 
zijn separate rapporten opgesteld. 

1.4 Doel en inhoud 

Doel 
Het doel van het herstelonderzoek 2022 was om opnieuw een 
eindoordeel over de onderwijskwaliteit vast te stellen. Daarbij zijn we 
nagegaan of en in hoeverre de onderwijskwaliteit is verbeterd. We 
hebben daarbij gebruik gemaakt van het vigerende onderzoekskader: 
het Onderzoekskader 2021. Daarin is de naamgeving van standaarden 
veranderd ten opzichte van het Onderzoekskader 2017 en heeft een 
herschikking van aspecten van onderwijskwaliteit plaatsgevonden. 
Sommige aspecten van onderwijskwaliteit vallen nu onder andere 
standaarden dan in 2017. De standaarden van het kader van 2021 zijn 
gebaseerd op nagenoeg dezelfde wetgeving als de standaarden van 
2017. 

Inhoud 

Standaarden 
Om een eindoordeel te kunnen vaststellen hebben we de standaarden 
onderzocht en beoordeeld die conform het vigerende 
onderzoekskader meewegen bij de bepaling van het eindoordeel. Dit 
betreft: 

• Zicht op Ontwikkeling en begeleiding (0132) 
• Pedagogisch en didactisch handelen (0P3) 
• Veiligheid (VS1) 
• Visie, ambities en doelen (SKA1) 
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Tevens onderzochten en beoordeelden we de volgende standaarden: 

• Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKAz) 
• Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 

De keuze om deze twee SKA-standaarden toe te voegen komt voort 
uit het volgende. We hebben in het rapport van bevindingen van z8 
april 2021 vastgesteld dat het stelsel van kwaliteitszorg ontoereikend 
is voor de bewaking en de verbetering van de onderwijskwaliteit (art 
233 WVO). In het Onderzoekskader 2021 hebben, vanwege eerder 
genoemde herschikking, alle drie SKA-standaarden deels betrekking 
op het stelsel van kwaliteitszorg. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we in de regel samen onder 
de noemer 'Overige wettelijke vereisten' (zie Onderzoekskader 2021). 
De inspectie onderzoekt onder deze noemer in 2021/2022 de 
zorgplicht passend onderwijs en de schoolkosten/vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze thema's nemen we mee in de onderzoeken 
omdat zowel schoolkosten als passend onderwijs gekoppeld zijn aan 
stelselthema's kansengelijkheid en passend onderwijs waar we in 
deze periode extra aandacht aan besteden. In het herstelonderzoek 
2022 hebben we ervoor gekozen om de wijze waarop de school 
omgaat met passend 
onderwijs te beschrijven bij de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0P2). Tevens hebben we besloten bij dit 
herstelonderzoek geen nader onderzoek te doen naar de 
schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur staat onder 
verscherpt financieel toezicht. Over financiele zaken rapporteren we 
separaat. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben meerdere signalen met het bestuur onder andere over 
problemen met betrekking tot de schoolkosten/ouderbijdrage en 
taalreizen besproken. Dit heeft geleid tot aangepast communicatie 
van het bestuur naar ouders en verbetering van de informatie die de 
school biedt hierover. 

Niet beoordeeld 
De standaard Extra ondersteuning (0P4) die zowel in 2019 als 2021 als 
onvoldoende werd beoordeeld maakte als zodanig geen deel uit van 
het herstelonderzoek 2022. Deze standaard is in het Onderzoekskader 
2021 vervallen. De inhoud ervan is integraal ondergebracht bij 
standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2). 
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Ook de standaard Toetsing en afsluiting (0P8) bleef bij het 
herstelonderzoek 2022 buiten beschouwing. Deze standaard is 
separaat onderzocht en hierover volgt een separate rapportage. 

De standaard Resultaten (OR-1) is ook in het herstelonderzoek 2022 

niet onderzocht en beoordeeld. In verband met de uitbraak van 
Covid-19 zijn de leerresultaten van het schooljaar 2020-2021 geen 
betrouwbare graadmeter voor de onderwijskwaliteit van scholen en 
leerwegen. Daarom worden de leerresultaten in het schooljaar 
2021-2022 niet beoordeeld. Alle scholen en leerwegen, dus ook de 
afdelingen havo en vwo van SvPO Utrecht, krijgen 'geen oordeel'. Ook 
wordt er geen aanvullend onderzoek verricht, zoals bedoeld in bijlage 
B van de Regeling leerresultaten (zie Regeling leerresultaten VO 2o-16, 
Bijlage B). 

Tot slot, voor de in 2021 vastgestelde tekortkomingen in de schoolgids 
('de schoolgids bevat geen informatie over de bevindingen uit het 
systeem van kwaliteitszorg van de school (art. 24a, eerste lid sub a en I 
WV0)') en het schoolplan ('hoe de school omgaat met 
taalachterstanden is niet beschreven in het schoolplan. Daarmee 
voldoet het schoolplan niet (volledig) aan art. 24, tweede lid, sub a 
WVO') geldt dat deze in april 2021 reeds via een zogenoemd 
bureauonderzoek zijn onderzocht. De conclusie was dat deze 
tekortkomingen zijn hersteld. Deze herstelopdrachten blijven daarom 
in het onderzoek 2022 buiten beschouwing. 

1.5 Onderzoeksactiviteiten 
Het herstelonderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 

• documentenanalyse; 
• gesprek met de schoolleider/locatiedirecteur; 
• twee gesprekken met de directeuren van de taalinstituten 

Spaans en Duits die de lessen in deze vakken verzorgen; 
• gesprek met vier mentoren en medewerkers belast met taken die 

betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen; 
• inzage in het leerlingvolgsysteem met een medewerker van de 

school die inzicht heeft in alle mogelijkheden van workbook; 
• inzage in verslagen van leerlingbesprekingen/mentorenoverleg; 
• bijwonen mentorenoverleg; 
• inzage in ontwikkelingsperspectieven; 
• enquete onder leerlingen; 
• 18 lesbezoeken, verdeeld over beide afdelingen, onder- en 

bovenbouw; 
• gesprekken met leerlingen. 
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i.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de hoofdconclusie (het eindoordeel) en het vervolg 
van het toezicht. Hoofdstuk 3 biedt een nadere toelichting op het 
eindoordeel, alsook de bevindingen over de afzonderlijke 
standaarden. In hoofdstuk 4 is de beleidsreactie van het bestuur op 
het onderzoek en het rapport opgenomen, waarin staat beschreven 
op welke wijze het bestuur de bevindingen uit het onderzoek betrekt 
bij de verdere ontwikkeling van de school. 
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2. Conclusie en vervolg 

Dit hoofdstuk bevat de conclusie van het herstelonderzoek 2022, dat 
wil zeggen het eindoordeel over de afdelingen havo en vwo van SvPO 
Utrecht met een korte toelichting. Daarna volgt een overzicht van 
geconstateerde tekortkomingen en herstelopdrachten en beschrijven 
we het vervolg van het toezicht. 

Conclusie 
We beoordelen de onderwijskwaliteit van de afdelingen havo en vwo 
van SvPO Utrecht als zeer zwak, vanwege het oordeel onvoldoende 
over de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0132), 
Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) en Visie, ambities en doelen 
(SKA-0. 

Het eindoordeel over de onderwijskwaliteit bij SvPO Utrecht is het 
resultaat van de beslisregel die de inspectie hanteert bij afdelingen 
waarbij we de leerresultaten niet kunnen beoordelen. De beslisregel 
bij het eindoordeel zeer zwak, die gebaseerd is op de we ttelijke 
bepaling hieromtrent, luidt: twee of meer van de volgende vier 
standaarden zijn onvoldoende: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, 
Pedagogisch-didactisch handelen, Veiligheid en Visie, ambities en 
doelen (Onderzoekskader 2021, paragraaf 6.5.2; art. 23a1, derde lid 
WVO, Regeling leerresultaten VO 2016, Bijlage B). 

2.2 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Tekortkoming 
	

Herstelopdracht 
	

Toezicht 

Het bestuur draagt geen zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer 
zwak (art. z3a en 23a1, derde lid 
WVO). 

Het bestuur moet zorgen dat op 
beide afdelingen de 
onderwijskwaliteit verbetert van het 
oordeel zeer zwak naar ten minste 
het oordeel onvoldoende, zoals 
gedefinieerd in het geldende 
Onderzoekskader van de inspectie 
(paragraaf 6.5). 

De minister besluit hoe het 
vervolgtraject voor de school eruit 
ziet. De inspectie bepaalt dan welk 
vervolgtoezicht nodig is. 
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Tekortkoming 	 Herstelopdracht Toezicht 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0P2) 
De school volgt de ontwikkeling van 
de leerlingen onvoldoende 
systematisch en biedt geen passende 
begeleiding. Daardoor zorgt de 
school niet dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen (art. 2, tweede lid 
WVO en art. Sze, eerste lid WVO) 

Ook werkt de school niet structureel 
en herkenbaar aan het bestrijden van 
achterstanden, in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal 
(art. 6c WVO). 

De school voldoet niet aan alle eisen 
omtrent het bieden van extra 
ondersteuning: 
ontwikkelingsperspectieven zijn niet 
geregistreerd in ROD en worden niet 
aantoonbaar geevalueerd (art. 12, 
WRO, jo, art. 8, vijfde lid besluit ROD, 
art. 26 vierde lid WVO). 

Pedagogisch-didactisch handelen 
(0P3) 
De lessen kennen geen logische 
opbouw, geen stimulerend 
leerklimaat en van afstemming op 
verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen is geen sprake. Daardoor 
zorgt de school niet dat leerlingen 
een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, 
vierde lid WVO). 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKA2) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, 
vierde lid WVO). 

Leraren hebben onvoldoende ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven (art. 32e, eerste, tot 
en met derde lid WVO). 

Een deel van de leraren is niet 
bevoegd en niet in opleiding (art. 33 
WVO). 

Het bestuur moet zorgen dat beide 	idem 
afdelingen zorgdragen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen door het volgen van de 
ontwikkeling van leerlingen en het 
bieden van passende begeleiding. 

Het bestuur moet structureel en 
herkenbaar werken aan de 
bestrijding van achterstanden, in het 
bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Het bestuur moet zorgen dat 
ontwikkelingsperspectieven zijn 
geregistreerd in ROD en 
aantoonbaar zijn geevalueerd. 

Het bestuur moet zorgen dat beide 	idem 
afdelingen zorgdragen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen door middel van lessen 
met een logische opbouw, een 
stimulerend leerklimaat en 
afstemming op verschillen tussen 
leerlingen. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
toetsbare doelen formuleren voor 
alle belangrijke aspecten van 
onderwijskwaliteit, die tevens 
aansluiten op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie van de school. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
uitvoering geven aan verbetering van 
het onderwijs. Daartoe moet het 
zorgen voor een professionele en 
veilige leer- en verbetercultuur en 
zorgen dat de schoolleiding en de 
leraren samen werken aan 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 

Het bestuur moet zorgen dat leraren 
voldoende ruimte hebben om het 
onderwijs naar eigen inzicht vorm te 
geven. 

Het bestuur moet zorgen dat alle 
leraren bevoegd zijn of afspraken 
maken die ertoe leiden dat leraren 
de juiste beogdheid behalen. 
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Tekortkoming 	 Herstelopdracht Toezicht 

idem Evaluatie, verantwoording en 
dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg to dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, 
vierde lid WVO). 

Het bestuur moet als onderdeel van 
het stelsel van kwaliteitszorg zorgen 
dat de onderwijskwaliteit regelmatig 
en systematisch wordt geevalueerd 
opdat gerichte verbetering kan 
plaatsvinden. 

2.3 Vervolgtoezicht 
De afdelingen havo en vwo van SvPO Utrecht zijn voor de derde 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SVPO Utrecht verbetert. De inspectie informeert de minister over dit 
rapport. Aangezien de school opnieuw als zeer zwak is beoordeeld, 
besluit de minister hoe het vervolgtraject voor de school eruit ziet. De 
inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De inspectie 
informeert het bestuur daarover. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 
	 11/29 



3 . Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied en standaard de 
oordelen van het herstelonderzoek weer, aangevuld met een 
toelichting. De oordelen zijn voor de afdelingen havo en vwo gelijk. 
Waar er sprake is van verschillende bevindingen tussen beide 
afdelingen, is dat opgenomen in de toelichting. 

3.1. Onderwijsproces 

KWALITEITSGEBIED ONDERWIJSPROCES 
	

0 
	

V 
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 	 • 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. De school volgt de 
ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende systematisch en biedt 
geen passende begeleiding. Daardoor zorgt de school niet dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO; art. 32e, eerste lid WVO). Ook 
werkt de school niet structureel en herkenbaar aan het bestrijden van 
achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse 
taal (art. 6c WVO) en voldoet de school niet aan alle eisen omtrent het 
bieden van extra ondersteuning (art. 12, WRO, jo, art. 8, vijfde lid 
Besluit ROD en art. 26 vierde lid WVO). Het bestuur krijgt hiervoor 
herstelopdrachten. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding als onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende drie 
tekortkomingen. 

• De wijze waarop de school de ontwikkeling van de leerlingen 
volgde en begeleidde was van onvoldoende kwaliteit. Daardoor 
was onvoldoende gegarandeerd dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen (art. 2, tweede 
lid WVO). 

• Dit gold in het bijzonder voor de vakken Spaans en Duits. De 
leraren Spaans en Duits vervulden in onvoldoende mate hun 
inhoudelijke rol (art. 32e, eerste lid WVO). 

• De school besteedde onvoldoende herkenbaar en gestructureerd 
aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden (art. 6c 
WVO). 
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Aan de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding is per augustus 
2021 een nieuw element toegevoegd: biedt de school extra 
ondersteuning conform de wettelijke vereisten (voorheen de aparte 
standaard Extra ondersteuning)? 

In 2021 heeft de inspectie de standaard Extra ondersteuning als 
onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende twee 
tekortkomingen. 

• Uit het ontwikkelingsperspectief (OPP) bleek niet dat er sprake 
was van op overeenstemming gericht overleg met de ouders, van 
een jaarlijkse evaluatie met ouders en van overeenstemming 
met de ouders over het handelingsdeel van het OPP (art. 26 
WVO). 

• Het ontwikkelingsperspectief werd te laat opgesteld, waardoor 
leerlingen ondersteuning op school misliepen. Ook werd het 
samenwerkingsverband te laat betrokken bij de externe 
ondersteuning (art. z6, art. 17b lid 1 eerste zin WVO jo en art. 17a 
lid 1, 2 en 6 sub d WVO). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 nauwelijks verandering is opgetreden. De eerder 
vastgestelde tekortkomingen zijn maar in zeer beperkte mate 
hersteld. Zicht op ontwikkeling en begeleiding is dus nog steeds van 
onvoldoende kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende: 

1. De wet vereist dat het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen opdat zij een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). Dit 
vraagt van de school dat zij de ontwikkeling van de leerlingen volgt, 
analyseert en waar nodig passende begeleiding biedt 
(Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt nog steeds in onvoldoende 
mate: 

De school verzamelt onvoldoende informatie 
Om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en vervolgens 
passende begeleiding te kunnen bieden, is het allereerst van 
belang dat de school vanaf binnenkomst van leerlingen op de 
school systematisch en zorgvuldig informatie verzamelt over de 
kennis en vaardigheden van leerlingen op alle belangrijke 
domeinen (Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt in onvoldoende 
mate. Het onderwijskundig rapport dat voor elke leerling bij 
binnenkomst wordt ingevuld bevat het basisschooladvies, de 
eventuele extra begeleidingsbehoefte en eventuele andere 
bijzonderheden. Deze rubrieken zijn echter slechts op hoofdlijnen 
ingevuld, zonder nadere toelichting. Informatie over het taal- en 
rekenniveau (beheersing van de referentieniveaus) ontbreekt. 
Gedurende de schoolloopbaan verzamelt de school zelf, 
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behoudens de cijfers die leerlingen voor vaktoetsen en 
studievoortgang behalen, nauwelijks informatie hierover. De 
school maakt bijvoorbeeld geen gebruik van landelijk 
genormeerde toetsen. De voortgang in de ontwikkeling wordt 
wel besproken in het wekelijkse mentorenoverleg. De inspectie 
heeft enkele van deze overleggen bijgewoond. In deze 
overleggen wordt mondeling informatie uitgewisseld, maar deze 
informatie wordt niet structureel vastgelegd in het 
leerlingdossier, waardoor informatie niet behouden blijft en 
benut kan worden. Wel legt men, in logboekvorm, allerlei 
gebeurtenissen rondom leerlingen vast. Dit blijkt echter veelal 
niet te gaan om leervorderingen, maar om allerlei, tamelijk 
willekeurige aantekeningen van grotere en kleinere voorvallen, 
algemene observaties en om verslagen van gesprekken met 
ouders. 

Analyses over stagnerende ontwikkeling van leerlingen 
ontbreken 
Om passende begeleiding te kunnen bieden aan leerlingen die 
dat nodig hebben, is het van belang dat de school de verzamelde 
informatie over de ontwikkeling van leerlingen grondig 
analyseert door deze informatie te vergelijken met de verwachte 
ontwikkeling. Uit niets blijkt echter dat deze analyses 
plaatsvinden. Het leerlingdossier bevat hierover geen informatie, 
tijdens de mentorenoverleggen praten de leraren vooral over 
gedragsproblematiek. Zelden gaat het over de ontwikkeling van 
de leerresultaten en over (diepere) oorzaken die daaraan ten 
grondslag kunnen liggen. De conclusie van deze gesprekken is 
veelal dat de leerling zijn gedrag moet verbeteren. Wat de leraar 
(anders) moet doen komt nauwelijks ter sprake. 

Er is geen passende begeleiding 
Voorgaande leidt er toe dat van passende begeleiding bij een 
stagnerende (of versnelde) ontwikkeling Been sprake is. Concrete, 
doelgerichte hulpplannen zijn niet aangetroffen. Wel legt de 
school interventies die in het mentorenoverleg worden 
besproken worden vast, maar deze informatie is dermate 
beknopt (toets inhalen, ouders bellen, planning maken) dat er 
niet gesproken kan worden van doelgerichte aanpak. Veelal 
beperken de interventies zich tot een vak, een bredere 
vakoverstijgende aanpak komt niet of nauwelijks voor. De school 
registreert ook niet of interventies succesvol zijn geweest, 
hetgeen zonder concrete doelstellingen overigens ook niet 
mogelijk is. 

Voorgaande betekent niet dat er Oen begeleiding plaatsvindt 
van leerlingen waarvan de leerresultaten stagneren. Kenmerkend 
is echter dat het ontbreekt aan planmatige begeleiding en dat de 
aard en mate van de begeleiding sterk leraara fhankelijk is. Dit 
heeft als gevolg dat niet elke leerling van passende begeleiding 
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verzekerd is. 

Dit komt ten eerste doordat het schoolbeleid (kleine klassen en 
veel onderwijstijd, maar geen begeleiding buiten de klas) met 
zich meebrengt dat alle begeleiding van de vakleraren moet 
komen. Ten tweede vult elke leraar de wijze waarop hij/ zij 
leerlingen begeleidt op eigen wijze in, zo blijkt uit gesprekken die 
de inspectie met hen voerde. ledereen praat vanuit de eigen rol 
en het persoonlijke perspectief: leraren vertellen wat zij zelf doen 
aan begeleiding, hoe zij hier individueel over denken, en hoe zij 
hun rol invullen. Uit de vragenlijst die we onder leerlingen 
uitgezet hebben komt naar voren dat de frequentie waarmee 
mentoren met hun leerlingen spreken zeer sterk verschilt (van 
wekelijks tot twee keer per jaar). Een vast mentoruur ontbreekt in 
het rooster waardoor mentoren voor het begeleiden van 
leerlingen - dat plaats moet vinden tijdens de lessen - moeten 
schipperen tussen hun vak en hun mentortaak. Het gevolg van 
dit alles is dat niet gegarandeerd is dat alle leerlingen de 
begeleiding krijgen die hen toekomt. 

Van begeleiding bij Spaans en Duits is nauwelijks sprake 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding schieten in het bijzonder 
tekort bij de vakken Spaans en Duits. De leerlingen volgen 
zelfstandig een digitaal lesprogramma Spaans en/of Duits. Er 
staan geen lessen Spaans of Duits op het rooster. Het contact 
met de vakleraren beperkt zich tot een of enkele momenten per 
jaar en het initiatief hiertoe gaat veelal uit van de leerling. De 
vakleraren Spaans en Duits hebben geen toegang tot het 
leerlingvolgsysteem en participeren niet in het mentorenoverleg. 
Zij hebben dus nauwelijks zicht op de ontwikkeling en de 
vorderingen van hun leerlingen en kunnen geen passende 
begeleiding bieden. De leerlingen klagen dat zij deze vakken als 
zelfstudie ervaren. Er zijn dan ook amper leerlingen die in de 
bovenbouw kiezen voor een van deze twee talen. 

Behalve ten aanzien van art. 2, tweede lid WVO, is de inrichting 
van het onderwijs bij de vakken Spaans en Duits in strijd met art. 
32e, eerste lid WVO. Dat artikel schrijft voor dat onder het beroep 
van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het 
onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid 
dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische proces in de school. Deze verantwoordelijkheid 
veronderstelt dat bij de overdracht van kennis en 
vaardigheden een zekere mate van sturing en structurering van 
het leerproces plaatsvindt, wat ook onderschreven wordt door 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012, 

ECLI:NL:RVS:2o12:BX4694). De inspectie oordeelt dat de 
begeleiding van de leerlingen bij de vakken Spaans en Duits 
dermate beperkt wordt ingevuld dat van sturing en structurering 
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van het leerproces onvoldoende sprake is en de genoemde 
verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke, vakdidactische 
en pedagogische proces in de school onvoldoende ingevuld 
wordt. 

2. De wet schrijft voor dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat 
daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed 
aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing 
van de Nederlandse taal (art. 6c WVO). Dit veronderstelt dat de school 
weet of er structureel (taal)achterstanden zijn en, als dat het geval is, 
het aanbod afstemt op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. We 
stellen opnieuw vast dat de school geen aandacht besteedt aan het 
structureel en herkenbaar bestrijden van (taal)achterstanden: 

Geen structurele bestrijding van (taal)achterstanden 
SVPO Utrecht is zich ervan bewust, zo vertellen de leraren en de 
schoolleiding aan de inspectie, dat een substantieel deel van de 
leerlingen van de school een migratieachtergrond heeft en kampt 
met taalachterstanden. Deze achterstanden worden echter niet 
bestreden, bijvoorbeeld door het voeren van taalbeleid. De 
schoolleiding erkent het belang hiervan, maar vindt dat er eerst 
meer onderzoek nodig is waar dit beleid op gericht moet zijn. Dit 
onderzoek heeft echter nog niet plaatsgevonden, waardoor 
achterstanden (ook op andere gebieden dan taal, bijvoorbeeld 
rekenen) niet structureel bestreden worden, terwijl dat naar alle 
waarschijnlijkheid wel geboden is. 

3. De wet schrijft voor dat het schoolondersteuningsprofiel een 
beschrijving biedt van de voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven (art. 1 WVO). Voor 
leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben, moet de school 
vastleggen- na overleg met de ouders - in het 
ontwikkelingsperspectief hoe zij het onderwijs afstemt op de behoefte 
van de leerling en registreert zij het ontwikkelingsperspectief in ROD 
(art. 8, vijfde lid Besluit ROD, art. z6 eerste en derde lid WVO en art. 
17b, eerste lid WVO). Het ontwikkelingsperspectief moet ten minste 
een keer per schooljaar met de ouders worden geevalueerd (art. 26, 
vierde lid WVO). Aan deze eisen wordt niet volledig voldaan: 

Te smalle benadering van extra ondersteuning 
Het schoolondersteuningsprofiel van SVPO Utrecht bevat een 
beschrijving van voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. Deze voorzieningen vallen in 
de optiek van de school echter samen met de 
basisondersteuning, die vooral bestaat uit kleine klassen en 
(daardoor de mogelijkheid tot) persoonlijke aandacht. Voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven stelt de school 
ontwikkelingsperspectieven op, maar in de praktijk gebeurt dat 
alleen als een leerling tijdelijk extern to plaatsen, bijvoorbeeld in 
een OPDC. Ook leerlingen in kleine klassen die niet naar het vso 
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doorgeleid worden kunnen extra ondersteuning nodig hebben. 
Wij geven de school daarom in overweging een minder smalle 
benadering te kiezen van de opdracht die elke school heeft om 
extra ondersteuning te bieden en daarmee ruimte te maken voor 
leerlingen die meer specifieke ondersteuning nodig hebben dan 
louter onderwijs in een kleine setting. 

Of het ontwikkelingsperspectief wordt geevalueerd, is niet vast te 
stellen 
De school heeft voor een leerling een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief is van recente datum, 
zodat nog niet kan worden vastgesteld of het ten minste jaarlijks 
wordt geevalueerd zoals de wet voorschrijft (art. z6, vierde lid 
WVO). Evaluaties zijn (in het format) wel voorzien maar niet 
gepland. In dit ontwikkelingsperspectief is wel afdoende 
vastgelegd hoe de school het onderwijs afstemt op de behoefte 
van deze leerling. Tevens zijn het uitstroomperspectief en de 
bevorderende en belemmerende factoren beschreven, zoals 
voorgeschreven. Het ontwikkelingsperspectief is in dit geval ook 
tot stand gekomen na op overeenstemming gericht overleg met 
de ouders en het SWV is tijdig betrokken. Deze tekortkomingen 
zijn dan ook hersteld. 

Ontwikkelingsperspectief niet geregistreerd 
Het ontwikkelingsperspectief blijkt na controle niet te zijn 
geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers (ROD), zoals 
de wet voorschrijft (art. 12, WRO, jo, art. 8, vijfde lid, ROD). 

Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. De lessen kennen 
geen logische opbouw, geen stimulerend leerklimaat en van 
afstemming op verschillen is geen sprake. Daardoor zorgt de school 
niet dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). Het bestuur krijgt hiervoor een 
herstelopdracht. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Didactisch handelen als 
Onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende tekortkoming. 

Leraren sloten in hun lessen onvoldoende aan bij de 
onderwijsbehoeften van leerlingen met een achterstand of 
behoeften aan extra uitdaging, waardoor een effectief leerproces 
bij deze leerlingen onvoldoende tot stand kwam. Het onderwijs 
werd niet afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen waardoor zij geen ononderbroken 
ontwikkelingsproces konden doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 geen verandering is opgetreden. De eerder vastgestelde 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 	 17/29 



tekortkoming is niet hersteld en het Pedagogisch-didactisch handelen 
(zoals de standaard vanaf 2021 heet) is mede daarom nog steeds van 
onvoldoende kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende: 

1. De wet (art. 2 tweede lid WVO) vereist dat het onderwijs is 
afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen opdat zij 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit 
vereist dat het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren de 
leerlingen in staat stelt om te leren en zich te ontwikkelen. Dit is niet 
het geval: 

Geen duidelijke structuur in de lessen 
Effectieve lessen kennen een herkenbare en logische opbouw 
(Onderzoekskader 2021). Die kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
kop (introductie en instructie), een romp (zelfstandige 
verwerking) en een staart (terugblik en samenva tting). Een 
dergelijke of een andere logische structuur treffen we in de lessen 
op SvPO Utrecht zelden aan. Meestal beperken lessen zich tot 
uitleg door de leraar en vervolgens zelfstandige verwerking van 
de lesstof door de leerlingen. Effectieve leskenmerken als een 
gezamenlijke terugblik op de les en een samenvatting van de 
behandelde leerstof, ontbreken vrijwel altijd. 

Geen stimulerend leerklimaat 
Een voorwaarde voor een effectieve les is een pedagogisch en 
didactisch passend en stimulerend leerklimaat waardoor 
leerlingen actief en betrokken zijn. (Onderzoekskader 2021). De 
lessen op SVPO Utrecht voldaan Kier meestal niet aan. De meeste 
lessen kenmerken zich door een actieve leraar en passieve 
leerlingen. Interactie tussen leraar en leerlingen vindt zelden 
plaats. Zo stellen de leraren weinig vragen en als ze dat doen zijn 
het gesloten vragen, die leerlingen niet aan het denken zetten. 

Ook laten de leraren niet merken dat ze hoge verwachtingen van 
hun leerlingen hebben: ze spreken geen vertrouwen uit in hun 
leerlingen en stellen geen hoge eisen. Op storend gedrag worden 
leerlingen lang niet altijd aangesproken. Mede daardoor gaat er 
veel effectieve onderwijstijd verloren. Ook de lange duur van de 
lessen (85 minuten) en de beperkte afwisseling van activiteiten 
dragen niet bij aan een stimulerend leerklimaat. Weinig 
leerlingen slagen erin de gehele les geconcentreerd te blijven. 

Geen afstemming op verschillen 
Om optimale resultaten te bereiken, is het van belang dat de 
leraren bij hun instructies, begeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
zodat het onderwijs wordt afgestemd op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen (Onderzoekskader 2021). 
Uit onze lesobservaties bleek dat dit in de lessen niet of 
nauwelijks gebeurde. Hoewel uit onder meer de cijferregistratie 
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blijkt dat die verschillen er zijn, krijgen alle leerlingen dezelfde 
lesstof en dezelfde opgaven op hetzelfde moment. Leraren gaan 
niet na of leerlingen de stof begrijpen en zij krijgen mede 
daardoor te weinig hulp als ze de lesstof niet begrijpen. Soms 
mogen leerlingen die eerder klaar zijn, doorwerken. Dit mag dan 
ook aan een ander vak zijn. Ook van vooraf geplande 
ondersteuning van leerlingen met een achterstand of van 
uitdaging van leerlingen met een voorsprong is geen sprake. 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT 
	

0 
	

V 
VS1 Veiligheid 
	 • 

Veiligheid (VS1) 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. De school zorgt voor 
een veilige omgeving voor leerlingen. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Veiligheid als voldoende 
beoordeeld omdat het bevoegd gezag zorgdroeg voor de veiligheid op 
school (art. 3b, eerste lid WVO), waarbij het bevoegd gezag in ieder 
geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voerde, 
b. de veiligheid van leerlingen op school monitorde met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en 
c. er zorg voor droeg dat bij een persoon ten minste de volgende 
taken waren belegd: 

1. het coOrdineren van het beleid in het kader van het 
tegengaan van pesten, en 
2. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 geen verandering is opgetreden. De standaard Veiligheid is 
nog steeds van voldoende kwaliteit. Aan de standaard is per augustus 
2021 wel een nieuw element toegevoegd: de school dient de 
meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren (art. 3a 
WVO). Dit is het geval, zo blijkt uit informatie op de website van de 
school. 
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3.3• Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 
	 0 	V 

SKAi Visie, ambities en doelen 	 • 
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 	 • 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 	 • 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. Hieronder volgt een 
toelichting. 

Toelichting 

Geen toetsbare doelen 
Het bestuur dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs 
door het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van 
kwaliteitszorg is een cyclisch systeem dat aanvangt met het stellen 
van doelen voor alle belangrijke aspecten van onderwijskwaliteit, die 
tevens aansluiten op de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
(Onderzoekskader 2021). De school beschikt hier niet over. Toetsbare 
doelen zijn nergens geformuleerd; niet voor de leerresultaten, niet 
voor de veiligheid en niet voor de leskwaliteit. Daardoor is niet 
duidelijk wat de school met het onderwijs precies wil bereiken en hoe 
het haar, wel omschreven visie en ambities wil realiseren. Ook van 
aansluiting op de leerlingenpopulatie is geen sprake. Het gemis aan 
doelen ontneemt het stelsel van kwaliteitszorg focus en maakt werken 
aan kwaliteitsverbetering — als het gebeurt — ongericht. 

Geen verbeterplan 
Ook voor de kortere termijn zijn geen concrete doelen geformuleerd, 
er is zelfs geen verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het 
oordeel zeer zwak, behoudens een generiek actieplan van het bestuur 
dat gericht is op alle SVPO-scholen en dus niet ingaat op de specifieke 
tekortkomingen bij SvPO Utrecht. Gevolg is dat er op SvPO Utrecht 
nauwelijks gewerkt is aan verbetering. Zowel schoolleiding als leraren 
zeggen dat ze hier ook niet in gestimuleerd en gefaciliteerd zijn door 
het bestuur. Het bestuur heeft hen altijd voorgehouden dat het 
werken aan de tekortkomingen niet nodig was, omdat dit een geschil 
is tussen bestuur en onderwijsinspectie dat in de rechtszaal wordt 
uitgevochten. 

Geen aansluiting bij de kenmerken van de populatie 
Van doelgerichte en planmatige aansluiting van het onderwijs op de 
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kenmerken van de leerlingenpopulatie is dan ook geen sprake, ook al 
omdat de school die kenmerken niet duidelijk in beeld heeft. Wel zegt 
de schoolleiding te ervaren dater in toenemende mate sprake is van 
taalachterstanden en dat 'de straatcultuur de school binnenkomt'. 
Maar nergens hebben we een analyse daarvan aangetroffen, laat 
staan gerichte maatregelen om taalachterstanden te bestrijden en 
gedrag van leerlingen structureel bij te sturen. Zie ook het oordeel en 
de toelichting bij standaard OP2. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 

We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Leraren 
hebben onvoldoende ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven (art. 32e, eerste, tot en met derde lid WVO). Een deel 
van de leraren is niet bevoegd en niet in opleiding (art. 33 WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw herstelopdrachten. Hieronder volgt 
een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA2. 

• Het stelsel van kwaliteitszorg schoot tekort in de uitvoering en is 
ontoereikend voor de bewaking en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). 

• Het bestuur faciliteerde in onvoldoende mate professionalisering 
en het gezamenlijk werken aan beter onderwijs door het team 
van schoolleiding en docenten. Ook hadden docenten te weinig 
ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Door 
deze tekortkomingen droeg het bestuur onvoldoende zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs (art. 23a en art. 24 vierde lid WVO) 
en werd niet voldaan aan de wettelijke eisen rond zeggenschap 
van docenten (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO) 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 nauwelijks verandering is opgetreden. De eerder 
vastgestelde tekortkomingen zijn niet hersteld en de vernieuwde en 
nu geldende standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur is 
onvoldoende. Dit blijkt uit het volgende: 

Geen verbetercultuur 
Zoals gezegd dient het bestuur zorg te dragen voor de kwaliteit 
van het onderwijs door het uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg. Een stelsel van kwaliteitszorg waarborgt dat 
uitvoering wordt gegeven aan het realiseren van gestelde 
doelen. Voor de realisering van de gestelde doelen is een 
professionele en veilige leer- en verbetercultuur voorwaardelijk 
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(Onderzoekskader 2021). Zelfs na twee keer het oordeel zeer 
zwak is bij SvPO Utrecht geen verbetering zichtbaar. Naast het 
gemis aan doelen, is het ontbreken van een verbetercultuur op 
SvPO Utrecht hier debet aan. De schoolleiding en de leraren 
werken niet samen aan verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Het gegeven dat er geen verbeterplan is, spreekt boekdelen. 

Geen deskundigheidsbevordering 
Een verbetercultuur behelst dat deskundigheidsbevordering 
binnen gestelde doelen gestalte krijgt (Onderzoekskader 2021). 
De leraren vertellen aan de inspectie dat ze niet weten wat ze in 
het pedagogisch-didactisch handelen moeten verbeteren, en dat 
ze ook nauwelijks tijd hebben om met elkaar te praten over en te 
werken aan verbetering. De leraren vertellen dat een door hen 
noodzakelijk geachte studiedag niet werd gefaciliteerd. Ook 
worden ze naar eigen zeggen onvoldoende in de gelegenheid 
gesteld om scholing te volgen. Ze moeten het in eigen tijd doen, 
omdat ze zelf niet altijd vervanging kunnen regelen. Door de 
schoolleiding wordt er niet op gelet of en hoe de leraren hun 
scholingsbudget besteden. Leraren vertellen de inspectie dat ze 
daarover geen verantwoording hoeven of te leggen. 

Te weinig professionele ruimte 
Ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, zoals 
de wet vereist (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO), is er 
nog steeds te weinig, vooral ook omdat de tijd ontbreekt voor 
(gezamenlijke) onderwijsontwikkeling. Tevens ervaren de leraren 
het voorgeschreven 'Workbook' als een keurslijf dat hen beperkt 
in hun autonomie als leraar. 

Onbevoegde leraren 
Tot slot noemen we dat vier leraren onbevoegd lesgeven en niet 
in opleiding zijn. Dit is in strijd met art. 33 WVO, dat stelt dat daar 
waar leraren niet bevoegd zijn het bestuur afspraken moet 
maken die ertoe leiden dat de leraar de juiste bevoegdheid 
behaalt. Uit aan de inspectie verstrekte informatie blijkt niet dat 
deze afspraken zijn gemaakt. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw een herstelopdracht. Hieronder volgt 
een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA3. 
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• Het stelsel van kwaliteitszorg schoot tekort in de uitvoering en is 
ontoereikend voor de bewaking en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). 

• Het bestuur faciliteerde de MR-leden niet met tijd (art. 28, derde 
lid WMS). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 beperkt verandering is opgetreden. De hierboven als eerst 
genoemde tekortkoming is niet hersteld. De tweede tekortkoming is 
wel hersteld. De vernieuwde en nu geldende standaard Evaluatie, 
verantwoording en dialoog is onvoldoende. Dit blijkt uit het volgende: 

Geen systematische evaluatie van het onderwijs 
We herhalen Kier nogmaals dat het bestuur dient zorg to dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs door het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van kwaliteitszorg omvat na 
het stellen van doelen en de uitvoering ervan een evaluatie, 
waarna verbetering volgt. Ook dit onderdeel van de 
kwaliteitszorgcyclus schiet tekort. Er zijn weliswaar enkele 
meetinstrumenten in gebruik waarmee onderdelen van de 
onderwijskwaliteit in beeld gebracht kunnen worden 
(veiligheidsmonitor, lesbezoeken, leerlingenquetes), maar een 
kwaliteitskalender o.i.d. ontbreekt en genoemde instrumenten 
worden maar beperkt ingezet en nauwelijks gebruikt voor 
algehele kwaliteitsverbetering. Zo benut de schoolleiding de 
leerlingenquete over onderwijskwaliteit alleen voor de 
beoordeling van het functioneren van individuele leraren. Ook 
analyseert de school de leerresultaten niet systematisch, 
waardoor inzicht in de resultaten van het onderwijs ontbreekt. 
Van doelgerichte verbetering is op SvPO Utrecht dan ook geen 
sprake. 

Medezeggenschap voldoende gefaciliteerd 
De in 2021 vastgestelde tekortkoming ten aanzien van de 
medezeggenschap is hersteld (art. 28, derde lid WMS). De leraren die 
lid zijn van de MR van SvPO Utrecht kunnen een deel van hun 
mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. Mentortaken worden 
dan overgenomen door collega's. 
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4. 	Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 

Ter inleiding 
Sinds 7 juni 2022 kent de school - evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen - een nieuw bestuur dat op interim-basis aan de 
slag is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft 
neergelegd en is teruggetreden. Het interim-bestuur bestaat uit vijf 
parttime leden waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de 
heren van Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur 
vervullen en twee leden (de heren van Asseldonk en van der Knaap) 
nadrukkelijk een toezichthoudende rol hebben. 
Het interim-bestuur heeft als opdracht van de Minister voor Primair 
en Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug 
te brengen en voor continuIteit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast 
is het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie 
van het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. Dit 
besluit is ook expliciet van toepassing voor de SvPO-school in Utrecht. 
Daarmee krijgt de school van de minister de kans om dit schooljaar 
gericht te werken aan verbetering van het onderwijs. 
Het interimbestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

Context van de school 
Het bestuur heeft kennisgenomen van de conceptrapportage van het 
tweede herstelonderzoek naar de SvPO-school in Utrecht en is 
voortvarend aan de slag gegaan om samen met de schoolleider en het 
personeel te werken aan de geconstateerde tekortkomingen. 
Daarbij wil het bestuur nadrukkelijk aantekenen dat de docenten en 
schoolleider hebben aangegeven dat er in het verleden te weinig 
middelen beschikbaar zijn gesteld en er onvoldoende ruimte was om 
gericht aan de verbetering van de tekortkomingen op schoolniveau te 
kunnen werken. Bovendien zag de school zich in het afgelopen 
schooljaar geconfronteerd met veel negatieve publiciteit in de 
landelijke en regionale media en werd er ook via de social media niet 
positief over de school geschreven. Deze periode heeft veel druk 
gelegd op de leiding en de docenten van de school. Een en ander 
leidde ook tot een verloop onder leerlingen en personeel. Het hoeft 
geen lang betoog dat dit geen ideale situatie was om tot 
verbeteringen te komen. Desondanks zijn de docenten en de 
schoolleiding in overleg met het nieuw aangetreden bestuur erin 
geslaagd het schooljaar 2021/2022 op een goede manier of te sluiten 
en te zorgen voor een goede start van het nieuwe schooljaar. De kans 
om in dit schooljaar 2022/2023 te laten zien dat de school weldegelijk 
in staat is om het onderwijs te verbeteren wordt dan ook met beide 
handen aangegrepen. 
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In de zomervakantie heeft het interim-bestuur besloten om 
Workbook grotendeels te vervangen door VO-content, om een nieuw 
leerlingvolgsysteem te implementeren en om het mailsysteem te 
vervangen. Met deze wijzigingen zetten we de eerste noodzakelijke 
stappen in de verbeteraanpak. Hoewel deze implementatietrajecten 
de nodige aandacht en inzet vragen van schoolleiding en teams, is het 
schooljaar bij alle SvPO-scholen in optimistische sfeer gestart. 

Vanaf dag -1 van het nieuwe schooljaar zijn experts van Leren 
Verbeteren als procesbegeleiders betrokken bij de vestigingen in 
Utrecht, Amsterdam en Hoorn. Op basis van documentenonderzoek, 
gesprekken en lesbezoeken wordt nu gewerkt aan een gericht 
verbeterplan. 

Reactie per tekortkoming en herstelopdracht 
Hieronder geven wij per relevante door de inspectie geconstateerde 
tekortkoming (cursief weergegeven) aan welke verbeteractiviteiten 
zijn of worden ingezet. 

Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer zwak. 

Het bestuur heeft kennis genomen van de kwaliteitsaanpak die de 
vorige bestuurder in 2021 heeft opgesteld. Deze aanpak schoot tekort 
op een aantal punten en leidt niet tot de gewenste 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het huidige bestuur 
ontwikkelt derhalve een kwaliteitszorgstelsel dat de volgende 
kenmerken heeft: 

• Wordt door docenten, schoolleiders en bestuur als vanzelfsprekend 
ervaren. 
• Heeft een cyclisch karakter 
• Kent een grote betrokkenheid van schoolleiders en docenten 
• Geeft alle betrokkenen - inclusief de interne toezichthouders - een 
goed overzicht 
• Sturing vanuit bestuur en schoolleiding kent 
• Voldoet aan de eisen van de WVO 

Inmiddels is een dezer dagen een beleidsnota door het bestuur 
vastgesteld die in de genoemde voorwaarden voorziet en er op is 
gericht om schoolleiding en docenten een passende rol te geven in dit 
stelsel. Deze nota wordt op korte termijn besproken met de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende 
systematisch en biedt geen passende begeleiding. 
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Inmiddels is een nieuw leerlingvolgsysteem (SOMtoday) ingevoerd. 
Docenten zijn vanaf de eerste schooldag ondersteund om binnen dit 
systeem te kunnen werken. Hiermee is een belangrijke voorwaarde 
geschapen om de ontwikkeling van de individuele leerling beter te 
registreren en de ondersteuning van zorgleerlingen beter vast te 
leggen. 
Bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief voor leerlingen zullen 
ouders nadrukkelijk worden betrokken. 
Het mentoraat wordt versterkt, zodat er gerichter aandacht aan 
leerlingen kan worden besteed die dit nodig hebben. De functie van 
de zorgcoordinator krijgt binnen de school een duidelijker profiel en 
verantwoordelijkheden. In samenwerking met het 
Samenwerkingsverband passend onderwijs willen wij meer externe 
ondersteuning voor onze zorgleerlingen in de school halen. Dit alles 
binnen de mogelijkheden van het ondersteuningsplan van de school. 

Ook werkt de school niet structureel en herkenbaar aan het bestrijden 
van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Aan het begin van het schooljaar wordt geInventariseerd welke 
leerlingen met taalachterstand kampen. Doordat het bestuur een 
contract heeft afgesloten met VO-content is er een goed online 
programma beschikbaar om gericht te werken aan het wegwerken van 
de taalachterstanden. Voort zal de school ontwikkelingsperspectieven 
in de toekomst vast gaan leggen in het register onderwijsdeelnemers 
(ROD). 

De school voldoet niet aan alle eisen omtrent het bieden van extra 
ondersteuning. 

Het ondersteuningsplan wordt aangevuld met een paragraaf waarin 
wordt beschreven aan welke leerlingen de school extra ondersteuning 
kan worden gegeven en hoe de begeleiding concreet vorm zal krijgen. 

De inspectie was van mening dat de begeleiding bij Spaans en Duits 
van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen zich ononderbroken te 
laten ontwikkelen. 

Het interimbestuur heeft de huidige gang van zaken met alle 
betrokken scholen en aanbieders geevalueerd en verbeteringen 
doorgevoerd. Op basis van deze evaluatie is voor het komend 
schooljaar overgegaan op een andere methode. Voor Duits wordt de 
aanpak 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. 
Het bestuur beraadt zich met de schoolleiders over aanvullende 
verbeteringen vanaf schooljaar 2023/2024. Er is dus sprake van sprake 
van gerichte sturing van het proces gericht op kwaliteitsverbetering. 
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Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
De lessen kennen geen logische opbouw, geen stimulerend 
leerklimaat en van afstemming op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen is geen sprake. Daardoor zorgt de school niet dat leerlingen 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. 

Vanaf het begin van het schooljaar wordt een projectbegeleider van 
'Leren verbeteren' in de school ingezet. Deze begeleider stelt samen 
met de docenten en schoolleiding een verbeterplan op waarin 
stelselmatig wordt gewerkt aan de tekortkomingen die de inspectie 
constateert. Wij zul len u dit verbeterplan, nadat het is vastgesteld, 
toesturen. 

Visie, ambities en doelen (SKAl) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. 
Hierboven is gemeld dat aan een verbeterplan wordt gewerkt. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKAz) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. 

Leraren hebben onvoldoende ruimte om het onderwijs naar eigen 
inzicht vorm te geven 

Bij het verbetertraject zijn docenten volop betrokken. Het bestuur zal 
docenten bij de keuze van onderwijsmethoden en vormgeving van het 
mentoraat - binnen het gekozen onderwijskundig concept van de 
SvPO-scholen' professionele ruimte te geven, waarbij overleg op vak/ 
sectieniveau tussen docenten van de acht SvPO-scholen wordt 
gestimuleerd. 
In het verbeterplan zal ook worden aangegeven wel 
scholingsmogelijkheden de docenten worden geboden. Bovendien 
wordt er een scholingsbeleid ontwikkeld dat aan de 
medezeggenschapsraad in Q4 wordt aangeboden. 

Een deel van de leraren is niet bevoegd en niet in opleiding 

Onlangs hebben een aantal personeelswisselingen plaats gevonden. 
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Het bestuur toetst of er nog onbevoegde docenten in dienst zijn. Voor 
niet bevoegde docenten zal het bestuur opleidingsafspraken maken. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeer zwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. Er wordt 
aan een verbeterplan gewerkt 

Tot slot 
Het bestuur a.i. heeft van de conclusies en waarnemingen uit het 
conceptrapport grondig bestudeerd en is op de belangrijkste punten 
aan de slag gegaan met verbeteracties. Het bestuur constateert dat 
docenten en schoolleiding goed gemotiveerd zijn om hun aandeel in 
het verbetertraject te leveren. Wij zenden de inspectie op korte 
termijn het verbeterplan toe dat nu wordt opgesteld. Wij informeren 
de inspectie in oktober over het nieuw vastgestelde kwaliteitsbeleid, 
waarin wij de inbreng van docenten cruciaal vinden. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 273o, 3500 G5 Utrecht 
T-algemeen o88 6696000 
T-loket (voor vragen) o88 6696060 



148 
From: 
Sent Date: 
To: 
CC: 
Subject: 
Attachments:  

Fri Sep 30 11:48:59 2022 
'bestuur@persoonlijkvo.n1' 

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

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 
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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 
	

: Utrecht 31FH100, Amsterdam 31FG100, Hoorn 31KZ100, Kapelle 
29ZT100 

Afdeling 	 : havo en vwo 
Datum vaststelling toezichtplan 	: 28 september 2022 

TOEZICHTACTIVITEIT 
	

DATUM 
Voortgangsgesprek 1 
	

November 2022 
Voortgangsgesprek 2 
	

Mei 2023 
Herstelonderzoek 
	

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. 

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: 



ftv 
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. 
communicatie 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 
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42749/31 FGOO brieven en definitieve rapporten herstelonderzoek Amsterdam 
31FG0O brief bij definitief rapport herstelonderzoek OVT.pdf(79KB); 
Herstelonderzoek_33192712.pdf(3460KB); 42749 brief bij definitief rapport HERSTELONDERZOEK 
BESTUUR.pdf(68KB); Herstelonderzoek bestuur_33543060.pdf(3372KB); 31 FGO0 Brief aan ouders 
onderwijskwaliteit voor de tweede keer zeer zwak.pdf(74KB) 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u de brieven en de definitieve rapporten van de onderzoeken bij het bestuur en de school 
van Amsterdam. 
Ook de brief aan ouders voor tweede keer zeer zwak zit erbij. 
Hoop u zo voldoende to hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Sticht. voor Persoonl. Onderw. Amsterdam 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwijsinspectie.n1 

Datum 
Betreft 

30 september 2022 
Definitief rapport herstelonderzoek en de definitieve informatiebrief bij 
tweede keer zeer zwak 

Contact 

111111•1 

Onze referentie 

Bijlage(n) 
- Definitief rapport 
herstelonderzoek 
- Definitieve informatiebrief bij 
tweede keer zeer zwak 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport met de bevindingen en de 
definitieve informatiebrief voor ouders bij tweede keer zeer zwak aan van het 
herstelonderzoek op TKC-Amsterdam, afdelingen havo en vwo, op 16 en 17 mei 
2022. 

We hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport niet hoeven aan te 
passen. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
Wij hebben uw beleidsreactie van 23 september 2022 opgenomen in hoofdstuk 4 
van het rapport. 

Een tweede keer zeer zwak onderwijs 
Wij hebben TKC-Amsterdam , afdelingen havo en vwo, gemeld bij de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met ons advies over te nemen 
vervolgmaatregelen. U heeft een afschrift van deze brief ontvangen. 

We herinneren u aan uw informatieplicht naar ouders (WVO artikel 23c, lid 1). Om 
aan deze informatieplicht te voldoen, ontvangt u bijgaand de definitieve 
informatiebrief voor ouders bij een tweede keer zeer zwak. Deze dient u binnen 
vier weken na vaststelling van het onderzoeksrapport aan ouders of verzorgen toe 
te zenden, vergezeld van een begeleidend schrijven. We ontvangen graag binnen 
deze vier weken een kopie van uw schrijven aan de ouders/verzorgers. 

Tijdens het voortgangsgesprek bespreken we met u hoe u ouders verder betrekt 
bij het verbetertraject (WVO artikel 23c, lid 3). 

Bezwaar en beroep indienen tegen het oordeel Zeer zwak 
Het oordeel Zeer zwak is een wettelijk besluit volgens artikel 20, lid 6 van de Wet 
op het onderwijstoezicht (WOT). Tegen dit besluit kunt u een bezwaar en beroep 
indienen. Aan het einde van deze brief leest u hoe u dit kunt doen. 
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Locatie Utrecht 

Datum 
30 september 2022 

Onze referentie 

Het toezichtsplan 
Verder ontvangt u het definitieve toezichtsplan. In dit plan beschrijven we hoe het 
toezicht eruit zal zien tijdens de afgesproken periode van kwaliteitsverbetering. 
Wij gaan ervan uit dat u instemt met dit toezichtsplan. 

Openbaarmaking van het rapport 
In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport en de brief 
voor tweede keer zeer zwak openbaar op onze website, 
www.onderwijsinspectie.nl. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijiage aan het rapport. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

Bezwaar indienen 
Een belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen het rapport waarin het 
oordeel Zeer zwak wordt uitgesproken. Dit kan binnen zes weken na de dag 
waarop dit rapport is toegezonden. De belanghebbende dient daartoe een 
bezwaarschrift in bij de inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, 
onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. 

Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de termijn van een 
jaar om de kwaliteit van de school te verbeteren al gaat lopen. Ook maken wij het 
rapport openbaar in de vijfde week na vaststelling. Om de openbaarmaking tegen 
te houden en de verbetertermijn te stuiten, dient een belanghebbende de 
voorzieningenrechter te vragen het besluit tot openbaarmaking voor de duur van 
de procedure te schorsen. Alleen in de gevallen dat een voorlopige voorziening is 
gevraagd, kunnen wij wachten met de publicatie van het rapport. Aangezien we 
het rapport in de vijfde week na vaststelling openbaar maken, moeten binnen vier 
weken na bovengenoemde dag het bezwaar en het verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn ingediend. 
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Datum vaststelling: 3o september 2022 

Tjalling Koopmans College 
Amsterdam voor havo en 
vwo, TKC-Amsterdam 

Herstelonderzoek 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

149a 



Samenvatting 

Op 16 en 17 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SVPO Amsterdam, afdelingen havo en vwo. De 
aanleiding was het oordeel zeer zwak dat wij na een 
kwaliteitsonderzoek hebben vastgesteld op 28 april 2021. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek van mei 2022 is dat we de 
afdelingen havo en vwo opnieuw als zeer zwak beoordelen, al is er 
sprake van enige verbetering. Evenals in 2021 heeft de school 
onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en schiet de 
begeleiding van leerlingen tekort. Verder bewaakt en verbetert de 
schoolleiding de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende. Er is geen 
toereikend stelsel van kwaliteitszorg en geen verbetercultuur. 
De onderwijsresultaten hebben we opnieuw niet kunnen 
beoordelen. De kwaliteit van de lessen is wel verbeterd. De leraren 
stimuleren de leerlingen meer dan voorheen om actief mee te doen 
aan de lessen. We concluderen desondanks dat het bestuur te weinig 
in staat is tot verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Vervolg 
De afdelingen havo en vwo van SVPO Amsterdam zijn voor de tweede 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SVPO Amsterdam verbetert. De inspectie informeert de minister over 
dit rapport. De minister besluit hoe het vervolgtraject voor de school 
eruit ziet. De inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De 
inspectie informeert het bestuur daarover. 

Bestuur: 
42749 Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs (SVPO) 

School: 
31FGloo SVPO Amsterdam 
SVPO Amsterdam is een van de acht 
scholen voor persoonlijk 
onderwijs (SVPO). Elke school 
heeft zijn eigen bestuur. De besturing 
en de inrichting van de acht scholen 
en de personele samenstelling van 
hun besturen zijn gelijk. De scholen 
hebben ook dezelfde inrichting van 
het onderwijsproces (leermiddelen, 
leerlingvolgsysteem, lessentabel, 
examenreglement, programma van 
toetsing en afsluiting), hetzelfde 
schoolplan, dezelfde schoolgids en 
hetzelfde 
veiligheidsbeleid. Alle scholen bieden 
onderwijs op havo- en vwo-niveau 
aan en richten zich op leerlingen die 
op een hoger niveau een diploma 
willen halen dan hun basisschool 
adviseerde. 
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. Onderzoeksopzet 
Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek 2022. Daarna volgt een korte 
weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Vervolgens benoemen we het doel en de inhoud van het 
herstelonderzoek en geven we een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

1.1 Inleiding 
Op 16 en 17 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SvPO Amsterdam, afdelingen havo en vwo. In een 
herstelonderzoek gaan we na of eerder vastgestelde tekortkomingen 
zijn hersteld, maar bovenal hebben we bij SvPO Amsterdam 
onderzocht of afdelingen havo en vwo niet meer zeer zwak zijn. In 
dezelfde periode als het herstelonderzoek bij de school vindt ook een 
herstelonderzoek plaats bij het bestuur van de school, waar eveneens 
diverse tekortkomingen zijn geconstateerd. Daarover wordt separaat 
gerapporteerd. 

1.2 Aanleiding 
De aanleiding voor het herstelonderzoek bij de school was het 
oordeel zeer zwak over de afdelingen havo en vwo dat wij na een 
kwaliteitsonderzoek voor de eerste keer hebben vastgesteld op 28 
april 2021. Dit onderzoek werd uitgevoerd conform het 
Onderzoekskader 2017 van de inspectie. Het eindoordeel zeer zwak is 
in 2021 toegekend vanwege het oordeel onvoldoende over de 
standaarden: Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2), Didactisch 
handelen (0P3) en Kwaliteitszorg (KA1). Daarnaast werden ook de 
standaarden Toetsing en afsluiting (0P8), Kwaliteitscultuur (KA2) en 
Verantwoording en dialoog (KA3) als onvoldoende beoordeeld. De 
standaard Veiligheid (VS1) was voldoende. De standaard Resultaten 
(ORi) werd in het onderzoek van 2021 niet onderzocht en beoordeeld. 
Er waren vanwege het nog korte bestaan van de school te weinig 
gegevens over resultaten beschikbaar om tot een oordeel daarover te 
komen. 

Na het kwaliteitsonderzoek van 2021 heeft de inspectie toezicht 
gehouden op het verbetertraject. In het vervolg op dit onderzoek zijn 
in oktober 2021 en februari 2022 voortgangsgesprekken met het 
bestuur gevoerd. Tijdens deze gesprekken heeft het bestuur ons 
verteld de vastgestelde tekortkomingen noch te herkennen, noch te 
erkennen. We constateerden tijdens deze voortgangsgesprekken dan 
ook onvoldoende voortgang in de verbetering. 

1.3 Context 
De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast in de periode maart - juni 2022 bij alle acht besturen en 
scholen een herstelonderzoek uitgevoerd. Over al deze onderzoeken 
zijn separate rapporten opgesteld. 
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1.4 Doel en inhoud 

Doel 
Het doel van het herstelonderzoek 2022 was om opnieuw een 
eindoordeel over de onderwijskwaliteit vast te stellen. Daarbij zijn we 
nagegaan of en in hoeverre de onderwijskwaliteit is verbeterd. We 
hebben daarbij gebruik gemaakt van het vigerende onderzoekskader: 
het Onderzoekskader 2021. Daarin is de naamgeving van standaarden 
veranderd ten opzichte van het Onderzoekskader 2017 en heeft een 
herschikking van aspecten van onderwijskwaliteit plaatsgevonden. 
Sommige aspecten van onderwijskwaliteit vallen nu onder andere 
standaarden dan in 2017. De standaarden van het kader van 2021 zijn 
gebaseerd op nagenoeg dezelfde wetgeving als de standaarden van 
2017. 

Inhoud 

Standaarden 
Om een eindoordeel te kunnen vaststellen hebben we die 
standaarden onderzocht en beoordeeld die conform het vigerende 
onderzoekskader meewegen bij de bepaling van het eindoordeel. Dit 
betreft: 

• Zicht op Ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
• Pedagogisch en didactisch handelen (0P3) 
• Veiligheid (VS1) 
• Visie, ambities en doelen (SKAi) 

Tevens onderzochten en beoordeelden we de volgende standaarden: 

• Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 
• Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 

De keuze om deze twee SKA-standaarden toe te voegen komt voort 
uit het volgende. We hebben in het rapport van bevindingen van 28 
april 2021 vastgesteld dat het stelsel van kwaliteitszorg ontoereikend 
is voor de bewaking en de verbetering van de onderwijskwaliteit (art 
23a WVO). In het Onderzoekskader 2021 hebben, vanwege eerder 
genoemde herschikking, alle drie SKA-standaarden deels betrekking 
op het stelsel van kwaliteitszorg. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we in de regel samen onder 
de noemer 'Overige wettelijke vereisten' (zie Onderzoekskader 2021). 
De inspectie onderzoekt onder deze noemer in 2021/2022 de 
zorgplicht passend onderwijs en de schoolkosten/vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze thema's nemen we mee in de onderzoeken 
omdat zowel schoolkosten als passend onderwijs gekoppeld zijn aan 
stelselthema's kansengelijkheid en passend onderwijs waar we in 
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deze periode extra aandacht aan besteden. In het herstelonderzoek 
2022 hebben we ervoor gekozen om de wijze waarop de school 
omgaat met passend onderwijs te beschrijven bij de standaard Zicht 
op ontwikkeling en begeleiding (0P2). Tevens hebben we besloten bij 
dit herstelonderzoek geen nader onderzoek te doen naar de 
schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur staat onder 
verscherpt financieel toezicht. Over financiele zaken rapporteren we 
separaat. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben meerdere signalen met het bestuur besproken. Dit zijn 
onder andere signalen over problemen met betrekking tot de 
schoolkosten/ouderbijdrage en taalreizen. Dit heeft geleid tot 
aangepaste communicatie van het bestuur naar ouders en verbetering 
van de informatie die de school biedt hierover. 

Niet beoordeeld 
De standaard Resultaten (OR-1) is ook in het herstelonderzoek 2022 

niet onderzocht en beoordeeld. In verband met de uitbraak van 
Covid-19 zijn de leerresultaten van het schooljaar 2020-2021 geen 
betrouwbare graadmeter voor de onderwijskwaliteit van scholen en 
leerwegen. Daarom worden de leerresultaten in het schooljaar 
2021-2022 niet beoordeeld. Alle scholen en leerwegen, dus ook de 
afdelingen havo en vwo van SvPO Amsterdam, krijgen `geen oordeel'. 
Ook wordt er geen aanvullend onderzoek verricht, zoals bedoeld in 
bijlage B van de Regeling leerresultaten (zie Regeling leerresultaten 
VO 2016, Bijlage B). 

Tot slot, voor de in 2021 vastgestelde tekortkomingen in de schoolgids 
('de schoolgids bevat geen informatie over de bevindingen uit het 
systeem van kwaliteitszorg van de school (art. z4a, eerste lid sub a en I 
WVO)') en het schoolplan ('hoe de school omgaat met 
taalachterstanden is niet beschreven in het schoolplan. Daarmee 
voldoet het schoolplan niet (volledig) aan art. 24, tweede lid, sub a 
WVO') geldt dat deze in april 2021 reeds via een zogenoemd 
bureauonderzoek zijn onderzocht. De conclusie was dat deze 
tekortkomingen zijn hersteld. Deze herstelopdrachten blijven daarom 
in het onderzoek 2022 buiten beschouwing. 

1.5 Onderzoeksactiviteiten 

Het herstelonderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
• documentenanalyse; 
• gesprek met de schoolleider/ locatiedirecteur; 
• twee gesprekken met afvaardigingen van docenten: een gesprek 

met docenten Spaans en Duits en gesprekken met docenten van 
de overige vakken; 
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• gesprek met vier mentoren en medewerker(s) belast met taken 
die betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen; 

• inzage in het leerlingvolgsysteem met een medewerker van de 
school die inzicht heeft in alle mogelijkheden van Workbook; 

• inzage in verslagen van leerlingbesprekingen/ mentoren overleg; 
• inzage in ontwikkelingsperspectieven; 
• enquete onder leerlingen; 
• bijwonen mentorenoverleg; 
• -16 lesbezoeken, verdeeld over beide afdelingen en onder- en 

bovenbouw; 
• gesprekken met leerlingen. 

1.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk z bevat de hoofdconclusie (het eindoordeel) en het vervolg 
van het toezicht. Hoofdstuk 3 biedt een nadere toelichting op 
het eindoordeel, alsook de bevindingen over de afzonderlijke 
standaarden. In hoofdstuk 4 is de beleidsreactie van het bestuur op 
het onderzoek en het rapport opgenomen, waarin staat beschreven 
op welke wijze het bestuur de bevindingen uit het onderzoek betrekt 
bij de verdere ontwikkeling van de school. <In de bijlage staat de 
zienswijze van het bestuur.> 
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2. Conclusie en vervolg 
Dit hoofdstuk bevat de conclusie van het herstelonderzoek 2022, dat 
wil zeggen het eindoordeel over de afdelingen havo en vwo van SvPO 
Amsterdam met een korte toelichting. Daarna volgt een overzicht van 
geconstateerde tekortkomingen en herstelopdrachten. Ook 
beschrijven we het vervolg van het toezicht. 

2.1 Conclusie 
We beoordelen de onderwijskwaliteit van de afdelingen havo en vwo 
van SvPO Amsterdam als zeer zwak, vanwege het oordeel 
onvoldoende over de standaarden Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0P2) en Visie, ambities en doelen (SKA1). De kwaliteit van 
de lessen is verbeterd. Daarom is de standaard Pedagogisch- 
didactisch handelen (0P3) als voldoende beoordeeld. 

Het eindoordeel over de onderwijskwaliteit bij SvPO Amsterdam is het 
resultaat van de beslisregel die de inspectie hanteert bij afdelingen 
waarbij we de leerresultaten niet kunnen beoordelen. De beslisregel 
bij het eindoordeel zeer zwak, die gebaseerd is op de we ttelijke 
bepaling hieromtrent, luidt: twee of meer van de volgende vier 
standaarden zijn onvoldoende: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, 
Pedagogisch-didactisch handelen, Veiligheid en Visie, ambities en 
doelen (Onderzoekskader 2021, paragraaf 6.5.z; art. z3ai, derde lid 
WVO, Regeling leerresultaten VO 2016, Bijlage B). 

2.2 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Tekortkoming 	 Herstelopdracht 
	

Toezicht 

Het bestuur draagt geen zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer 
zwak (art. z3a en 23a-i, derde lid 
WVO). 

Het bestuur moet zorgen dat op 
beide afdelingen de 
onderwijskwaliteit verbetert van het 
oordeel zeer zwak naar ten minste 
het oordeel onvoldoende, zoals 
gedefinieerd in het geldende 
Onderzoekskader van de inspectie 
(paragraaf 6.5). 

De minister besluit hoe het 
vervolgtraject voor de school eruit 
ziet. De inspectie bepaalt dan welk 
vervolgtoezicht nodig is. 
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Tekortkoming 	 Herstelopdracht 	 Toezicht 

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0132) 
De school zorgt niet dat leerlingen 
een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. z, tweede lid WVO 
en art. 32e, eerste lid WVO). 

De school heeft niet in beeld of de 
leerlingenpopulatie kampt met 
structurele achterstanden. Er is in 
ieder geval geen sprake van 
structurele en herkenbare bestrijding 
van (taal)achterstanden (art. 
6c WVO). 

De school voldoet niet aan de eisen 
omtrent het bieden van extra 
ondersteuning (art. 12, WRO, jo, art. 
8, vijfde lid, Besluit ROD en art. 26 
vierde lid WVO). 

Pedagogisch-didactisch handelen 
(0P3) 
De afstemming van de lessen op 
verschillen tussen leerlingen schiet 
tekort. Dit gaat ten koste gaat van 
het ononderbroken 
ontwikkelingsproces van leerlingen 
(art. 2, tweede lid WVO). 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. z3a en art. 24, 
vierde lid WVO) 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKA2) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. z3a en art. 24,  
vierde lid WVO). 

Evaluatie, verantwoording en 
dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg (art. z3a en art. 24, 
vierde lid WVO). 

Het bestuur moet zorgen dat beide 	idem 
afdelingen zorgdragen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen door het volgen van de 
ontwikkeling van leerlingen en het 
bieden van passende begeleiding. 

Ook moet het bestuur structureel en 
herkenbaar werken aan de 
bestrijding van achterstanden, in het 
bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Het bestuur moet zorgen dat de 
ontwikkelingsperspectieven worden 
geregistreerd in ROD en eens per jaar 
worden geevalueerd met ouders. De 
ontwikkelingsperspectieven moeten 
ook op alle andere onderdelen 
voldoen aan de wet, zoals een 
onderbouwing bevatten van het 
uitstroomperspectief en een 
vermelding van het op 
overeenstemming gerichte overleg 
met ouders. 

Het bestuur moet zorgen dat de 	idem 
leraren hun onderwijs afstemmen op 
verschillen tussen leerlingen, opdat 
de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
toetsbare doelen formuleren voor 
alle belangrijke aspecten van 
onderwijskwaliteit, die tevens 
aansluiten op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie van de school. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
uitvoering geven aan verbetering van 
het onderwijs. Daartoe moet het 
zorgen voor een professionele en 
veilige leer- en verbetercultuur en 
zorgen dat de schoolleiding en de 
leraren samen werken aan 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg zorgen 
dat de onderwijskwaliteit regelmatig 
en systematisch wordt geevalueerd 
opdat gerichte verbetering kan 
plaatsvinden. 
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2.3 Vervolgtoezicht 
De afdelingen havo en vwo van SVPO Amsterdam zijn voor de tweede 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SVPO Amsterdam verbetert. De inspectie informeert de minister over 
dit rapport. De minister besluit hoe het vervolgtraject voor de school 
eruit ziet. De inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De 
inspectie informeert het bestuur daarover. 
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3 . Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied en standaard de 
oordelen van het herstelonderzoek weer, aangevuld met een 
toelichting. De oordelen zijn voor de afdelingen havo en vwo gelijk. 
Waar er sprake is van verschillende bevindingen tussen beide 
afdelingen, is dat opgenomen in de toelichting. 

3.1. Onderwijsproces 

KWALITEITSGEBIED ONDERWIJSPROCES 
	

0 
	

V 
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 	 • 
OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 	 • 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. De school volgt de 
ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende systematisch en biedt 
geen passende begeleiding. Daardoor zorgt de school er niet voor dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid; art. 32e, eerste lid WVO). De school heeft 
niet in beeld of de leerlingenpopulatie kampt met structurele 
achterstanden. Er is in ieder geval geen sprake van structurele en 
herkenbare bestrijding van (taal)achterstanden (art. 6c WVO). De 
school voldoet niet aan eisen omtrent het bieden van extra 
ondersteuning (art. 12, WRO, jo, art. 8, vijfde lid Besluit ROD en art. 
26, vierde lid WVO). Het bestuur krijgt hiervoor 
herstelopdrachten. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding als onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende drie 
tekortkomingen. 

• De wijze waarop de school de ontwikkeling van de leerlingen 
volgde en begeleidde was van onvoldoende kwaliteit. Daardoor 
was onvoldoende gegarandeerd dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen (art. 2, tweede 
lid WVO). 

• Dit gold in het bijzonder voor de vakken Spaans en Duits. De 
leraren Spaans en Duits vervulden in onvoldoende mate hun 
inhoudelijke rol (art. 32e, eerste lid WVO). 

• De school besteedde onvoldoende herkenbaar en gestructureerd 
aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden (art. 6c 
WVO). 
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Aan de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding is per augustus 
2021 een nieuw element toegevoegd: biedt de school extra 
ondersteuning conform de wettelijke vereisten (voorheen de 
aparte standaard Extra ondersteuning)? In 2021 heeft de inspectie de 
standaard Extra ondersteuning niet onderzocht en beoordeeld. Nu, in 
2022, hebben we de kwaliteit van de extra ondersteuning wel 
onderzocht. De bevindingen hebben we betrokken bij het oordeel 
over de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding omdat extra 
ondersteuning daar nu integraal deel vanuit maakt. 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 geen verandering is opgetreden. De eerder 
vastgestelde tekortkomingen zijn onvoldoende hersteld. Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding is dus nog steeds van onvoldoende 
kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende: 

1. De wet vereist dat het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen opdat zij een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). Dit 
vraagt van de school dat zij de ontwikkeling van de leerlingen volgt, 
analyseert en waar nodig passende begeleiding biedt 
(Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt nog steeds in onvoldoende 
mate: 

De school verzamelt onvoldoende informatie. 
Om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en vervolgens 
passende begeleiding te kunnen bieden, is het allereerst van 
belang dat de school vanaf binnenkomst van leerlingen op de 
school systematisch en zorgvuldig informatie verzamelt over de 
kennis en vaardigheden van leerlingen op alle belangrijke 
domeinen (Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt onvoldoende. De 
school heeft wel voor iedere leerling een onderwijskundig 
rapport (OKR) waarin informatie over leerlingen wordt verzameld 
maar de waarde van deze informatie is beperkt. De 
leervorderingen worden niet bijgehouden, anders dan de 
reguliere cijferregistratie. De school neemt geen landelijk 
genormeerde toetsen of en heeft ook geen alternatief daarvoor 
Of leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen 
beheersen, weet de school dan ook niet. Het OKR bevat wel een 
logboek waarin allerlei gebeurtenissen rondom leerlingen 
worden vastgelegd. Dit betreft diverse, tamelijk willekeurige 
aantekeningen van grotere en kleinere voorvallen, algemene 
observaties en verslagen van gesprekken met ouders. 

Analyses over stagnerende ontwikkeling van leerlingen 
ontbreken 
Om passende begeleiding te kunnen bieden aan leerlingen die 
dat nodig hebben, is het van belang dat de school de verzamelde 
informatie over de ontwikkeling van leerlingen grondig 
analyseert door deze informatie te vergelijken met de verwachte 
ontwikkeling. Uit niets blijkt dat deze analyses plaatsvinden, 
hooguit treffen we opmerkingen aan als 'werktempo laag'. 
Tijdens de mentorenoverleggen beperken de leraren de 
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gesprekken tot gedragsproblematiek. Zelden gaat het over de 
ontwikkeling van de leerresultaten en over (diepere) oorzaken die 
daaraan ten grondslag kunnen liggen. De conclusie van deze 
gesprekken is veelal dat de leerling zijn gedrag moet verbeteren 
('harder werken'). Handelingsadviezen voor leraren troffen we 
sporadisch aan. 

Er is geen passende begeleiding 
Voorgaande leidt er toe dat van passende begeleiding bij een 
stagnerende (of versnelde) ontwikkeling geen sprake is. 
Concrete, doelgerichte hulpplannen zijn niet aangetroffen. De 
school werkt met een mentoraat maar mentoren vullen hun rol 
naar eigen goeddunken en zeer wisselend in. Leerlingen vertellen 
dat ze zelf initiatief moeten nemen als ze hulp nodig hebben en 
dat de ene leraar wel en de andere niet bereid is aanvullende 
ondersteuning to bieden. 'Je moet geluk hebben met je mentor of 
leraar' zeggen de leerlingen. Recentelijk zijn 'ondersteunende 
zorgcoordinatoren' (OZC-ers) aangesteld die de zorgcoOrdinator 
moeten helpen en een eerste aanspreekpunt vormen voor 
leraren. Dit laatste gaat steeds beter, maar wie precies waarvoor 
verantwoordelijk is, is niet duidelijk. De OZC-ers vinden zelf dat 
ze hun inhoudelijke expertise verder moeten ontwikkelen 
voordat ze ten voile hun rol kunnen vervullen. 

Van begeleiding bij Spaans en Duits is nauwelijks sprake 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding schieten in het bijzonder 
tekort bij de vakken Spaans en Duits. De leerlingen volgen 
zelfstandig een digitaal lesprogramma Spaans en/of Duits. Er 
staan geen lessen Spaans of Duits op het rooster. Het contact 
met de vakleraren beperkt zich tot een of enkele momenten per 
jaar en het initiatief hiertoe gaat veelal uit van de leerling. De 
vakleraren Spaans en Duits hebben geen toegang tot het 
leerlingvolgsysteem en participeren niet in het mentorenoverleg. 
Zij hebben dus nauwelijks zicht op de ontwikkeling en 
vorderingen van hun leerlingen en kunnen geen passende 
begeleiding bieden. De leerlingen klagen dat zij deze vakken als 
zelfstudie ervaren. Er zijn dan ook amper leerlingen die in de 
bovenbouw kiezen voor een van deze twee talen. 

Behalve ten aanzien van art. 2, tweede lid WVO, is de inrichting 
van het onderwijs bij de vakken Spaans en Duits in strijd met art. 
32e, eerste lid WVO. Dat artikel schrijft voor dat onder het beroep 
van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het 
onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid 
dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische proces in de school. Deze verantwoordelijkheid 
veronderstelt dat bij de overdracht van kennis en vaardigheden 
een zekere mate van sturing en structurering van het leerproces 
plaatsvindt, wat ook onderschreven wordt door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BX4694). De inspectie oordeelt dat de 
begeleiding van de leerlingen bij de vakken Spaans en Duits 
dermate beperkt wordt ingevuld dat van sturing en structurering 
van het leerproces onvoldoende sprake is en de genoemde 
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verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke, vakdidactische 
en pedagogische proces in de school onvoldoende ingevuld 
word t. 

2. De wet schrijft voor dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat 
daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed 
aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing 
van de Nederlandse taal (art. 6c WVO). Dit veronderstelt dat de school 
weet of er structureel (taal)achterstanden zijn en, als dat het geval 
is, het aanbod afstemt op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. 
We stellen opnieuw vast dat de school geen aandacht besteedt aan 
het structureel en herkenbaar bestrijden van (taal)achterstanden: 

Geen structurele bestrijding van (taal)achterstanden 
De school heeft de indruk dat de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie verandert, en dat dit een toename kan 
betekenen van het aandeel leerlingen met (taal)achterstanden. 
Ten opzichte van vorig jaar, toen we al vaststelden dat de school 
geen aandacht besteedde aan taalachterstanden, is er echter 
niets veranderd. Geen taaltoets, geen taalbeleid, geen 
taalcoordinator, of anderszins. 

3. De wet schrijft voor dat het schoolondersteuningsprofiel een 
beschrijving biedt van de voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven (art. -1WV0). Voor 
leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben, moet de school 
vastleggen- na op overeenstemming gericht overleg met de ouders -
in het ontwikkelingsperspectief hoe zij het onderwijs afstemt op de 
behoefte van de leerling en registreert zij het ontwikkelingsperspectief 
in ROD (art. 8, vijfde lid Besluit ROD, art. z6 eerste en derde lid WVO 
en art.17b, eerste lid WVO). Het ontwikkelingsperspectief moet ten 
minste een keer per schooljaar met de ouders worden geevalueerd 
(art. 26, vierde lid WVO). Aan deze eisen wordt niet volledig voldaan: 

Smalle benadering extra ondersteuning 
Het schoolondersteuningsprofiel van SVPO Amsterdam bevat 
een beschrijving van voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Deze 
voorzieningen vallen in de optiek van de school echter samen 
met de basisondersteuning, die vooral bestaat uit kleine klassen 
en (daardoor de mogelijkheid tot) persoonlijke aandacht. Voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven stelt de school 
ontwikkelingsperspectieven op, maar in de praktijk gebeurt dat 
alleen als leerlingen doorgeleid worden naar het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Ook leerlingen in kleine klassen die niet naar 
het vso doorgeleid worden kunnen extra ondersteuning nodig 
hebben. Wij geven de school daarom in overweging een minder 
smalle benadering te kiezen van de opdracht die elke school 
heeft om extra ondersteuning te bieden en daarmee ruimte te 
maken voor leerlingen die meer specifieke ondersteuning nodig 
hebben dan louter onderwijs in een kleine setting. 

Ontwikkelingsperspectieven voldoen niet aan de eisen 
De school heeft voor vier leerlingen een ontwikkelingsperspectief 
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opgesteld. De ontwikkelingsperpectieven zijn niet geregistreerd 
in het register onderwijsdeelnemers (ROD). Evaluaties zijn niet 
uitgevoerd. In het format zijn ze wel voorzien maar niet gepland. 
Ook andere verplichte onderdelen, zoals een onderbouwing van 
het uitstroomperspectief en een vermelding van het op 
overeenstemming gerichte overleg met ouders, ontbreken. 

Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
We beoordelen deze standaard nu als voldoende. Het pedagogisch- 
didactisch handelen stelt de leerlingen voldoende in staat om te leren 
en zich te ontwikkelen. De afstemming van de lessen op verschillen 
tussen leerlingen schiet echter, evenals in 2021, tekort. Dit gaat ten 
koste van het ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen (art. 
2, tweede lid WVO). Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht. 
Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Didactisch handelen als 
onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende tekortkoming. 

Het didactisch handelen droeg onvoldoende bij aan het leren en 
de ontwikkeling van de leerlingen. Leraren sloten onvoldoende 
aan bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 
achterstand of behoeften aan extra uitdaging, waardoor een 
effectief leerproces bij deze leerlingen onvoldoende tot stand 
kwam (art. 2, tweede lid WV0). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat de situatie 
van 2021 is verbeterd. De eerder vastgestelde tekortkomingen zijn 
deels hersteld en het Pedagogisch-didactisch handelen (zoals de 
standaard vanaf 2021 heet) is nu van voldoende kwaliteit. Dit blijkt uit 
het volgende: 

Leskwaliteit is beter dan in 2021 
Het negatieve oordeel van 2021 berustte op drie bevindingen. Er 
heerste geen stimulerend leerklimaat waardoor leerlingen actief 
en betrokken waren, de leerstof werd niet in een logische 
opbouw aangeboden (onvoldoende structuur) en het onderwijs 
werd niet afgestemd op verschillen tussen leerlingen. We 
constateren nu dat ten aanzien van de eerste twee bevindingen 
verbetering is opgetreden. Er heerst in de lessen in het algemeen 
een rustige werksfeer. Ook zijn de leerlingen actief en betrokken, 
doordat de leraren vragen stellen en afwisselende werkvormen 
hanteren, waaronder samenwerkingsopdrachten. In de meeste 
lessen is ook een duidelijke structuuur herkenbaar: instructie - 
zelfstandige verwerking - samenvatting en afsluiting. 

Afstemming schiet echter tekort 
Wat betreft afstemming op verschillen is er weinig vooruitgang 
geboekt. In de meeste lessen geven de leraren strikt klassikaal 
les, ondanks de wel degelijk aanwezige verschillen tussen 
leerlingen, zoals blijkt uit de cijferadministratie en de grote 
variatie in werktempo die wij zagen. Leraren gaan gedurende de 
les niet systematisch na of leerlingen de stof begrijpen en zij 
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krijgen mede daardoor niet altijd hulp als ze de lesstof niet 
begrijpen. Ook van vooraf geplande ondersteuning van 
leerlingen met een achterstand, of van uitdaging van leerlingen 
met een voorsprong, is onvoldoende sprake. Slechts sporadisch 
zette de leraar de betere leerlingen snel aan het werk of gaf hij 
extra instructie aan leerlingen die de lesstof niet begrepen. Vaker 
kwam het voor dat leerlingen die eerder klaar waren geen 
aanvullende opdracht kregen maar, of aan een ander vak gingen 
werken, of met hun mobiele telefoon in de weer waren. 
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT 
	

0 
	

V 
	

121 
VS1 Veiligheid 	 • 

Veiligheid (VS1) 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. De school zorgt voor 
een veilige omgeving voor leerlingen. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Veiligheid als voldoende 
beoordeeld omdat het bevoegd gezag zorgdroeg voor de veiligheid op 
school (art. 3b, eerste lid WVO), waarbij het bevoegd gezag in ieder 
geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voerde, 
b. de veiligheid van leerlingen op school monitorde met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en 
c. er zorg voor droeg dat bij een persoon ten minste de volgende 
taken waren belegd: 

1. het coordineren van het beleid in het kader van het 
tegengaan van pesten en 

2. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

De inspectie heeft in het rapport van 2021 ook enkele aanbevelingen 
gedaan om de monitoring te verbeteren de informatie op de website 
te verrijken. 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de 
situatie van 2021 geen verandering is opgetreden. De standaard 
Veiligheid is nog steeds van voldoende kwaliteit. Of er met de 
aanbevelingen iets is gedaan, kan de schoolleiding niet zeggen. 

Aan de standaard is per augustus 2021 wel een nieuw element 
toegevoegd: de school dient de meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hanteren (art. 3a WVO). Dit is het geval, zo 
blijkt uit informatie op de website van de school. 

3.3• Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 
	

0 
	

V 
SKAi Visie, ambities en doelen 	 • 
SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 	 • 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 	 • 
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Visie, ambities en doelen (SKA1) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw een herstelopdracht. Hieronder volgt 
een toelichting. 

Toelichting 

Geen toetsbare doelen 
Het bestuur dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs 
door het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van 
kwaliteitszorg is een cyclisch systeem dat aanvangt met het stellen 
van doelen voor alle belangrijke aspecten van onderwijskwaliteit, die 
tevens aansluiten op de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
(Onderzoekskader 2021). De school beschikt hier niet over. Toetsbare 
doelen zijn nergens geformuleerd; niet voor de leerresultaten, niet 
voor de veiligheid en niet voor de leskwaliteit. Daardoor is niet 
duidelijk wat de school met het onderwijs precies wil bereiken en hoe 
het haar, wel omschreven visie en ambities wil realiseren. Ook van 
aansluiting op de leerlingenpopulatie is geen sprake. Het gemis aan 
doelen ontneemt het stelsel van kwaliteitszorg focus en maakt werken 
aan kwaliteitsverbetering — als het gebeurt — ongericht. 

Geen verbeterplan 
Ook voor de kortere termijn zijn geen concrete doelen 
geformuleerd, er is zelfs geen verbeterplan opgesteld naar 
aanleiding van het oordeel zeer zwak, behoudens een generiek 
actieplan van het bestuur dat gericht is op alle SVPO-scholen en 
dus niet ingaat op de specifieke tekortkomingen bij SVPO 
Amsterdam. Gevolg is dat er op SVPO Amsterdam nauwelijks 
gewerkt is aan verbetering. Zowel schoolleiding als leraren 
zeggen dat ze hier ook niet in gestimuleerd en gefaciliteerd zijn 
door het bestuur. Het bestuur heeft hen altijd voorgehouden dat 
het werken aan de tekortkomingen niet nodig was, omdat dit een 
geschil is tussen bestuur en onderwijsinspectie dat in de 
rechtszaal wordt uitgevochten. 

Geen aansluiting bij de kenmerken van de populatie 
Van doelgerichte en planmatige aansluiting van het onderwijs op 
de kenmerken van de leerlingenpopulatie is dan ook geen sprake, 
ook al omdat de school die kenmerken niet duidelijk in beeld 
heeft. Verschillende gesprekspartners vertellen ons dat ze de 
leerlingenpopulatie zien veranderen en dat er mogelijk meer 
leerlingen met taalachterstanden instromen. De schoolleiding 
zegt dat ze bij SVPO Amsterdam 'te maken hebben met een 
populatie waarvan niet iedereen weet hoe je hier mee om kunt 
gaan.' Nergens hebben we echter een analyse van de 
(veranderende) leerlingenpopulatie aangetroffen, laat staan 
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gerichte maatregelen om taalachterstanden te bestrijden of 
anderszins in te spelen op veranderende populatiekenmerken. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw herstelopdrachten. Hieronder volgt 
een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA2. 

• Het stelsel van kwaliteitszorg schoot tekort in de uitvoering en is 
ontoereikend voor de bewaking en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). 

• Het bestuur faciliteerde in onvoldoende mate professionalisering 
en het gezamenlijk werken aan beter onderwijs door het team 
van schoolleiding en docenten. Ook hadden docenten te weinig 
ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Door 
deze tekortkomingen droeg het bestuur onvoldoende zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs (art. 23a en art. 24 vierde lid WVO) 

• en werd niet voldaan aan de wettelijke eisen rond zeggenschap 
van docenten (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 onvoldoende verandering is opgetreden. De eerder 
vastgestelde tekortkomingen zijn slechts op een onderdeel hersteld 
en de vernieuwde en nu geldende standaard Uitvoering en 
kwaliteitscultuur is onvoldoende. Dit blijkt uit het volgende: 

Beperkte sturing op verbetering 
De schoolleiding heeft, ondanks het ontbreken van doelen en 
een concreet verbeterplan, wel aandacht besteed aan verbetering 
van de leskwaliteit, onder meer door het bezoeken van lessen en 
het voeren van feedbackgesprekken met docenten. Van een 
aantal niet-functionerende leraren is afscheid genomen. Deze 
aanpak heeft echter een weinig structureel en planmatig 
karakter. Bij lesbezoeken maakt de schoolleidinggeen gebruik 
van een lesobservatie-instrument, de uitkomsten van de 
lesbezoeken worden niet geaggregeerd op schoolniveau, bij 
feedbackgesprekken spelen leerlingenquetes over de 
onderwijskwaliteit geen rol, anders dan bij de beoordeling van 
leraren. De schoolleiding legt met leraren zelden concrete 
afspraken vast over het verbeteren van de leskwaliteit. Ook op 
andere terreinen dan de leskwaliteit is er geen systematische 
sturing op verbetering: geen vastgestelde procedure met 
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duidelijke meetmomenten en handvatten voor het gebruik van 
verzamelde gegevens om de kwaliteit van het onderwijs in beeld 
te brengen en waar nodig bij te sturen. 

Verbetercultuur komt niet van de grond 
Voor de realisering van de gestelde doelen is een professionele 
en veilige leer- en verbetercultuur voorwaardelijk 
(Onderzoekskader 2o2-1). Ook na het oordeel zeer zwak uit 2021 is 
geen verbetering zichtbaar. Het ontbreken van een 
verbetercultuur op SVPO Amsterdam ligt hieraan ten grondslag. 
Er zijn wel pogingen gedaan om hier verandering in aan te 
brengen, door intervisie en een SVPO-Academie. Beide 
initiatieven zijn echter nog niet van de grond gekomen. Soms 
krijgen leraren van de schoolleider individuele feedback op hun 
functioneren, of tips over wat ze beter kunnen doen. Ook krijgen 
ze het advies hun scholingsbudget goed te besteden. E.e.a. is 
echter van vrijblijvende aard. De schoolleiding en de leraren 
werken niet planmatig en structureel samen aan verbetering van 
de onderwijskwaliteit. Het gegeven dat er geen verbeterplan is, 
spreekt boekdelen. Gezamenlijke inspanningen en afspraken om 
de tekortkoming bij afstemming te herstellen, zijn er niet, 
vandaar dat we opnieuw een tekortkoming op dit onderdeel 
hebben vastgesteld. Verder is er weinig tijd voor 
professionalisering, mede vanwege de lange lesdagen. Van het 
professionaliseringsbudget wordt dan ook weinig gebruik 
gemaakt. 

Lichtpuntjes 
Wel zijn er enkele lichtpuntjes. De individuele feedback die 
leraren gekregen hebben van de schoolleider heeft wel 
bijgedragen tot verbetering van de leskwaliteit. Bij enkele leraren 
heeft dit ook geleid tot meer vormen van afstemming op 
behoeften van leerlingen tijdens de les. Ruimte om het onderwijs 
naar eigen inzicht vorm te geven, zoals de wet vereist (art. 32e, 
eerste, tot en met derde lid WVO) is er inmiddels wel. Leraren 
zeggen voldoende professionele ruimte te ervaren. De school 
beschikt tevens over bevoegde leraren, of leraren die daartoe in 
opleiding zijn. Met de laatste groep leraren zijn afspraken 
gemaakt om te zorgen dat zij de noodzakelijke kwalificaties 
behalen. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. z3a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw een herstelopdracht. Hieronder volgt 
een toelichting. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 
	

20/27 



Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA3. 

• Het stelsel van kwaliteitszorg schoot tekort in de uitvoering en is 
ontoereikend voor de bewaking en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). 

• Het bestuur faciliteerde de MR-leden niet met tijd (art. z8, derde 
lid WMS). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 beperkt verandering is opgetreden. De hierboven als eerste 
genoemde tekortkoming is niet hersteld. De tweede tekortkoming is 
wel hersteld. De vernieuwde en nu geldende standaard Uitvoering en 
kwaliteitscultuur is onvoldoende. Dit blijkt uit het volgende: 

Geen systematische evaluatie van het onderwijs 
We herhalen hier nogmaals dat het bestuur dient zorg to dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs door het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van kwaliteitszorg omvat na 
het stellen van doelen en de uitvoering ervan een evaluatie, 
waarna verbetering volgt. Ook dit laatste onderdeel van het 
sluitstuk van het stelsel van kwaliteitszorg schiet tekort bij SVPO 
Amsterdam. Er zijn weliswaar enkele meetinstrumenten in 
gebruik waarmee onderdelen van de onderwijskwaliteit in beeld 
gebracht kunnen worden (veiligheidsmonitor, lesbezoeken, 
leerlingenquetes), maar een kwaliteitskalender o.i.d. ontbreekt 
en deze instrumenten worden maar beperkt ingezet en 
nauwelijks gebruikt voor algehele kwaliteitsverbetering. Zoals 
gezegd benut de schoolleiding de leerlingenquete alleen voor de 
beoordeling van individuele leraren. Ook analyseert de school de 
leerresultaten niet systematisch, waardoor inzicht in de 
resultaten van het onderwijs ontbreekt. Van doelgerichte 
verbetering is op SVPO Amsterdam dan ook geen sprake. 

Medezeggenschap voldoende gefaciliteerd 
De in 2021 vastgestelde tekortkoming ten aanzien van de 
medezeggenschap is hersteld (art. 28, derde lid WMS). De leraren die 
lid zijn van de MR van SVPO Amsterdam kunnen een deel van hun 
mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. Mentortaken worden 
dan overgenomen door collega's. 
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4 . 	Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 

Ter inleiding 
Sinds 7 juni 2022 kent de school - evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen - een nieuw bestuur dat op interim basis aan de slag 
is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft neergelegd 
en is teruggetreden. Het interim bestuur bestaat uit vijf parttime leden 
waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de heren Van 
Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur vervullen en 
twee leden (de heren Van Asseldonk en Van der Knaap) een 
toezichthoudende rol hebben. 
Het interim bestuur heeft als opdracht van de minister voor Primair en 
Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug te 
brengen en voor continditeit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast is 
het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie van 
het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. 
Het interim bestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

Context van de school 
Het bestuur heeft kennisgenomen van de conceptrapportage van het 
herstelonderzoek naar de SvPO-school in Amsterdam en is 
voortvarend aan de slag gegaan om samen met de schoolleider en het 
personeel te werken aan de geconstateerde tekortkomingen. 
Vanaf dit schooljaar kent de school een nieuw aangetreden 
schoolleider, die de school in Amsterdam van binnenuit kent. 
Het bestuur wil nadrukkelijk aantekenen dat de docenten en 
schoolleider hebben aangegeven dat er in het verleden te weinig 
middelen beschikbaar zijn gesteld en er onvoldoende ruimte was om 
gericht aan de verbetering van de tekortkomingen op schoolniveau te 
kunnen werken. Bovendien zag de school zich in het afgelopen 
schooljaar geconfronteerd met veel negatieve publiciteit in de 
landelijke en regionale media en werd er ook via de social media niet 
positief over de school geschreven. Deze periode heeft veel druk 
gelegd op de leiding en de docenten van de school. Een en ander 
leidde ook tot een verloop onder leerlingen en personeel. Het behoeft 
geen lang betoog dat dit geen ideale situatie was om tot 
verbeteringen te komen. Desondanks zijn de docenten en de 
schoolleider in overleg met het nieuw aangetreden bestuur erin 
geslaagd het schooljaar 2021/2022 op een goede manier of te sluiten 
en te zorgen voor een goede start van het nieuwe schooljaar. De kans 
om in dit schooljaar 2022/2023 te laten zien dat de school wel degelijk 
in staat is om het onderwijs te verbeteren wordt dan ook met beide 
handen aangegrepen. 
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In de zomervakantie heeft het interim bestuur besloten om Workbook 
grotendeels te vervangen door VO-content, om een nieuw 
leerlingvolgsysteem te implementeren en om het mailsysteem te 
vervangen. Met deze wijzigingen zetten we de eerste noodzakelijke 
stappen in de verbeteraanpak. Hoewel deze implementatietrajecten 
de nodige aandacht en inzet vragen van schoolleiding en teams, is het 
schooljaar bij alle SvPO-scholen in optimistische sfeer gestart. 

Vanaf dag i van het nieuwe schooljaar zijn experts van Leren 
Verbeteren als procesbegeleiders betrokken bij de vestigingen in 
Utrecht, Amsterdam en Hoorn. Op basis van documentenonderzoek, 
gesprekken en lesbezoeken wordt nu gewerkt aan een gericht 
verbeterplan. 

Reactie per tekortkoming en herstelopdracht 
Hieronder geven wij per relevante door de inspectie geconstateerde 
tekortkoming (cursief weergegeven) aan welke verbeteractiviteiten 
zijn of worden ingezet. 

Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer zwak. 

Het bestuur heeft kennis genomen van de kwaliteitsaanpak die de 
vorige bestuurder in 2021 heeft opgesteld. Deze aanpak schoot tekort 
op een aantal punten en leidt niet tot de gewenste 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het huidige bestuur 
ontwikkelt derhalve een kwaliteitszorgstelsel dat de volgende 
kenmerken heeft: 

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

Inmiddels is een dezer dagen een beleidsnota door het bestuur 
vastgesteld die in de genoemde voorwaarden voorziet en er op is 
gericht om schoolleiding en docenten een passende rol te geven in dit 
stelsel. Deze nota wordt op korte termijn besproken met de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OPz) 
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende 
systematisch en biedt geen passende begeleiding. 
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Inmiddels is een nieuw leerlingvolgsysteem (SOMtoday) ingevoerd. 
Docenten zijn vanaf de eerste schooldag ondersteund om binnen dit 
systeem te kunnen werken. Hiermee is een belangrijke voorwaarde 
geschapen om de ontwikkeling van de individuele leerling beter te 
registreren en de ondersteuning van zorgleerlingen beter vast te 
leggen. 
Bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief voor leerlingen zullen 
ouders nadrukkelijk worden betrokken. 
Het mentoraat wordt versterkt, zodat er gerichter aandacht aan 
leerlingen kan worden besteed die dit nodig hebben. De functie van 
de zorgcoordinator krijgt binnen de school een duidelijker profiel en 
verantwoordelijkheden. De zorgcoOrdinator zal een taak krijgen in het 
toezien op het verzamelen van de juiste informatie en het verbeteren 
van de analyses wanneer de ontwikkeling van leerlingen stagneert. 
Hierbij zal ook gerichte scholing worden aangeboden. In 
samenwerking met het Samenwerkingsverband passend onderwijs 
willen wij meer externe ondersteuning voor onze zorgleerlingen in de 
school halen. Dit alles binnen de mogelijkheden van het 
ondersteuningsplan van de school. 

Ook werkt de school niet structureel en herkenbaar aan het bestrijden 
van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Aan het begin van het schooljaar wordt geInventariseerd welke 
leerlingen met taalachterstand kampen. Doordat het bestuur een 
contract heeft afgesloten met VO-content is er een goed online 
programma beschikbaar om gericht te werken aan het wegwerken van 
de taalachterstanden. Voort zal de school ontwikkelingsperspectieven 
in de toekomst vast gaan leggen in het register onderwijsdeelnemers 
(ROD). 

De school voldoet niet aan alle eisen omtrent het bieden van extra 
ondersteuning. 

Het ondersteuningsplan wordt aangevuld met een paragraaf waarin 
wordt beschreven aan welke leerlingen de school extra ondersteuning 
kan geven en hoe de begeleiding concreet vorm zal krijgen. 

De inspectie was van mening dat de begeleiding bij Spaans en Duits 
van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen zich ononderbroken te 
laten ontwikkelen. 

Het interim bestuur heeft de huidige gang van zaken met alle 
betrokken scholen en aanbieders geevalueerd en verbeteringen 
doorgevoerd. Op basis van deze evaluatie is voor het komend 
schooljaar overgegaan op een andere methode. Voor Duits wordt de 
aanpak 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. 
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Het bestuur beraadt zich met de schoolleiders over aanvullende 
verbeteringen vanaf schooljaar 2023/2024. Er is dus sprake van 
gerichte sturing van het proces gericht op kwaliteitsverbetering. 

Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
De lessen kennen geen logische opbouw, geen stimulerend 
leerklimaat en van afstemming op verschillen in ontwikkeling tussen 
leerlingen is geen sprake. Daardoor zorgt de school niet dat leerlingen 
een ononderbroken on twikkelingsproces kunnen doorlopen. De 
inspectie constateert dat de leskwaliteit beter is dan in 2021 en het 
pedagogisch-didactisch handelen van voldoende kwaliteit is. Wel 
schiet de afstemming op verschillen tussen de leerlingen tekort. 

Vanaf het begin van het schooljaar wordt een projectbegeleider van 
'Leren verbeteren' in de school ingezet. Deze begeleider stelt samen 
met de docenten en schoolleiding een verbeterplan op waarin 
stelselmatig wordt gewerkt aan een betere afstemming op verschillen 
tussen de leerlingen binnen de klas. Wij zullen u dit verbeterplan, 
nadat het is vastgesteld, toesturen. 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het bestuur voldoet niet aan de wertelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. 
Hierboven is gemeld dat aan een verbeterplan wordt gewerkt. In het 
verbeterplan zal doelgerichte en planmatige aansluiting van het 
onderwijs op de kenmerken van de leerlingenpopulatie een duidelijk 
punt van aandacht zijn. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKAz) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. 

Leraren hebben onvoldoende ruimte om het onderwijs naar eigen 
inzicht vorm te geven. 

Bij het verbetertraject zijn docenten volop betrokken. Het bestuur zal 
docenten bij de keuze van onderwijsmethoden en vormgeving van het 
mentoraat - binnen het gekozen onderwijskundig concept van de 
SvPO-scholen' professionele ruimte te geven, waarbij overleg op vak/ 
sectieniveau tussen docenten van de acht SvPO-scholen wordt 
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gestimuleerd. 
In het verbeterplan zal ook worden aangegeven welke 
scholingsmogelijkheden de docenten worden geboden. Bovendien 
wordt er een scholingsbeleid ontwikkeld dat aan de 
medezeggenschapsraad in Q4 wordt aangeboden. 

Er wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen rond zeggenschap van 
docenten. 

Docenten worden vanaf dit schooljaar betrokken bij de keuze voor 
lesmethoden, de veranderende mentoropzet en de keuze voor meer 
rapportmomenten. Grote onderwijskundige veranderingen zullen niet 
zonder overleg met de docententeams plaatsvinden. Team- en 
vakoverleg zal worden bevorderd. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Onder het hoofdj e 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. Er wordt 
aan een verbeterplan gewerkt. 
De in 202-1 vastgestelde tekortkoming ten aanzien van de 
medezeggenschap is volgens de inspectie hersteld (art. 28, derde lid 
WMS). De leraren die lid zijn van de MR van SVPO Amsterdam kunnen 
een deel van hun mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. 
Mentortaken worden dan overgenomen door collega's. 

Tot slot 
Het bestuur a.i. heeft de conclusies en waarnemingen uit het 
conceptrapport grondig bestudeerd en is op de belangrijkste punten 
aan de slag gegaan met verbeteracties. Op schoolniveau wordt op 
basis van een verbeterplan stelselmatig gewerkt aan verbetering van 
het onderwijs. Het bestuur constateert dat docenten en schoolleiding 
goed gemotiveerd zijn om hun aandeel in het verbetertraject te 
leveren. Wij zenden de inspectie op korte termijn het verbeterplan toe 
dat nu wordt opgesteld. Wij informeren de inspectie in oktober over 
het nieuw vastgestelde kwaliteitsbeleid, waarin wij de inbreng van 
docenten cruciaal vinden. 
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Datum 30 september 2022 
Betreft 	Definitief rapport herstelonderzoek bestuur en scholen 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport aan van het herstelonderzoek 
dat wij onlangs hebben uitgevoerd bij u en uw vestiging Amsterdam. 

We hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport niet hoeven aan to 
passen. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
We hebben uw beleidsreactie van 23 september 2022 opgenomen in hoofdstuk 4 
van het rapport. 

Openbaarmaking van het rapport 
In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport openbaar op 
onze website, www.onderwijsinspectie.nl. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijlage aan het rapport. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

Onze referentie 

Bijlage(n) 
- Definitief rapport van 
bevindingen 

Hoogachtend, 
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Datum vaststelling: 3o september 2022 

Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs to Amsterdam 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Herstelonderzoek bestuur 

Herstelonderzoek 

149c 



Sannenvatting 

Op 28 maart en 16 en 17 mei heeft de Inspectie van het Onderwijs een 
herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Amsterdam. De aanleiding voor dit herstelonderzoek was 
dat wij op 28 april 2021, na een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en 
school diverse tekortkomingen hebben vastgesteld in de bestuurlijke 
kwaliteitszorg, de medezeggenschap en het onderwijsproces. We 
hebben daarna het bestuur de opdracht gegeven de tekortkomingen 
te herstellen. 
Op 28 maart heeft het gesprek met het bestuur plaatsgevonden, op 16 
en 17 mei hebben we diverse gesprekken op de school van het bestuur 
gevoerd. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek is dat aan de 
herstelopdrachten met betrekking tot de kwaliteitszorg, het intern 
toezicht en de kwaliteitscultuur niet is voldaan. 

Samengevat stellen we binnen de volgende onderwerpen opnieuw 
tekortkomingen vast: 

• De uitvoering van de kwaliteitszorg 
• De aanwezigheid en het functioneren van het intern toezicht 
• De professionalisering van docenten. 

Vervolg 
Het bestuur moet de opnieuw geconstateerde tekortkomingen 
onverwijd opheffen. Dat betekent dat we van het bestuur verwachten 
dat het binnen zes weken na vaststelling van het rapport schriftelijk 
meldt of het bereid is om de herstelopdrachten uit te voeren en zich 
daarover te verantwoorden. De inspectie ziet erop toe dat dit gebeurt. 
Daarbij beraadt de inspectie zich op een bekostigingssanctie. In 
januari 2023 voeren we een herstelonderzoek uit om vast te stellen of 
de uitvoering van de kwaliteitszorg, het functioneren van het intern 
toezicht en de professionalisering en zeggenschap van docenten aan 
de gestelde eisen voldoet. 

Bestuur: Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs te Amsterdam 

Bestuursnummer: 42749 
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1 . 	Opzet van het herstelonderzoek 

Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek. We vervolgen het hoofdstuk met 
een korte weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Daarna geven we een overzicht van de in 2021 

vastgestelde tekortkomingen en de herstelopdrachten die zijn 
onderzocht. Daarna volgt een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

1.1 Inleiding 

Op 28 maart en op 16 en 17 mei 2022 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Amsterdam. In een herstelonderzoek, 
gebaseerd op art. ii lid 4 WOT, stellen we vast of de tekortkomingen 
zoals beschreven in het rapport van 28 april 2021 zijn hersteld en of 
aan de herstelopdrachten is voldaan. Omdat er op i augustus 2021 een 
herzien onderzoekskader in werking is getreden, zijn we daarbij iets 
anders te werk dan in het verleden. Normaal gesproken zouden we de 
als onvoldoende beoordeelde standaarden opnieuw onderzoeken en 
beoordelen. Omdat de standaarden herschreven zijn en in meer of 
mindere mate afwijken van de oude standaarden, hebben we 
besloten maatwerk te verrichten en ons onderzoek te richten op de 
geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wet- en 
regelegving en de bijbehorende herstelopdrachten. Bovendien zijn in 
april 2022 rapporten over het financieel beheer van het bestuur 
vastgesteld, waarbij financieel wanbeheer is vastgesteld. Dat betekent 
dat we een aantal tekortkomingen niet in dit onderzoek betrekken 
maar in het vervolgtoezicht op het financieel beheer van het bestuur. 

1.2 Aanleiding 

Minstens een keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Voor het bestuur van Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs Amsterdam hebben wij het vierjaarlijks 
onderzoek (4ja) in het vierde kwartaal van 2020 uitgevoerd. Deze 
stichting is het bevoegd gezag van SvPO Amsterdam. In een 4j0 staat 
de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er 
sprake van een deugdelijk financieel beheer? 

Het was het eerste inspectieonderzoek bij dit bestuur en de 
bijbehorende school. Het onderzoek vond plaats op het niveau van 
het bestuur en het niveau van de school. We onderzochten bij het 
bestuur de standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Professionele cultuur 
(KA2) en Verantwoording/dialoog (KA3). Bij de school onderzochten 
we de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) en 
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Didactisch handelen (0P3). Het financieel beheer werd niet 
onderzocht. Om tot een oordeel te komen over het financieel beheer 
van het bestuur van SvPO Amsterdam bleek diepgaander onderzoek 
nodig. Daarom werd besloten daartoe een afzonderlijk onderzoek uit 
te voeren waarover de inspectie ook afzonderlijk heeft gerapporteerd. 
Dit rapport is op 15 april 2021 gepubliceerd. In dit rapport is financieel 
wanbeheer vastgesteld. 

De conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 was dat de 
standaarden op het niveau van het bestuur van onvoldoende kwaliteit 
waren vanwege diverse tekortkomingen in de naleving van wet- en 
regelgeving. Op schoolniveau zijn ernstige tekortkomingen 
vastgesteld met als eindoordeel het oordeel Zeer Zwak. De 
geconsteerde tekortkomingen vormden de aanleiding tot een aantal 
herstelopdrachten (zie paragraaf 1.4) en het herstelonderzoek van 28 
maart en 16 en 17 mei 2022. 

Het onderzoek vond zowel plaats op bestuurs- als op schoolniveau. 
Dit rapport heeft uitslutend betrekking op de herstelopdrachten op 
bestuursniveau. Over het herstelonderzoek op schoolniveau wordt 
een separaat rapport opgesteld omdat de school als Zeer Zwak is 
beoordeeld. In dit separate rapport beoordelen we de school 
opnieuw. 

1.3 Context 

De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam is het bestuur van 
een van de acht scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO). Elke 
school heeft zijn eigen bestuur. De besturing en de inrichting van de 
acht scholen en de personele samenstelling van hun besturen zijn 
gelijk. De scholen hebben ook dezelfde inrichting van het 
onderwijsproces (leermiddelen, leerlingvolgsysteem, lessentabel, 
examenreglement, programma van toetsing en afsluiting), hetzelfde 
schoolplan, dezelfde schoolgids en hetzelfde veiligheidsbeleid. Alle 
scholen bieden onderwijs op havo- en vwo-niveau aan en richten zich 
op leerlingen die op een hoger niveau een diploma willen halen dan 
hun basisschool adviseerde. 

De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast bij alle acht besturen en scholen in dezelfde periode - 
september-december 2020 - onderzoek gedaan. In de periode maart- 
juni 2022 heeft de inspectie bij alle acht besturen en scholen 
herstelonderzoek uitgevoerd. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 	 5/21 



1.4 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 

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

Het stelsel van kwaliteitszorg schiet 
tekort in de beschrijving en 
uitvoering. Dit leidt ertoe dat 
tekortkomingen in de 
onderwijskwaliteit niet worden 
vastgesteld en er geen effectieve 
verbetermaatregelen worden 
genomen. Het stelsel is daarmee 
ontoereikend voor de bewaking en 
de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het bestuur 
voldoet daarmee niet aan art. 24, 
vierde lid, WVO en art. 23a, WVO; 
KA1). 

De eigen code goed bestuur voldoet 
niet aan de wet. Het bestuur voldoet 
hierdoor niet aan de wettelijke eisen 
(art.103 lid lid 5 b WVO; KA2). 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijk werken aan beter 
onderwijs door het team van 
schoolleiding en docenten. Ook 
hebben docenten te weinig ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven. Door bovenstaande 
tekortkomingen draagt het bestuur 
onvoldoende zorg voor de kwaliteit 
van het onderwijs (art. 23a en 24 
lid 4 WVO) en wordt niet voldaan aan 
de wettelijke eisen rond 
zeggenschap van docenten (art. 32e, 
derde lid WVO; KA2). 

De MR-verkiezingen voldoen niet 
aan art. 3, tiende lid WMS, omdat zij 
niet geheim zijn; KA3. 

Het bestuur faciliteert de MR-Ieden 
niet met tijd 
(art. 28, derde lid WMS; KA3). 

De MR heeft geen advies gegeven 
over de aanstelling van de 
schoolleider (art. ri WMS; KA3). 

Het functioneren van het intern 
toezicht voldoet niet aan de wet 
omdat de toezichthouders in 
onvoldoende mate onafhankelijk en 
deugdelijk toezicht houden (artikel 
24 e, tweede lid en art. 24 ei, eerste 
lid, sub ben c, tweede en derde lid 
WVO; KA3) 
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3 

4 

5 

6 

7 

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

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
de MR-verkiezingen voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

Het bestuur moet de MR-leden in 
staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder 
daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 

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

Het bestuur moet de interne 
toezichthouder afdoende 
informeren. De interne 
toezichthouder moet toezicht 
houden op alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 
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Nr. Tekortkoming 	 Herstelopdracht 

8 

9 

10 

Het intern toezicht legt niet 
jaarlijks verantwoording of over de 
uitvoering van de taken en 
uitoefening van bevoegdheden op 
de SvPO Amsterdam zoals de wet 
dat 
voorschrijft. (artikel z4ei lid i, sub e 
WVO; KA3). 

De schoolgids bevat geen informatie 
over de bevindingen uit het systeem 
van kwaliteitszorg van de school (art. 
z4a, eerste lid, onder I, WVO; KA3). 

De jaarverslaggeving voldoet niet 
aan art. 2,3 
en 4 Rjo (KA3). 

Het intern toezicht moet jaarlijks 
verantwoording afleggen over de 
uitvoering van de taken en 
uitoefening van bevoegdheden op 
de SvPO Amsterdam. 

Het bestuur moet zorgen dat de 
schoolgids per school de door de wet 
vereiste informatie over die school 
geeft. 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
het jaarverslag voldoet aan de 
regeling jaarverslaglegging 
onderwijs. Dit geldt vanaf het 
jaarverslag zozo, dat in juli 2021 met 
de inspectie gedeeld moet zijn. 

We onderzoeken en beoordelen of bovegenoemde tekortkomingen 
zijn opgeheven. Indien de tekortkomingen zijn opgeheven leidt dit bij 
de als onvoldoende beoordeelde standaarden KAi, KA2 en KA3 tot 
een bijstelling van dit oordeel naar het oordeel Voldoende. 

De herstelopdrachten met betrekking tot de verantwoording door het 
intern toezicht en het jaarverslag (herstelopdrachten 7 (waar he gaat 
om de verslaglegging) en 8) zullen op een later moment onderzocht 
en beoordeeld worden. Reden hiervoor is gelegen in het volgende. 
Het bestuur van SvPO Amsterdam heeft ervoor gekozen om de inhoud 
van de rapporten die zagen op het vierjaarlijks onderzoek (202o) voor 
to leggen aan de rechter. Uiteindelijk heeft de rechter in augustus 2021 

uitspraak gedaan in deze kwestie en de vorderingen van het bestuur 
van SvPO Amsterdam afgewezen. Voor die tijd was het voor het 
bestuur van SvPO Amsterdam onduidelijk in hoeverre zij moest 
voldoen aan de herstelopdrachten die direct en indirect betrekking 
hebben op haar jaarrekening en haar jaarverslag. Omdat van 
schoolbesturen verwacht wordt dat zij uiterlijk voor 1 juli van ieder jaar 
hun jaarrekening (inclusief jaarverslag) gereed hebben, is de 
jaarrekening (inclusief jaarverslag) 2021 het eerste moment waarop de 
inspectie kan onderzoeken en beoordelen of het bestuur van SvPO 
Amsterdam heeft voldaan aan de herstelopdrachten op dit punt. Ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening 2020 lagen de rapporten 
namelijk nog onder de rechter en kon dus niet zonder meer gesteld 
worden dat van SvPO Amsterdam verwacht mocht worden dat zij haar 
jaarrekening (inclusief jaarverslag) vooruitlopend op de rechterlijke 
uitspraakzou aanpassen op basis van de herstelopdrachten. 
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Nu SvPO Amsterdam uiterlijk voor 1 juli 2022 de jaarrekening (inclusief 
jaarverslag) 2021 moet opstellen en aanleveren, zal de inspectie in de 
periode na 1 juli 2022 onderzoeken en beoordelen of het bestuur heeft 
voldaan aan deze herstelopdrachten. Om het bestuur niet onnodig to 
belasten zal dit onderzoek zoveel mogelijk samenvallen met de 
herstelopdrachten die volgen uit de rapporten van 28 januari 2022. 

1.5 Signalen 
in de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soros 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben in het startgesprek enkele signalen met het bestuur 
besproken. Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek. 

1.6 Onderzoeksactivteiten 

Het herstelonderzoek bij het bestuur bestond uit de volgende 
onderzoeksactiviteiten: 

• Documentenanalyse 
• Gesprekken met het bestuur 
• Gesprek met de schoolleider/locatiedirecteur 
• Gesprek met twee leden medezeggenschapsraad (MR), a fkomstig 

uit de ouder- en personeelsgeleding 
• Twee gesprekken met afvaardigingen van docenten. 
• Gesprek met vier mentoren en een medewerker belast met taken 

die betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen. 

1.7 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding tot het onderzoek en de 
onderzoeksopzet. In hoofdstuk 2 staat weergegeven of en in hoeverre 
de tekortkomingen zijn opgeheven, anders gezegd, of en in hoeverre 
aan de herstelopdrachten is voldaan. De oordelen zijn voorzien van 
een toelichting. Hoofdstuk 3 geeft informatie over het vervolgtoezicht. 
<Hoofdstuk 4 bevat de beleidsreactie op het rapport waarin het 
bestuur beschrijft hoe het met de uitkomsten van het onderzoek aan 
de slag gaat. In hoofdstuk 5 staat de zienswijze van het bestuur op het 
rapport in het kader van art. 27 van de WOT.> 
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2. Resultaten herstelonderzoek 
bestuur 
In dit hoofdstuk beschrijven we per herstelopdracht of er in mei 2022 

aan voldaan is. Elk oordeel lichten we toe. 

Oordelen herstelopdrachten 

Herstelopdracht 7: 

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

Resultaat: 
Niet voldaan. Zowel de inrichting als de uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg schiet tekort. Daardoor draagt het stelsel van 
kwaliteitszorg onvoldoende bij aan de bewaking en verbetering van 
het onderwijs. 

Toelichting: 
Een stelsel van kwaliteitszorg vereist dat er toetsbare doelen zijn 
geformuleerd voor de naleving van wettelijke eisen waaronder de 
wettelijke eisen voor het aanbod, het onderwijsleerproces en de 
manier van toetsen en examineren (art. 23a WVO, standaard BKAi, 
Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs). 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a, WVO en 23a1, 
derde lid WVO). De afdelingen havo en vwo zijn nu voor de tweede 
keer als Zeer zwak beoordeeld en het bestuur is niet bij machte 
geweest de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit is in strijd met art. 
23a1, derde lid WVO. 

Voor SvPO Amsterdam heeft het bestuur alleen doelen geformuleerd 
voor de onderwijsresultaten. Voor het aanbod, het 
onderwijsleerproces en de manier van toetsen en examinering 
ontbreken die doelen. Daardoor zijn er geen normen waarmee 
behaalde resultaten kunnen worden vergeleken. Dit betekent dat het 
bestuur niet kan nagaan of er op deze gebieden verbetermaatregelen 
nodig zijn. 

Een stelsel van kwaliteitszorg is een planmatige cyclus van plannen, 
meten en evalueren. In het stelsel van kwaliteitszorg van SvPO 
Amsterdam is niet vastgelegd wanneer en hoe metingen en evaluaties 
worden uitgevoerd. Daarmee is niet geborgd dat het stelsel wordt 
uitgevoerd (art 23a en 24, vierde lid, WVO). Met een stelsel van 
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kwaliteitszorg kan het bestuur de kwaliteit van het onderwijs 
waarborgen als het wordt uitgevoerd. Dat is bij SVPO Amsterdam niet 
het geval. Op SVPO Amsterdam vinden evaluaties als sluitstuk van het 
stelsel niet systematisch plaats, zo blijkt uit gesprekken met alle 
betrokkenen. In overleggen tussen bestuur, schoolleiding en 
docententeam worden het aanbod, de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de onderwijsresultaten niet geevalueerd en 
deze overleggen leidden ook niet tot afspraken over verbetering van 
het onderwijs. De schoolleiding voert lesbezoeken uit en bespreekt 
resultaat daarvan met de individuele docenten. Daarbij gebruikt de 
schoolleiding leerlingenquetes over de betreffende docent. Hoewel de 
schoolleiding inmiddels beschikt over een totaalbeeld van deze 
lesbezoeken en leerlingenquetes, leiden deze niet tot een evaluatie 
van de leskwaliteit op schoolniveau en verdere afspraken over de 
verbetering ervan. Deze overzichten zijn bij de leraren ook niet 
bekend. 
Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat de kwaliteitscyclus wel 
uitgevoerd is. Door niet systematisch te evalueren laat het bestuur de 
schoolontwikkeling te veel over aan individuele docenten en is 
kwaliteitsverbetering eerder toeval dan beleid. Het bestuur heeft 
hiermee geen functionerende kwaliteitscyclus (art. 32a en art 24, 
vierde lid, WVO). 

Het stelsel van kwaliteitszorg is inmiddels wel beschreven in het 
schoolplan. 

Herstelopdracht 2: 

Het bestuur moet gaan voldoen aan de wettelijke eisen rond de code 
goed bestuur. De intern toezichthouder moet hier toezicht op 
houden. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De eigen code voor goed bestuur van SVPO voldoet nog 
steeds niet aan de wettelijk eisen. Voorts stellen we vast dat er 
momenteel geen interne toezichthouder is waardoor niet voldaan 
wordt aan de wettelijke eis tot toezicht op de naleving van de code 
voor goed bestuur. 

Toelichting:• 
Volgens het jaarverslag 2020 hanteert het bestuur van SvPO een eigen 
code voor goed bestuur. Die voldoet nog steeds niet aan de we ttelijk 
eisen. De wet vereist onder meer dat er in de code een bepaling is 
opgenomen over integere bedrijfsvoering, waaronder voorzieningen 
om verstrengeling van belangen tegen te gaan (art. 103, lid 5, sub b 
WVO). Hier voldoet de code van SVPO niet aan. Weliswaar schrijft de 
code voor dat belangenverstrengelingen gemeld moeten worden en 
alleen zijn toegestaan als er geen alternatieven zijn, maar de notie dat 
belangenverstrengelingen vermeden dienen te worden, komt niet 
duidelijkterug. 
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Tijdens het herstelonderzoek vertelde het bestuur dat het de code 
voor goed bestuur van de VO-raad zal gaan hanteren. Zoals gezegd, 
het jaarverslag 2020 vermeldt de eigen code van het bestuur. De 
mondelinge toezegging van het bestuur dat zij de code van de VO-
raad gaat hanteren aangevuld met een procedure rondom 
belangenverstrengeling is niet voldoende om te kunnen concluderen 
dat aan de herstelopdracht is voldaan. 

De wet vereist dat het intern toezicht, onder meer, toezicht houdt op 
de naleving door het bestuur van de code voor goed bestuur en de 
afwijkingen van die code (art. 24e1, eerste lid sub b WVO). In de 
statuten van de stichting SvPO Amsterdam is sprake van intern 
toezicht, maar feitelijk is dat er niet. De posities in het intern toezicht 
zijn al maanden vacant en er zijn geen vactures. De bestuurder zegt 
het niet opportuun te vinden die posities nu in te vullen, in afwachting 
van de voorgenomen fusie tussen de afzonderlijke acht SvPO-
besturen. Het ontbreken van intern toezichthouders leidt logischerwijs 
tot de conclusie dat er geen toezicht gehouden wordt op de naleving 
van de code goed bestuur. 

De wet schrijft voor dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat de 
functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of 
organieke zin zijn gescheiden (art. 24e, eerste lid WVO). SvPO voldoet 
hier niet aan en krijgt hiervoor een extra herstelopdracht. 

Herstelopdracht 3: 
Het bestuur moet de tekortkomingen ten aanzien van 
professionalisering en zeggenschap over de inrichting van het 
onderwijs herstellen, zodat de kwaliteitscultuur op de school voldoet 
aan de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Deels voldaan. Leraren hebben in de praktijk te weinig mogelijkheden 
om zich te professionaliseren. Leraren hebben wel voldoende 
vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap om het 
onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. 

Toelichting: 
De wet schrijft voor dat de beschrijving van het personeelsbeleid in 
het schoolplan in elk geval omvat het voldoen aan de eisen van 
bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt 
onderhouden, alsook de maatregelen met betrekking tot het 
personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid (art. 24 derde lid, sub a en b WVO). Dit 
veronderstelt dat het bestuur van een school bevordert dat de 
schoolleiding en teams gezamenlijk werken aan hun professionaliteit 
in relatie tot de bekwaamheidseisen en aan een gezamenlijke 
verbetercultuur (Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs, 
standaard BKAi). Het bestuur stelt to procent in de normjaartaak en 
een budget beschikbaar voor professionalisering. Leraren vertellen 
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ons echter dat er in de praktijk onvoldoende mogelijkheden zijn om 
ook daadwerkelijk aan de eigen professionele ontwikkeling te werken. 
Zo moeten leraren als zij een scholing willen volgen zelf voor 
vervanging zorgen en dat blijkt niet goed mogelijk. Leraren vertellen 
ons dat ze daarom geen, of in eigen tijd, cursussen volgen. Of ze 
beperken zich tot de aanschaf van literatuur vanuit het 
sectiebudget. Van gezamenlijk werken aan hun professionaliteit en 
het nastreven van een gezamenlijke verbetercultuur komt door gebrek 
aan tijd ook nauwelijks lets terecht. 

Ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, zoals de 
wet vereist (art. 32e, eerste, tot en met derde lid WVO) is er inmiddels 
wel. Leraren zeggen voldoende professionele ruimte te ervaren. De 
school beschikt tevens over bevoegde leraren, of leraren die daartoe 
in opleiding zijn. Met de laatste groep leraren zijn afspraken gemaakt 
om te zorgen dat zij de noodzakelijke kwalificaties behalen. 

Herstelopdracht 4: 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de MR-verkiezingen voldoen aan 
de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Voldaan. Het is voor de kiezers nu niet meer in te zien hoe het 
stemverloop is. 

Toelichting: 
Bij eerdere MR-verkiezingen voor SvPO Amsterdam bleek dat niet 
voldaan werd aan de wettelijke eis de verkiezing van de leden van de 
medezeggenschapsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming 
(art. 10, derde lid WMS). Door een fout in het computersysteem waren 
de tussentijdse uitkomsten van de verkiezingen zichtbaar. De fout in 
de software is, zo vertellen MR en bestuur ons, inmddels verholpen 
waardoor bij verkiezingen de stemming weer geheim kan verlopen. 

Herstelopdracht 
Het bestuur moet de MR-leden in staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 

Resultaat: 
Voldaan. De leraren die lid zijn van de MR van SvPO Amsterdam 
kunnen een deel van hun mentoruren inzetten voor MR- 
werkzaamheden. 

Toelichting: 
Het bestuur moet conform de wet een regeling treffen voor de 
personeelsleden van de MR voor faciliteiten in tijd ten behoeve van 
het voeren van overleg, scholing en overige 
medezeggenschapsactiviteiten (art. 28, derde lid WMS). Dit was 
voorheen niet het geval, maar nu is afgesproken dat leraren een deel 
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van hun mentoruren kunnen inzetten voor MR-werkzaamheden. De 
leraren zeggen dat ze hiermee voldoende zijn gefaciliteerd. 

Herstelopdracht 6: 
Het bestuur moet zorgen dat de communicatie met de MR voldoet 
aan de genoemde wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De MR ervaart een gebrek aan transparantie in de 
communicatie met het bestuur. 

Toelichting: 
Het bestuur en de MR hebben geen direct overleg met elkaar (WMS, 
art. 6 lid -1). Dit overleg is door het bestuur gedelegeed naar de 
schoolleiding. Het bestuur reageert uitsluitend per mail op reacties 
van de MR op instemmings- en adviesverzoeken. Er zijn overigens 
geen onderwerpen waar de MR advies of instemming is onthouden. 

Herstelopdracht 7: 
Het bestuur moet de intern toezichthouder afdoende informeren. De 
intern toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet 
genoemde onderwerpen. 

Resultaat• 
Niet voldaan. Er is geen intern toezicht waardoor niet voldaan wordt 
aan de wettelijke eisen omtrent het interne toezicht. 

Toelichting: 
Een interne toezichthouder kan alleen onafhankelijk functioneren (art. 
z4e, tweede lid WVO en art. 24e-i, tweede lid WVO) en toezicht 
houden op alle in de wet genoemde onderwerpen (art. 24e1 eerste lid 
WVO) als het bestuur de interne toezichthouder afdoende informeert. 
Bij SVPO Amsterdam is echter geen sprake van intern toezicht, met als 
gevolg dat aan de wettelijke vereisten niet voldaan wordt. Zie verder 
de toelichting bij herstelopdracht 2. 

Herstelopdracht 8: 
Het intern toezicht moet jaarlijks verantwoording afleggen over de 
uitvoering van de taken en uitoefening van bevoegdheden op de SvPO 
Amsterdam. 

Resultaat: 
Niet beoordeeld. 

Toelichting: 
De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is onder meer 
belast met belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over 
de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, 
bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag (art. 24e1, eerste lid, 
sub e WVO.). Of dit is gebeurd, hebben we niet beoordeeld in dit 
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herstelonderzoek. Het bestuur van SvPO Amsterdam staat op dit 
moment onder verscherpt financieel toezicht. Dit toezicht is er onder 
meer op gericht om vast to stellen of het jaarverslag voldoet aan de 
wettelijke eisen. In de rapportage die de inspectie op basis van het 
financieel toezicht opstelt, zullen we beoordelen of het jaarverslag 
2020 van het bestuur aan de wettelijke eisen voldoet. 

Herstelopdracht 9: 
Het bestuur moet zorgen dat de schoolgids 2020/2021 per school de 
door de wet vereiste informatie over die school geeft. 

Resultaat: 
Voldaan. De schoolgids bevat een passage over de bevindingen uit het 
systeem van kwaliteitszorg. 

Toelichting: 
De wet stelt eisen aan de schoolgids. Zo moet het bestuur in de 
schoolgids de bevindingen van het systeem van kwaliteitszorg 
beschrijven. We stellen vast dat de schoolgids deze bevindingen 
beschrijft, waar het gaat om de onderwijsresultaten en de wijze 
waarop het bestuur de kwaliteitszorg in de prakijkt brengt. 

Herstelopdracht 7o: 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat het jaarverslag voldoet aan de 
regelingjaarverslaglegging onderwijs (rjo). Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 20 21 met de inspectie gedeeld moet zijn. 

Resultaat: 
Niet beoordeeld. 

Toelichting: 
Het jaarverslag moet voldoen aan art. 2, 3 en 4 Rjo. Of dat het geval is, 
hebben we in dit herstelonderzoek niet beoordeeld. Zie verder de 
toelichting bij herstelopdracht 7. 
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3. 	Afspraken over vervolgtoezicht 

Dit hoofdstuk bevat het vervolg van het toezicht. We sommen eerst in 
paragraaf 3.1 de in 2021 vastgestelde tekortkomingen op die ten tijde 
van het herstelonderzoek van 2022 niet zijn hersteld (zie hoofdstuk 2) 
en formuleren daarbij opnieuw herstelopdrachten. Daarna beschrijven 
we in paragraaf 3.2 hoe de inspectie zal toezien op het uitvoeren van 
de herstelopdrachten door het bestuur en hoe ze de wet zal 
handhaven. 

3.1 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 
	

Wat doet de inspectie? 

2 

3 

Het stelsel van 
kwaliteitszorg schiet 
tekort in de uitvoering en 
is ontoereikend voor de 
bewaking en de 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het 
bestuur voldoet daarmee 
niet aan art. 24, vierde lid 
WVO en art. 23a WVO. 

Het bevoegd gezag kent 
geen wettelijk 
voorgeschreven interne 
toezichthouder (art. 24e, 
eerste lid WVO). 

De intern toezichthouder 
houdt geen toezicht op de 
naleving door het bestuur 
van de code voor goed 
bestuur (art.103 lid lid 5 b 
WVO).  

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 
verbetermaatregelen kan 
treffen. Het bestuur moet 
dit stelsel vervolgens 
uitvoeren. 

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 bestuur moet 
onverwijld zorgen dat het 
intern toezicht toezicht 
houdt op de naleving door 
het bestuur van de code 
voor goed bestuur. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 
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Tekortkoming Herstelopdracht 
	 Wat doet de inspectie? 

4 

5 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijkwerken aan 
beter onderwijs door het 
team van schoolleiding en 
docenten. Daardoor 
draagt het bestuur 
onvoldoende zorg voor de 
kwaliteit van het 
onderwijs (art. 23a en 24 
lid 4 WVO). 

Het functioneren van het 
intern toezicht voldoet 
niet aan de wet omdat de 
toezichthouders in 
onvoldoende mate 
onafhankelijk en 
deugdelijk toezicht 
houden (artikel 24 e, 
tweede lid en art. 24 el, 
eerste lid, sub b en c, 
tweede en derde lid WVO)  

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. 

Het bestuur 
moet onverwijld zorgen 
dat er intern toezicht. Dan 
moet het bestuur de 
interne toezichthouder 
afdoende informeren. De 
interne toezichthouder 
moet toezicht houden op 
alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

3.2 Vervolgtoezicht 

Het bestuur moet de tekortkomingen per direct herstellen en de 
inspectie daarover informeren. Het bestuur moet binnen zes weken na 
vaststelling van het rapport schriftelijk melden of het bereid is om de 
herstelopdrachten uit te voeren en zich daarover te 
verantwoorden. Uiterlijk in januari 2023 zal de inspectie een 
herstelonderzoek uitvoeren om vast te stellen of aan de 
herstelopdrachten is voldaan. 
Gelet op de bevinding dat aan meerdere herstelopdrachten niet is 
voldaan, beraadt de inspectie zicht op een bekostigingssanctie om 
alsnog naleving van de wet of te dwingen. Als de inspectie daartoe 
besluit, zal het bestuur daarover in een aparte brief worden 
geInformeerd. 
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4 . Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 

Sinds 7 juni 2022 kent de school - evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen - een nieuw bestuur dat op interim basis aan de slag 
is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft neergelegd 
en is teruggetreden. Het interim bestuur bestaat uit vijf parttime leden 
waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de heren Van 
Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur vervullen en 
twee leden (de heren Van Asseldonk en Van der Knaap) een 
toezichthoudende rol hebben. 

Het interim bestuur heeft als opdracht van de minister voor Primair en 
Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug te 
brengen en voor continuIteit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast is 
het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie van 
het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. 

Het interim bestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

Het bestuur van de SvPO-school in Amsterdam diende tien 
herstelopdrachten uit te voeren. Op basis van het ontvangen 
conceptrapport geeft het bestuur een reactie op het verloop van deze 
herstelopdrachten en de stand van zaken rond de zes nieuwe 
herstelopdrachten die op basis van dit onderzoek resteren. 

Herstelopdracht 1 

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

Het bestuur heeft kennis genomen van de vorderingen die in het 
afgelopen half jaar zijn gemaakt ten aanzien van de kwaliteitszorg. 
Desalniettemin schiet het stelsel van de kwaliteitszorg nog tekort in 
de uitvoering en leidt het niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Het bestuur ontwikkelt een kwaliteitszorgstelsel 
dat mede op basis van de reeds aanwezige instrumenten de volgende 
kenmerken heeft: 

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

Inmiddels is een dezer dagen een beleidsnota door het bestuur 
vastgesteld die in de genoemde voorwaarden voorziet en er op is 
gericht om schoolleiding en docenten een passende rol te geven in dit 
stelsel. Deze nota wordt op korte termijn besproken met de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg. 

Herstelopdracht 2 

Het bestuur moet gaan voldoen aan de we ttelijke eisen rond de code 
Goed bestuur. De intern toezichthouder moet hier toezicht op 
houden. 

Vanaf 7 juni kent het bestuur van de school een duidelijke scheiding 
tussen uitvoering en toezicht. Dit bestuur hanteert de code Goed 
bestuur zoals die door de VO-raad is vastgelegd. Hiermee wordt 
voldaan aan de WVO. 

Herstelopdracht 3 

Het bestuur moet de tekortkomingen ten aanzien van 
pro fessionalisering en zeggenschap over de inrichting van het 
onderwijs herstellen, zodat de kwaliteitscultuur op de school voldoet 
aan de wettelijke eisen. Aan de eis is volgens de inspectie deels 
voldaan. Leraren hebben wel voldoende vakinhoudelijke, 
vakdidactische en pedagogische zeggenschap om het onderwijs naar 
eigen inzicht vorm te geven, maar hebben in de praktijk te weinig 
mogelijkheden om zich te pro fessionaliseren. 

Het bestuur werkt in overleg met schoolleiders aan een scholingsplan 
voor het schooljaar 2022-2023 en wil dit in Q4 aan de school-MR 
voorleggen. 

Dit schooljaar ligt het accent bij de scholing van docenten op de 
uitvoering van het verbeterplan 'Leren verbeteren'. Er wordt tijd 
ingeroosterd voor docenten, zodat zij daadwerkelijk met de scholing 
aan de slag kunnen gaan. Ook op het vakinhoudelijk terrein is er 
ruimte voor scholing. 

Alle docenten, die in het schooljaar 2022/2023 starten, hebben een 
scholingsbijeenkomst gehad, waarin ze vertrouwd zijn gemaakt met 
de werkwijze en het onderwijsconcept van de school. 

Het bestuur zal in overleg met iedere schoolleider een passend 
coachingstraject opstellen. Hiernaast worden er enkele 
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opleidingsdagen voor alle SvP0-schoolleiders verzorgd. 

Herstelopdracht 4 

De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. De verkiezingen voor de MR zijn inmiddels geheim 
conform artikel 3.10 van de WMS. Aan deze opdracht is dus voldaan. 

Herstelopdracht 5 

De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. Docenten ontvangen een vergoeding in tijd om deel te 
kunnen nemen aan de MR. 

Herstelopdracht 6 

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

Inmiddels heeft het interim bestuur gesprekken gevoerd met de leden 
van de MR. De afspraak is gemaakt om ongeveer eens in de zes weken 
met elkaar (bestuur en MR) te vergaderen. De agenda wordt in 
onderling overleg opgesteld. 

Herstelopdracht 7: 

Het bestuur moet de intern toezichthouderafdoende informeren. De 
intern toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet 
genoemde onderwerpen. 

Vanaf 7 juni kent het bestuur van de school een duidelijke scheiding 
tussen uitvoering en toezicht. 

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 en vergaderden in 
de afgelopen periode 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 voor goed bestuur. De toezichthouders 
kunnen hun werkzaamheden deugdelijk en volstrekt ona fhankelijk 
uitvoeren. De toezichthouders zijn aanwezig bij de 
voortgangsgesprekken die in deze periode met het ministerie van 
OCW worden gevoerd. 

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

Hiermee is naar de opvatting van het bestuur aan deze 
herstelopdrachten voldaan. Het bestuur is voornemens de scheiding 
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van bestuur en toezicht ook statutair vast te leggen. 

Herstelopdracht 8 en 70: 

Het intern toezicht moet jaarlijks verantwoording a fleggen over de 
uitvoering van de taken en uitoefening van bevoegdheden op de SvPO 
Amsterdam. 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat het jaarverslag voldoet aan de 
regelingjaarverslaglegging onderwijs (rjo). Deze opdrachten zijn niet 
beoordeeld. 

Herstelopdracht 9 

De inspectie constateert in het vervolgtoezicht dat de schoolgids 
inmiddels wel de vereiste informatie verschaft over het systeem van 
kwaliteitszorg. Daarmee is voldaan aan deze herstelopdracht. 

Vijf nieuwe herstelopdrachten 

De inspectie formuleert aan het eind van het rapport vijf nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim bestuur is van opva tting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten z en 5 is voldaan door de code 
Goed bestuur van de VO-raad te onderschrijven en een duidelijke 
scheiding aan te brengen tussen de toezichthoudende leden van het 
bestuur en het uitvoerende dagelijkse bestuur. Voor de 
toezichthoudende leden zijn garanties gecreeerd om hun 
toezichthoudende taak deugdelijk en onafhankelijk te kunnen 
uitvoeren. Dit schooljaar wordt er voor docenten tijd ingeroosterd om 
zich te kunnen scholen. Daarmee wordt voor een belangrijk deel ook 
voldaan aan herstelopdracht 4. 

Samenvattend 

De inspectie heeft geconstateerd dat aan de herstelopdrachten 4, 5 en 
9, geheel en opdracht 3 deels is voldaan. De opdrachten 8 en lo zijn 
niet onderzocht. 

De inspectie formuleert aan het eind van het rapport vijf nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim bestuur is van opva tting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten 2, 3 en 5 is voldaan. Aan 
opdracht 4 is deels voldaan. Voor de resterende herstelopdracht 1 
(opdracht 7 en 8 buiten beschouwing latend) zijn inmiddels 
belangrijke stappen gezet. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen o88 6696000 
T-loket (voor vragen) o88 6696060 



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

150 
Fri Sep 30 18:32:16 2022 
'bestuur@persoonlijkvo.n1' 

42780/31KZ00 brieven en definitieve rapporten herstelonderzoek Hoorn 
31KZ00 Brief aan ouders onderwijskwaliteit voor de tweede keer zeer zwak.pdf(74KB); 31KZ00 brief bij 
definitief rapport herstelonderzoek OVT.pdf(79KB); Herstelonderzoek_33192233.pdf(3463KB); 42780 brief bij 
definitief rapport HERSTELONDERZOEK BESTUUR.pdf(68KB); Herstelonderzoek 
bestuur_33497070.pdf(3372KB) 

Geacht bestuur, 

Hierbij stuur ik u de brieven en de definitieve rapporten van de onderzoeken bij het bestuur en de school 
van Hoorn. 
Ook de brief aan ouders voor tweede keer zeer zwak zit erbij. 
Hoop u zo voldoende to hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie 
	 3500 GS Utrecht 

Postbus 36026 
	

T 088 669 6060 

1020 MA Amsterdam 
	 www.onderwijsinspectie.n1 

Contact 

111111=1 

EMMEN.. 

Onze referentie 

Datum 	18 juli 2022 
Betreft Brief aan ouders twee keer zeer zwak 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

In april 2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs bij SvPO Hoorn voor de 
eerste keer als zeer zwak beoordeeld. We hebben de school daarna onder 
intensief toezicht gesteld en verbeterafspraken gemaakt. 

Op 20 en 24 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek uitgevoerd bij de school 
om te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is. Helaas is de 
kwaliteit van het onderwijs op SvPO Hoorn opnieuw onvoldoende verbeterd en 
krijgt de school opnieuw het oordeel zeer zwak. De wet schrijft voor dat het 
bestuur u hierover informeert. Wij hebben het bestuur daarvoor deze brief 
aangeleverd. 

Het inspectierapport van het herstelonderzoek is vanaf <vermeld 
publicatiedatum> te vinden op onze website (www.onderwijsinspectie.nl). 
Hieronder volgt een samenvatting van het rapport. 

Samenvatting van het rapport 
De conclusie van het herstelonderzoek van mei 2022 is dat we de afdelingen havo 
en vwo opnieuw als zeer zwak beoordelen. Er is geen sprake van verbetering. 
Evenals in 2021 heeft de school onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen en schiet de begeleiding van leerlingen tekort. Ook zijn de lessen van 
onvoldoende kwaliteit. De schoolleiding bewaakt en verbetert de kwaliteit van het 
onderwijs onvoldoende. Er is geen toereikend stelsel van kwaliteitszorg en geen 
verbetercultuur. De onderwijsresultaten hebben we opnieuw niet kunnen 
beoordelen. We concluderen dat het bestuur niet in staat is tot verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 

Vervolg 
Wij hebben de minister geInformeerd over het feit dat de school nog steeds zeer 
zwak is. De minister besluit welke maatregelen hij gaat toepassen. 
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Locatie Utrecht 

Datum 
18 juli 2022 

Onze referentie 

Vragen hierover kunt u stellen aan de school of aan het schoolbestuur. Dat kan 
ook via de medezeggenschapsraad. De school en het bestuur moeten u op de 
hoogte te houden van wat zij gaan doen (WVO artikel 23c, lid 3). Als u vragen 
heeft over de gevolgen voor uw kind kunt u bij de school terecht. 

Het schoolbestuur is verplicht u te betrekken bij het verbeteren van het onderwijs 
op de school van uw kind(eren) (WVO artikel 23c, lid 3). Dit zal meestal gebeuren 
via de medezeggenschapsraad. 
Als wij (opnieuw) een herstelonderzoek hebben gedaan, leest u op onze website of 
de kwaliteit vooruit is gegaan. 

Hoogachtend, 
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> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie 
Postbus 36026 
1020 MA Amsterdam 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
www.onderwijsinspectie.n1 

Datum 
Betreft 

30 september 2022 
Definitief rapport herstelonderzoek en de definitieve informatiebrief bij 
tweede keer zeer zwak 

Contact 

IIIIIIM111111•111 
11111111111111111ININII 

Onze referentie 

Bijlage(n) 
- Definitief rapport 
herstelonderzoek 
- Definitieve informatiebrief bij 
tweede keer zeer zwak 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport met de bevindingen en de 
definitieve informatiebrief voor ouders bij tweede keer zeer zwak aan van het 
herstelonderzoek op SVPO Hoorn, afdelingen havo en vwo, op 20 en 24 mei 2022. 

We hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport niet hoeven aan te 
passen. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
Wij hebben uw beleidsreactie van 23 september 2022 opgenomen in hoofdstuk 4 
van het rapport. 

Een tweede keer zeer zwak onderwijs 
Wij hebben SVPO Hoorn , afdelingen havo en vwo, gemeld bij de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met ons advies over te nemen 
vervolgmaatregelen. U heeft een afschrift van deze brief ontvangen. 

We herinneren u aan uw informatieplicht naar ouders (WVO artikel 23c, lid 1). Om 
aan deze informatieplicht te voldoen, ontvangt u bijgaand de definitieve 
informatiebrief voor ouders bij een tweede keer zeer zwak. Deze dient u binnen 
vier weken na vaststelling van het onderzoeksrapport aan ouders of verzorgen toe 
te zenden, vergezeld van een begeleidend schrijven. We ontvangen graag binnen 
deze vier weken een kopie van uw schrijven aan de ouders/verzorgers. 

Tijdens het voortgangsgesprek bespreken we met u hoe u ouders verder betrekt 
bij het verbetertraject (WVO artikel 23c, lid 3). 

Bezwaar en beroep indienen tegen het oordeel Zeer zwak 
Het oordeel Zeer zwak is een wettelijk besluit volgens artikel 20, lid 6 van de Wet 
op het onderwijstoezicht (WOT). Tegen dit besluit kunt u een bezwaar en beroep 
indienen. Aan het einde van deze brief leest u hoe u dit kunt doen. 
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Locatie Utrecht 

Datum 
30 september 2022 

Onze referentie 

Het toezichtsplan 
Verder ontvangt u het definitieve toezichtsplan. In dit plan beschrijven we hoe het 
toezicht eruit zal zien tijdens de afgesproken periode van kwaliteitsverbetering. 
Wij gaan ervan uit dat u instemt met dit toezichtsplan. 

Openbaarmaking van het rapport 
In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport en de brief 
voor tweede keer zeer zwak openbaar op onze website, 
www.onderwijsinspectie.nl. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijlage aan het rapport. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

Hoogachtend, 

Bezwaar indienen 
Een belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen het rapport waarin het 
oordeel Zeer zwak wordt uitgesproken. Dit kan binnen zes weken na de dag 
waarop dit rapport is toegezonden. De belanghebbende dient daartoe een 
bezwaarschrift in bij de inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, 
onder vermelding van 'Bezwaar', ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. 

Het bezwaar heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de termijn van een 
jaar om de kwaliteit van de school te verbeteren al gaat lopen. Ook maken wij het 
rapport openbaar in de vijfde week na vaststelling. Om de openbaarmaking tegen 
te houden en de verbetertermijn te stuiten, dient een belanghebbende de 
voorzieningenrechter te vragen het besluit tot openbaarmaking voor de duur van 
de procedure te schorsen. Alleen in de gevallen dat een voorlopige voorziening is 
gevraagd, kunnen wij wachten met de publicatie van het rapport. Aangezien we 
het rapport in de vijfde week na vaststelling openbaar maken, moeten binnen vier 
weken na bovengenoemde dag het bezwaar en het verzoek om een voorlopige 
voorziening zijn ingediend. 
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Datum vaststelling: 3o september 2022 

SVPO Hoorn-Ida Gerhardt 
Academie, SVPO Hoorn 

Herstelonderzoek 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

150a 



Samenvatting 

Op zo en 24 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SVPO Hoorn, afdelingen havo en vwo. De aanleiding 
was het oordeel zeer zwak dat wij na een kwaliteitsonderzoek hebben 
vastgesteld op a8 april 2021. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek van mei 2022 is dat we de 
afdelingen havo en vwo opnieuw als zeer zwak beoordelen. Er is geen 
sprake van verbetering. Evenals in 2021 heeft de school onvoldoende 
zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en schiet de begeleiding 
van leerlingen tekort. Ook zijn de lessen van onvoldoende kwaliteit. 
De schoolleiding bewaakt en verbetert de kwaliteit van het onderwijs 
onvoldoende. Er is geen toereikend stelsel van kwaliteitszorg en geen 
verbetercultuur. De onderwijsresultaten hebben we opnieuw niet 
kunnen beoordelen. We concluderen dat het bestuur niet in staat is 
tot verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Vervolg 
De afdelingen havo en vwo van SVPO Hoorn zijn voor de tweede 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SVPO Hoorn verbetert. De inspectie informeert de minister over dit 
rapport. De minister besluit hoe het vervolgtraject voor de school eruit 
ziet. De inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De 
inspectie informeert het bestuur daarover. 

Bestuur: 
42780 Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs (SVPO) 

School: 
31KZIoo SVPO Hoorn 

SVPO Hoorn is een van de acht 
scholen voor persoonlijk 
onderwijs (SVPO). Elke school heeft 
zijn eigen bestuur. De besturing en de 
inrichting van de acht scholen en de 
personele samenstelling van hun 
besturen zijn gelijk. De scholen 
hebben ook dezelfde inrichting van 
het onderwijsproces (leermiddelen, 
leerlingvolgsysteem, lessentabel, 
examenreglement, programma van 
toetsing en afsluiting), hetzelfde 
schoolplan, dezelfde schoolgids en 
hetzelfde veiligheidsbeleid. Alle 
scholen bieden onderwijs op havo-
en vwo-niveau aan en richten zich op 
leerlingen die op een hoger niveau 
een diploma willen halen dan hun 
basisschool adviseerde. 
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1 . Onderzoeksopzet 
Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek 2022. Daarna volgt een korte 
weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Vervolgens benoemen we het doel en de inhoud van het 
herstelonderzoek en geven we een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

1.1 Inleiding 
Op 20 en 24 mei 2022 hebben wij een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij SVPO Hoorn, afdelingen havo en vwo. In het 
herstelonderzoek gaan we na of eerder vastgestelde tekortkomingen 
zijn hersteld, maar bovenal beoordelen we of de afdelingen havo en 
vwo niet meer zeer zwak zijn. In dezelfde periode als het 
herstelonderzoek bij de school vindt ook een herstelonderzoek plaats 
bij het bestuur van de school, waar in 2021 eveneens diverse 
tekortkomingen zijn geconstateerd. Daarover wordt separaat 
gerapporteerd. 

1.2 Aanleiding 
De aanleiding voor het herstelonderzoek bij de school was het 
oordeel zeer zwak over de afdelingen havo en vwo dat wij na een 
kwaliteitsonderzoek hebben vastgesteld op 28 april 2021. Dit 
onderzoek werd uitgevoerd conform het Onderzoekskader 2017 van 
de inspectie. Het eindoordeel zeer zwak is in 2021 toegekend vanwege 
het oordeel onvoldoende over de standaarden: Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding (0P2) en Kwaliteitszorg 	Daarnaast werden ook 
de standaarden Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog 
(KA3) als onvoldoende beoordeeld. De standaarden Didactisch 
handelen (0P3) en Veiligheid (VS1) waren voldoende. De standaard 
Resultaten (OR1) werd in het onderzoek van 2021 niet onderzocht en 
beoordeeld. Er waren vanwege het nog korte bestaan van de school te 
weinig gegevens over resultaten beschikbaar om tot een oordeel 
daarover te komen. 

Na het kwaliteitsonderzoek van 2021 heeft de inspectie toezicht 
gehouden op het verbetertraject. In het vervolg op dit onderzoek zijn 
in oktober 2021 en februari 2022 voortgangsgesprekken met het 
bestuur gevoerd. Tijdens deze gesprekken heeft het bestuur ons 
verteld de vastgestelde tekortkomingen noch te herkennen, noch te 
erkennen. We constateerden tijdens deze voortgangsgesprekken dan 
ook onvoldoende voortgang in het verbetertraject. 

1.3 Context 
De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast in de periode maart/juni 2022 bij alle acht besturen en 
scholen een herstelonderzoek uitgevoerd. Over al deze onderzoeken 
zijn separate rapporten opgesteld. 
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1.4 Doel en inhoud 

Doel 
Het doel van het herstelonderzoek 2022 was om opnieuw een 
eindoordeel over de onderwijskwaliteit vast te stellen. Daarbij zijn we 
nagegaan of en in hoeverre de onderwijskwaliteit is verbeterd. We 
hebben daarbij gebruik gemaakt van het vigerende onderzoekskader: 
het Onderzoekskader 2021. Daarin is de naamgeving van standaarden 
veranderd ten opzichte van het Onderzoekskader 2017 en heeft een 
herschikking van aspecten van onderwijskwaliteit plaatsgevonden. 
Sommige aspecten van onderwijskwaliteit vallen nu onder andere 
standaarden dan in 2017. De standaarden van het kader van 2021 zijn 
gebaseerd op nagenoeg dezelfde wetgeving als de standaarden van 
2017. 

Inhoud 

Standaarden 
Om een eindoordeel te kunnen vaststellen hebben we de standaarden 
onderzocht en beoordeeld die conform het vigerende 
onderzoekskader meewegen bij de bepaling van het eindoordeel. Dit 
betreft: 

• Zicht op Ontwikkeling en begeleiding (0P2) 
• Pedagogisch en didactisch handelen (0P3) 
• Veiligheid (VS1) 
• Visie, ambities en doelen (SKA1) 

Tevens onderzochten en beoordeelden we de volgende standaarden: 

• Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 
• Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 

De keuze om deze twee SKA-standaarden toe te voegen komt voort 
uit het volgende. We hebben in het rapport van bevindingen van 28 
april 2021 vastgesteld dat het stelsel van kwaliteitszorg ontoereikend 
is voor de bewaking en de verbetering van de onderwijskwaliteit (art 
23a WVO). In het Onderzoekskader 2021 hebben, vanwege eerder 
genoemde herschikking, alle drie SKA-standaarden elk betrekking 
hebben op een onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg. 

Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we in de regel samen onder 
de noemer 'Overige wettelijke vereisten' (zie Onderzoekskader 
De inspectie onderzoekt in dit kader in 2021/2022 de zorgplicht 
passend onderwijs en de schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
thema's nemen we mee in de onderzoeken omdat zowel schoolkosten 
als passend onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema's 
kansengelijkheid en passend onderwijs waar we in deze periode extra 
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aandacht aan besteden. In het herstelonderzoek 2022 hebben we 
ervoor gekozen om de wijze waarop de school omgaat met passend 
onderwijs te beschrijven bij de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (0P2). Tevens hebben we besloten bij dit 
herstelonderzoek geen nader onderzoek te doen naar de 
schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur staat onder 
verscherpt financieel toezicht. Over financiele zaken rapporteren we 
separaat. 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. We hebben 
meerdere signalen met het bestuur besproken. Dit zijn onder andere 
signalen over problemen met betrekking tot de schoolkosten/ 
ouderbijdrage en taalreizen. Dit heeft geleid tot aangepaste 
communicatie van het bestuur naar ouders en verbetering van de 
informatie die de school biedt hierover. 

Niet beoordeeld 
De standaard Resultaten (OR') is ook in het herstelonderzoek 2022 
niet onderzocht en beoordeeld. In verband met de uitbraak van 
Covid-19 zijn de leerresultaten van het schooljaar 2020-2021 geen 
betrouwbare graadmeter voor de onderwijskwaliteit van scholen en 
leerwegen. Daarom worden de leerresultaten in het schooljaar 
2021-2022 niet beoordeeld. Alle scholen en leerwegen, dus ook de 
afdelingen havo en vwo van SVPO Hoorn, krijgen 'geen oordeel'. Ook 
wordt er geen aanvullend onderzoek verricht, zoals bedoeld in bijlage 
B van de Regeling leerresultaten (zie Regeling leerresultaten VO 2016, 
Bijlage B). 

Voor de in 2021 vastgestelde tekortkomingen in de schoolgids ('de 
schoolgids bevat geen informatie over de bevindingen uit het systeem 
van kwaliteitszorg van de school (art. 24a, eerste lid sub a en I WVO)') 
en het schoolplan ('hoe de school omgaat met taalachterstanden is 
niet beschreven in het schoolplan. Daarmee voldoet het schoolplan 
niet (volledig) aan art. 24, tweede lid, sub a WVO') geldt dat deze in 
april 2021 reeds via een zogenoemd bureauonderzoek zijn onderzocht. 
De conclusie was dat deze tekortkomingen zijn hersteld. Deze 
herstelopdrachten blijven daarom in het onderzoek van 2022 buiten 
beschouwing. 

1.5 Onderzoeksactiviteiten 
Het herstelonderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 

• documentenanalyse; 
• gesprek met de schoolleider/ locatiedirecteur; 
• twee gesprekken met afvaardigingen van docenten: een gesprek 

met een afvaardiging van de secties Spaans en Duits en 
gesprekken met docenten van de overige vakken; 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 
	

6/27 



• gesprek met vier mentoren en medewerker(s) belast met taken 
die betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen; 

• inzage in het leerlingvolgsysteem met een medewerker van de 
school die inzicht heeft in alle mogelijkheden van 'Workbook' (de 
digitale lesmethode van SVPO); 

• inzage in verslagen van leerlingbesprekingen/ mentoren overleg; 
• inzage in ontwikkelingsperspectieven; 
• enquete onder leerlingen; 
• bijwonen mentorenoverleg; 
• 19 lesbezoeken, verdeeld over beide afdelingen; 
• gesprekken met leerlingen. 

i.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de hoofdconclusie (het eindoordeel) en het vervolg 
van het toezicht. Hoofdstuk 3 biedt een nadere toelichting op het 
eindoordeel, alsook de bevindingen over de afzonderlijke 
standaarden. In hoofdstuk 4 is de beleidsreactie van het bestuur op 
het onderzoek en het rapport opgenomen, waarin staat beschreven 
op welke wijze het bestuur de bevindingen uit het onderzoek betrekt 
bij de verdere ontwikkeling van de school. 
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2. Conclusie en vervolg 
Dit hoofdstuk bevat de conclusie van het herstelonderzoek 2022, dat 
wil zeggen het eindoordeel over de afdelingen havo en vwo van SvPO 
Hoorn met een korte toelichting. Daarna volgt een overzicht van 
geconstateerde tekortkomingen en herstelopdrachten en beschrijven 
we het vervolg van het toezicht. 

2.1 Conclusie 
We beoordelen de onderwijskwaliteit van de afdelingen havo en vwo 
van SVPO Hoorn als zeer zwak, vanwege het oordeel onvoldoende 
over de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2), 
Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) en Visie, ambities en doelen 
(SKA1). 

Het eindoordeel over de onderwijskwaliteit bij SVPO Hoorn is het 
resultaat van de beslisregel die de inspectie hanteert bij afdelingen 
waarbij we de leerresultaten niet kunnen beoordelen. De beslisregel 
bij het eindoordeel zeer zwak, die gebaseerd is op de wettelijke 
bepaling hieromtrent, luidt: twee of meer van de volgende vier 
standaarden zijn onvoldoende: Zicht op ontwikkeling en begeleiding, 
Pedagogisch-didactisch handelen, Veiligheid en Visie, ambities en 
doelen (Onderzoekskader 2021, paragraaf 6.5.2; art. 23a1, derde lid 
WVO, Regeling leerresultaten VO 2016, Bijlage B). 

2.2 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Tekortkoming 	 Herstelopdracht 	 Toezicht 

Het bestuur draagt geen zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer 
zwak (art. 23a en 23a-1, derde lid 
WVO). 

Het bestuur moet zorgen dat op 
beide afdelingen de 
onderwijskwaliteitverbetert van het 
oordeel zeer zwak naar ten minste 
het oordeel onvoldoende, zoals 
gedennieerd in het geldende 
Onderzoekskader van de inspectie 
(paragraaf 6.5). 

De minister besluit hoe het 
vervolgtraject voor de school eruit 
ziet. De inspectie bepaalt dan welk 
vervolgtoezicht nodig is. 
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Tekortkoming 	 Herstelopdracht 	 Toezicht 

Het bestuur moet zorgen dat beide 	idem 
afdelingen zorgdragen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen door het volgen van de 
ontwikkeling van leerlingen en het 
bieden van passende begeleiding. 

Het bestuur moet structureel en 
herkenbaar werken aan de 
bestrijding van achterstanden, in het 
bijzonder in de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Het bestuur moet zorgen dat de 
ontwikkelingsperspectieven worden 
geregistreerd in ROD en eens per jaar 
worden geevalueerd met ouders. De 
ontwikkelingsperspectieven moeten 
ook op alle andere onderdelen 
voldoen aan de wet, zoals een 
onderbouwing bevatten van het 
uitstroomperspectief en een 
vermelding van het op 
overeenstemming gerichte overleg 
met ouders. 

Het bestuur moet zorgen dat beide 	idem 
afdelingen zorgdragen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen door middel van lessen 
met een logische opbouw, een 
stimulerend leerklimaat en 
afstemming op verschillen tussen 
leerlingen. 

Het bestuur moet zorgen dater een 	idem 
persoon is op school die het beleid in 
het kader van het tegengaan van 
pesten coordineert, en fungeert als 
aanspreekpunt in het kader van 
pesten. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
toetsbare doelen formuleren voor 
alle belangrijke aspecten van 
onderwijskwaliteit, die tevens 
aansluiten op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie van de school. 

Het bestuur moet als onderdeel van 	idem 
het stelsel van kwaliteitszorg 
uitvoering geven aan verbetering van 
het onderwijs. Daartoe moet het 
zorgen voor een professionele en 
veilige leer- en verbetercultuur en 
zorgen dat de schoolleiding en de 
leraren samen werken aan 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 

Het bestuur moet zorgen dat leraren 
voldoende ruimte hebben om het 
onderwijs naar eigen inzicht vorm te 
geven.  

Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2) 
De school volgt de ontwikkeling van 
de leerlingen onvoldoende 
systematisch en biedt geen passende 
begeleiding. Daardoor zorgt de 
school niet dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen (art. art. 2, 
tweede lid WVO; 32e, eerste lid 
WVO). 

Er is geen sprake van structurele en 
herkenbare bestrijding van 
(taal)achterstanden (art. 6c WVO). 

De school voldoet niet aan alle eisen 
omtrent het bieden van extra 
ondersteuning (art. 12, WRO, jo, art. 
8, vijfde lid, Besluit ROD, art. 26, 
vierde lid WVO). 

Pedagogisch-didactisch handelen 
(0P3) 
Te veel lessen voldoen niet aan 
basiskwaliteit, zoals gedefinieerd in 
het Onderzoekskader zozi. Daardoor 
zorgt de school onvoldoende dat 
leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). 

Veiligheid (V5i) 
De school beschikt niet over een 
persoon die het beleid in het kader 
van het tegengaan van pesten 
coordineert, en fungeert als 
aanspreekpunt in het kader van 
pesten (art. 3b, eerste lid, sub c 
WVO). 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en 
art. 24, vierde lid WVO). 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKAz) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil 
zeggen het uitvoeren van het stelsel 
van kwaliteitszorg (art. z3a en art. 
24, vierde lid WVO). 

Leraren hebben onvoldoende ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven (art. 3ze, eerste, tot 
en met derde lid WVO). 
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Tekortkoming 	 Herstelopdracht 
	 Toezicht 

idem Evaluatie, verantwoording en 
dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de 
wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil 
zeggen het uitvoeren van het stelsel 
van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 
24, vierde lid WVO). 

Het bestuur faciliteert de MR-leden 
niet met tijd (art. 28, derde lid WMS). 

Het bestuur moet als onderdeel van 
het stelsel van kwaliteitszorg zorgen 
dat de onderwijskwaliteit regelmatig 
en systematisch wordt geevalueerd 
opdat gerichte verbetering kan 
plaatsvinden. 

Het bestuur moet de MR-leden in 
staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten 
zonder daarvoor van de goede wil 
van anderen afhankelijk te zijn. 
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2.3 Vervolgtoezicht 
De afdelingen havo en vwo van SVPO Hoorn zijn voor de tweede 
achtereenvolgende keer als zeer zwak beoordeeld. Het bestuur en de 
school moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op 
SVPO Hoorn verbetert. De inspectie informeert de minister over 
dit rapport. De minister besluit hoe het vervolgtraject voor de school 
eruit ziet. De inspectie bepaalt dan welk vervolgtoezicht nodig is. De 
inspectie informeert het bestuur daarover. 
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3 . Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied en standaard de 
oordelen van het herstelonderzoek weer, aangevuld met een 
toelichting. De oordelen zijn voor de afdelingen havo en vwo gelijk. 
Waar er sprake is van verschillende bevindingen tussen beide 
afdelingen, is dat opgenomen in de toelichting. 

3.1. Onderwijsproces 

KWALITEITSGEBIED ONDERWIJSPROCES 
	

0 
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
OP3 Pedagogisch-didactisch handelen 	 • 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OPz) 
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. De school volgt de 
ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende systematisch en biedt 
geen passende begeleiding. Daardoor zorgt de school niet dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO; art. 32e, eerste lid WVO). De school 
heeft niet in beeld of de leerlingenpopulatie kampt met structurele 
achterstanden. Er is in ieder geval geen sprake van structurele en 
herkenbare bestrijding van (taal)achterstanden (art. 6c WVO). De 
school voldoet niet aan alle eisen omtrent het bieden van extra 
ondersteuning (art. 12, WRO, jo, art. 8, vijfde lid, Besluit ROD, art. 26 
vierde lid WVO). Het bestuur krijgt hiervoor herstelopdrachten. 
Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding als onvoldoende beoordeeld vanwege de volgende drie 
tekortkomingen. 

• De wijze waarop de school de ontwikkeling van de leerlingen 
volgde en begeleidde was van onvoldoende kwaliteit. Daardoor 
was onvoldoende gegarandeerd dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen (art. 2, tweede 
lid WVO). 

• Dit gold in het bijzonder voor de vakken Spaans en Duits. De 
leraren Spaans en Duits vervulden in onvoldoende mate hun 
inhoudelijke rol (art. 32e, eerste lid WVO). 

• De school besteedde onvoldoende herkenbaar en gestructureerd 
aandacht aan het bestrijden van (taal)achterstanden (art. 6c 
WVO). 

Aan de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding is per augustus 
2021 een nieuw element toegevoegd: biedt de school extra 
ondersteuning conform de wettelijke vereisten (voorheen de aparte 
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standaard Extra ondersteuning)? In 2021 heeft de inspectie de 
standaard Extra ondersteuning niet onderzocht en beoordeeld. Nu in 
2022 hebben we de kwaliteit van de extra ondersteuning wel 
onderzocht. De bevindingen hebben we betrokken bij het oordeel 
over de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding, omdat extra 
ondersteuning daar integraal deel vanuit maakt. 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 geen verandering is opgetreden. De eerder vastgestelde 
tekortkomingen zijn onvoldoende hersteld. Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding is dus nog steeds van onvoldoende kwaliteit. Dit blijkt uit 
het volgende: 

1. De wet vereist dat het onderwijs is afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen opdat zij een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). Dit 
vraagt van de school dat zij de ontwikkeling van de leerlingen volgt, 
analyseert en waar nodig passende begeleiding biedt 
(Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt nog steeds in onvoldoende 
mate: 

De school verzamelt onvoldoende informatie. 
Om de ontwikkeling van leerlingen te volgen en vervolgens 
passende begeleiding te kunnen bieden, is het allereerst van 
belang dat de school vanaf binnenkomst van leerlingen op de 
school systematisch en zorgvuldig informatie verzamelt over de 
kennis en vaardigheden van leerlingen op alle belangrijke 
domeinen (Onderzoekskader 2021). Dit gebeurt onvoldoende. De 
school heeft voor iedere leerling een onderwijskundig rapport 
(OKR) waarin informatie over leerlingen wordt verzameld. De 
waarde van deze informatie is beperkt. Informatie van de 
aanleverde basisschool ontbreekt daarin. Ook worden 
leervorderingen niet bijgehouden, anders dan de reguliere 
cijferregistratie, omdat de school geen landelijk genormeerde 
toetsen afneemt en ook geen alternatief daarvoor heeft. Of 
leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen, 
weet de school niet. De schoolleiding stelt dat er geen 
taalachterstanden zijn, maar ook dat de leesvaardigheid van de 
leerlingen tekortschiet. De school kan deze constateringen echter 
niet onderbouwen met feitelijke gegevens. 

Analyses over stagnerende ontwikkeling van leerlingen 
ontbreken 
Om passende begeleiding te kunnen bieden aan leerlingen die 
dat nodig hebben, is het van belang dat de school de verzamelde 
informatie over de ontwikkeling van leerlingen grondig 
analyseert door deze informatie te vergelijken met de verwachte 
ontwikkeling. Uit niets blijkt echter dat grondige analyses 
plaatsvinden. Uit gesprekken met leraren en uit aantekeningen in 
het logboek van het OKR blijkt dat er veelal weinig gefundeerde 
conclusies getrokken worden over leerlingen. Als zich leer- of 
gedragsproblemen voordoen, is dit volgens de school vrijwel 
altijd te wijten aan de leerlingen die niet gemotiveerd zouden 
zijn. 
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Er is geen passende begeleiding 
Voorgaande leidt er toe dat van passende en planmatige 
begeleiding bij een stagnerende (of versnelde) ontwikkeling geen 
sprake is. Concrete, doelgerichte hulpplannen zijn tijdens het 
onderzoek niet aangetroffen. Wel worden handelingsadviezen 
gegeven en soms ook vastgelegd. In de regel gaat het er dan om 
dat de leerling moet veranderen: zich aan de afspraken houden, 
harder werken, veel oefenen en toetsen inhalen. Zelden of nooit 
zijn er adviezen gericht op het handelen van de leraar. 

Van begeleiding bij Spaans en Duits is nauwelijks sprake 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding schieten in het bijzonder 
tekort bij de vakken Spaans en Duits. De leerlingen volgen 
zelfstandig een digitaal lesprogramma Spaans en/of Duits. Er 
staan geen lessen Spaans of Duits op het rooster. Het contact 
met de vakleraren beperkt zich tot een of enkele momenten per 
jaar en het initiatief hiertoe gaat veelal uit van de leerling. De 
vakleraren Spaans en Duits hebben geen toegang tot het 
leerlingvolgsysteem en participeren niet in het mentorenoverleg. 
Zij hebben dus nauwelijks zicht op de ontwikkeling en 
vorderingen van hun leerlingen en kunnen geen passende 
begeleiding bieden. De leerlingen klagen dat zij deze vakken als 
zelfstudie ervaren. Er zijn dan ook amper leerlingen die in de 
bovenbouw kiezen voor een van deze twee talen. 

Behalve ten aanzien van art. 2, tweede lid WVO, is de inrichting 
van het onderwijs bij de vakken Spaans en Duits in strijd met art. 
32e, eerste lid WVO. Dat artikel schrijft voor dat onder het beroep 
van leraar wordt verstaan het, binnen de kaders van het 
onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid 
dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische proces in de school. Deze verantwoordelijkheid 
veronderstelt dat bij de overdracht van kennis en vaardigheden 
een zekere mate van sturing en structurering van het leerproces 
plaatsvindt, wat ook onderschreven wordt door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012, 
ECLI:NL:RVS:2o12:BX4694). De inspectie oordeelt dat de 
begeleiding van de leerlingen bij de vakken Spaans en Duits 
dermate beperkt wordt ingevuld dat van sturing en structurering 
van het leerproces onvoldoende sprake is en de genoemde 
verantwoordelijkheid voor het vakinhoudelijke, vakdidactische 
en pedagogische proces in de school onvoldoende ingevuld 
wordt. 

2. De wet schrijft voor dat het onderwijs zodanig wordt ingericht dat 
daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt 
besteed aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de 
beheersing van de Nederlandse taal (art. 6c WVO). Dit veronderstelt 
dat de school weet of er structureel (taal)achterstanden zijn en, als dat 
het geval is, het aanbod afstemt op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie. We stellen opnieuw vast dat de school geen 
aandacht besteedt aan het structureel en herkenbaar bestrijden van 
(taal)achterstanden: 
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Geen structurele bestrijding van (taal)achterstanden 
Ten opzichte van vorig jaar, toen we al vaststelden dat de school 
geen aandacht besteedde aan taalachterstanden, is er niets 
veranderd. Geen taaltoets, geen taalbeleid, geen taalcoOrdinator, 
of anderszins. De school weet niet of er sprake is van 
taalachterstanden, al zegt men wel te merken dat de 
leesvaardigheid van de leerlingen tekortschiet. Het bestuur heeft 
bijles geregeld voor wiskunde en Frans. Deze extra lessen gelden 
voor alle leerlingen, met of zonder achterstanden. Onduidelijk is 
hoe men tot de keuze voor deze vakken is gekomen. 

3. De wet schrijft voor dat het schoolondersteuningsprofiel een 
beschrijving biedt van de voorzieningen die zijn getroffen voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven (art. 1 WVO). Voor 
leerlingen die deze ondersteuning nodig hebben, moet de school 
vastleggen- na overleg met de ouders - in het 
ontwikkelingsperspectief hoe zij het onderwijs afstemt op de behoefte 
van de leerling en moet zij het ontwikkelingsperspectief registreren in 
ROD (art. 8, vijfde lid Besluit ROD; art. z6, eerste en derde lid WVO; 
art. 17b, eerste lid WVO). Het ontwikkelingsperspectief moet ten 
minste een keer per schooljaar met de ouders worden geevalueerd 
(art. 26, vierde lid WVO). Aan deze eisen wordt niet volledig voldaan: 

Smalle benadering extra ondersteuning 
Het schoolondersteuningsprofiel van SvPO Hoorn bevat een 
beschrijving van voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. Deze voorzieningen vallen in 
de optiek van de school echter samen met de 
basisondersteuning, die vooral bestaat uit kleine klassen en 
(daardoor de mogelijkheid tot) persoonlijke aandacht. Voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven stelt de school 
ontwikkelingsperspectieven op, maar in de praktijk gebeurt dat 
alleen als leerlingen doorgeleid worden naar het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Ook leerlingen in kleine klassen die niet naar 
het vso doorgeleid worden kunnen extra ondersteuning nodig 
hebben. Wij geven de school daarom in overweging een minder 
smalle benadering te kiezen van de opdracht die elke school 
heeft om extra ondersteuning te bieden en daarmee ruimte te 
maken voor leerlingen die meer specifieke ondersteuning nodig 
hebben dan louter onderwijs in een kleine setting. 

Ontwikkelingsperspectieven voldoen niet aan de eisen 
De school heeft voor twee leerlingen een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. De 
ontwikkelingsperspectieven zijn niet geregistreerd in het register 
onderwijsdeelnemers (ROD) en evaluaties zijn niet uitgevoerd. In 
het format zijn ze wel voorzien maar niet gepland. Ook andere 
verplichte onderdelen, zoals een onderbouwing van het 
uitstroomperspectief en een vermelding van het op 
overeenstemming gerichte overleg met ouders, ontbreken. 

Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. Te veel lessen 
voldoen niet aan basiskwaliteit, zoals gedefinieerd in het 
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Onderzoekskader 2021. Daardoor zorgt de school onvoldoende dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen (art. 2, tweede lid WVO). Het bestuur krijgt hiervoor een 
herstelopdracht. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Didactisch handelen als 
voldoende beoordeeld. Wel werd de volgende tekortkoming 
vastgesteld. 

De lessen zijn voor leerlingen die extra uitleg, begeleiding, 
oefening of uitdaging nodig hebben onvoldoende afgestemd op 
de voortgang in hun ontwikkeling (art. 2, tweede lid, WVO). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 geen verbetering, maar juist verslechtering is opgetreden. De 
eerder vastgestelde tekortkoming is niet hersteld en we stellen nog 
twee tekortkomingen vast in de kwaliteit van de lessen. Het 
Pedagogisch-didactisch handelen (zoals de standaard vanaf 2021 heet) 
is van onvoldoende kwaliteit. Dit blijkt uit het volgende: 

1. De wet (art. 2 tweede lid WVO) vereist dat het onderwijs is 
afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen opdat zij 
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit 
vereist dat het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren de 
leerlingen in staat stelt om te leren en zich te ontwikkelen. Dit is niet 
het geval: 

Lesopbouw niet altijd logisch 
Effectieve lessen kennen een herkenbare en logische opbouw 
(Onderzoekskader 2021). Die kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
kop (introductie en instructie), een romp (zelfstandige 
verwerking) en een staart (terugblik en samenvatting). Een 
dergelijke of een andere logische structuur is in de lessen 
op SVPO Hoorn niet altijd aanwezig. Te vaak beperken lessen zich 
tot uitleg door de leraar en vervolgens zelfstandige verwerking 
van de lesstof door de leerlingen. Effectieve leskenmerken als 
een gezamenlijke terugblik op de les en een samenvatting van de 
behandelde leerstof, ontbreken vrijwel altijd. 

Onvoldoende stimulerend leerklimaat 
Een voorwaarde voor een effectieve les is een pedagogisch en 
didactisch passend en stimulerend leerklimaat waardoor 
leerlingen actief en betrokken zijn. (Onderzoekskader 2021). De 
lessen op SVPO Hoorn voldoen hier lang niet allemaal aan. 
Lessen verlopen traag en soms is er sprake van ordeproblemen 
waardoor veel tijd weglekt. Het ontbreekt vaak aan activerende 
werkvormen en stimulerende feedback. Leraren tonen ook te 
weinig dat ze hoge verwachtingen van hun leerlingen hebben. 

Nauwelijks afstemming op verschillen 
Het is met het oog op optimale resultaten van belang dat de 
leraren bij hun instructies, begeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd rekening houden met verschillen tussen leerlingen, 
zodat het onderwijs wordt afgestemd op de verschillende 
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onderwijsbehoeften van de leerlingen (Onderzoekskader 2021). 
In het merendeel van de lessen is er niet of nauwelijks sprake van 
afstemming op verschillen tussen leerlingen. Terwijl die 
verschillen er wel zijn, zo bleek uit de cijferregistratie, maar 
bijvoorbeeld ook uit het grote verschil in tempo waarin de 
leerlingen de lesstof verwerken. Alle leerlingen krijgen dezelfde 
lesstof en dezelfde opgaven op hetzelfde moment. Soms, maar 
niet structureel, wordt aan snellere leerlingen extra werk 
aangeboden. Van vooraf geplande ondersteuning van leerlingen 
met een achterstand of van uitdaging van leerlingen met een 
voorsprong is echter geen sprake. 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT 
	

0 
	

V 
VS1 Veiligheid 
	 • 

Veiligheid (VSi) 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. De school zorgt voor 
een veilige omgeving voor leerlingen. De school beschikt echter niet 
(meer) over een persoon die het beleid in het kader van het tegengaan 
van pesten coordineert en fungeert als aanspreekpunt in het kader 
van pesten (art. 3b, eerste lid, sub c WVO). Het bestuur krijgt hiervoor 
een herstelopdracht. Hieronder volgt een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie de standaard Veiligheid als Voldoende 
beoordeeld omdat het bevoegd gezag zorgdroeg voor de veiligheid op 
school (art. 3b, eerste lid WVO), waarbij het bevoegd gezag in ieder 
geval: 

a. beleid met betrekking tot de veiligheid voerde, 
b. de veiligheid van leerlingen op school monitorde met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft, en 
c. er zorg voor droeg dat bij een persoon ten minste de volgende 
taken waren belegd: 

1. het coordineren van het beleid in het kader van het 
tegengaan van pesten, en 

2. het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat de standaard 
Veiligheid nog steeds van voldoende kwaliteit is. Wel stellen we nu 
een tekortkoming vast. In tegenstelling tot in 2021 beschikt de school 
niet meer over een 'anti-pestcoordinator'. 
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Verder constateren we dat de school ook geen interne 
vertrouwenspersoon heeft en ook niet beschikt over een inzichtelijke 
incidentenregistratie. De school zou er goed aan doen hier wel in te 
voorzien. 

Aan de standaard is per augustus 2021 een nieuw element 
toegevoegd: de school dient de meldcode Huiselijk geweld en 
kindermishandeling te hanteren (art. 3a WVO). Dit is het geval, zo 
blijkt uit informatie op de website van de school. 

3.3• Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 
	 0 

SKAi Visie, ambities en doelen 	 • 
SKAz Uitvoering en kwaliteitscultuur 	 • 
SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 	 • 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. Hieronder volgt een 
toelichting. 

Toelichting 

Geen toetsbare doelen 
Het bestuur dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs 
door het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van 
kwaliteitszorg is een cyclisch systeem dat aanvangt met het stellen 
van doelen voor alle belangrijke aspecten van onderwijskwaliteit, die 
tevens aansluiten op de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
(Onderzoekskader 2021). De school beschikt hier niet over. Toetsbare 
doelen zijn nergens geformuleerd; niet voor de leerresultaten, niet 
voor de veiligheid en niet voor de leskwaliteit. Daardoor is niet 
duidelijk wat de school met het onderwijs precies wil bereiken en hoe 
het haar, wel omschreven visie en ambities wil realiseren. Ook van 
aansluiting op de leerlingenpopulatie is geen sprake. Het gemis aan 
doelen ontneemt het stelsel van kwaliteitszorg focus en maakt werken 
aan kwaliteitsverbetering — als het gebeurt — ongericht. 

Geen verbeterplan 
Ook voor de kortere termijn zijn geen concrete doelen geformuleerd, 
er is zelfs geen verbeterplan opgesteld naar aanleiding van het 
oordeel zeer zwak in 2021, behoudens een generiek actieplan van het 
bestuur, dat gericht is op alle SVPO-scholen en dus niet ingaat op de 
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specifieke tekortkomingen bij SVPO Hoorn. Gevolg is dat er op SVPO 
Hoorn nauwelijks gewerkt is aan verbetering. Zowel schoolleiding als 
leraren zeggen dat ze hier ook niet in gestimuleerd en gefaciliteerd zijn 
door het bestuur. Het bestuur heeft hen altijd voorgehouden dat het 
werken aan de tekortkomingen niet nodig was, omdat dit een geschil 
is tussen bestuur en onderwijsinspectie dat in de rechtszaal wordt 
uitgevochten. 

Geen aansluiting bij de kenmerken van de populatie 
Leraren vertellen ons dat het schoolconcept aantrekkelijk blijkt voor 
leerlingen met een complexe problematiek en aanvullende 
onderwijsbehoeften die zich elders niet thuis voelen. Van doelgerichte 
en planmatige aansluiting van het onderwijs op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie is echter geen sprake. De school heeft geen 
nadere analyse gemaakt van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en speelt daar dan ook niet op in. Zie ook het 
oordeel en de toelichting bij standaard 0132, waaruit blijkt dat de 
begeleiding en extra ondersteuning van leerlingen juist tekortschiet. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Leraren 
hebben onvoldoende ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven (art. 32e, eerste, tot en met derde lid WVO). Het 
bestuur krijgt hiervoor opnieuw herstelopdrachten. Hieronder volgt 
een toelichting. 

Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA2. 

• Zowel de beschrijving als de uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg vertoonde tekortkomingen. Dit leidde ertoe dat 
tekortkomingen in de onderwijskwaliteit niet werden vastgesteld 
en er geen effectieve verbetermaatregelen werden genomen. Het 
bestuur droeg daardoor onvoldoende zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school (art. 24, vierde lid en art. 23a WVO). 

• Het bestuur faciliteerde in onvoldoende mate professionalisering 
en het gezamenlijk werken aan beter onderwijs door het team 
van schoolleiding en docenten. Ook hadden docenten te weinig 
ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Door 
deze tekortkomingen droeg het bestuur onvoldoende zorg voor 
de kwaliteit van het onderwijs (art. 23a en art. 24 vierde lid WVO) 

• en werd niet voldaan aan de wettelijke eisen rond zeggenschap 
van docenten (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
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van 2021 geen verandering is opgetreden. De eerder vastgestelde 
tekortkomingen zijn onvoldoende hersteld en de vernieuwde en nu 
geldende standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur is onvoldoende. 
Dit blijkt uit het volgende: 

Geen verbetercultuur 
Zoals gezegd dient het bestuur zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs door het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. 
Een stelsel van kwaliteitszorg waarborgt dat uitvoering wordt gegeven 
aan het realiseren van gestelde doelen. Voor de realisering van de 
gestelde doelen is een professionele en veilige leer- en verbetercultuur 
voorwaardelijk (Onderzoekskader 2021). Zelfs na het oordeel zeer 
zwak in 2021 is bij SVPO Hoorn nauwelijks verbetering zichtbaar. Naast 
het gemis aan doelen, is het ontbreken van een verbetercultuur op 
SVPO Hoorn hier debet aan. De schoolleiding en de leraren werken 
niet samen aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Het gegeven 
dat er geen verbeterplan is, spreekt boekdelen. 

Verder komt ook professionalisering niet goed van de grond. De 
schoolleiding voert inmiddels lesbezoeken uit en geeft leraren 
individuele feedback maar dit leidt niet tot bijvoorbeeld 
scholingsafspraken. Leraren die hun eerstegraads bevoegdheid willen 
of moeten halen krijgen hiervoor de kosten vergoed. Voor hen zijn 
begeleiding, studieverlof en vervanging echter niet geregeld. 

Overigens zijn de leraren van SVPO Hoorn wel bevoegd of in opleiding 
om de juiste bevoegdheid te halen. Daar zijn afspraken over gemaakt, 
zo blijkt uit aan ons verstrekte informatie. 

Te weinig professionele ruimte 
Ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, zoals de 
wet vereist (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO), is er ook nog 
steeds te weinig, al ervaren leraren nu meer ruimte om de digitale 
lesmethode los te laten. Afspraken over ruimte en grenzen zijn er 
echter niet, waardoor leraren onzeker blijven over wel en niet is 
toegestaan. Dit brengt als risico met zich mee dat leraren niet (durven) 
doen wat zij nodig achten voor hun leerlingen, of juist te veel hun 
eigen gang gang met als gevolg te grote verschillen tussen docenten 
en een zekere willekeur. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
We beoordelen de standaard als onvoldoende. Het bestuur voldoet 
niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school, dat wil zeggen het uitvoeren van het 
stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a en art. 24, vierde lid WVO). Tevens 
faciliteert het bestuur de MR-leden niet met tijd (art. 28, derde lid 
WMS). Het bestuur krijgt hiervoor opnieuw een herstelopdracht. 
Hieronder volgt een toelichting. 
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Toelichting 
In 2021 heeft de inspectie binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg 
en ambitie de volgende tekortkomingen vastgesteld, die binnen het 
Onderzoekskader 2021 deels zijn ondergebracht bij standaard SKA3. 

• Zowel de beschrijving als de uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg vertoonde tekortkomingen. Dit leidde ertoe dat 
tekortkomingen in de onderwijskwaliteit niet werden vastgesteld 
en er geen effectieve verbetermaatregelen werden genomen. Het 
bestuur droeg daardoor onvoldoende zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de school (art. 24, vierde lid en art. 232 WVO). 

• Het bestuur faciliteerde de MR-leden niet met tijd (art. z8, derde 
lid WMS). 

Bij het herstelonderzoek van 2022 stellen we vast dat in de situatie 
van 2021 nauwelijks verandering is opgetreden. De vernieuwde en nu 
geldende standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog is 
onvoldoende. Dit blijkt uit het volgende: 

Geen systematische evaluatie van het onderwijs 
We herhalen hier nogmaals dat het bestuur dient zorg te dragen voor 
de kwaliteit van het onderwijs door het uitvoeren van het stelsel van 
kwaliteitszorg. Een stelsel van kwaliteitszorg omvat na het stellen van 
doelen en de uitvoering ervan een evaluatie, waarna verbetering 
volgt. Ook dit onderdeel van de kwaliteitszorgcyclus schiet tekort. Er 
zijn weliswaar enkele meetinstrumenten in gebruik waarmee 
onderdelen van de onderwijskwaliteit in beeld gebracht kunnen 
worden (veiligheidsmonitor, lesbezoeken, leerlingenquetes), maar een 
kwaliteitskalender o.i.d. ontbreekt en genoemde instrumenten 
worden maar beperkt ingezet en nauwelijks gebruikt voor algehele 
kwaliteitsverbetering. Zo benut de schoolleiding de leerlingenquete 
over onderwijskwaliteit alleen voor de beoordeling van het 
functioneren van individuele leraren. Ook analyseert de school de 
leerresultaten niet systematisch, waardoor inzicht in de resultaten van 
het onderwijs ontbreekt. De schoolleiding zegt 'niet van cijfers te 
houden'. Van systematische evaluatie en doelgerichte verbetering is 
op SVPO Hoorn dan ook geen sprake. 

Het bestuur heeft overigens wel een passage in het schoolplan 
opgenomen dat formeel voldoet aan de eis dat het stelsel van 
kwaliteitszorg beschreven moet zijn in het schoolplan (art.24, vierde 
lid WVO). Hoewel het schort aan uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg is aan dit deel van de herstelopdracht voldaan. 

Medezeggenschap n let gefaciliteerd 
De in 2021 vastgestelde tekortkoming ten aanzien van 
de medezeggenschap is niet hersteld (art. 28, derde lid WMS). Voor de 
leraren die lid zijn van de MR van SVPO Hoorn zijn geen faciliteiten en 
tijd geregeld. Mede daarom heeft de MR van SVPO Hoorn het 
vertrouwen opgezegd in het bestuur. 
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4 . 	Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 

Ter inleiding 
Sinds 7 juni 2022 kent de school - evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen - een nieuw bestuur dat op interim basis aan de slag 
is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft neergelegd 
en is teruggetreden. Het interim bestuur bestaat uit vijf parttime leden 
waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de heren Van 
Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur vervullen en 
twee leden (de heren Van Asseldonk en Van der Knaap) een 
toezichthoudende rol hebben. 
Het interim bestuur heeft als opdracht van de minister voor Primair en 
Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug te 
brengen en voor continuIteit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast is 
het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie van 
het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. 
Het interim bestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

Context van de school 
Het bestuur heeft kennisgenomen van de conceptrapportage van het 
tweede herstelonderzoek naar de SvPO-school in Hoorn en is 
voortvarend aan de slag gegaan om samen met de schoolleider en het 
personeel te werken aan de geconstateerde tekortkomingen. 
Daarbij wil het bestuur nadrukkelijk aantekenen dat de docenten en 
schoolleider hebben aangegeven dat er in het verleden te weinig 
middelen beschikbaar zijn gesteld en er onvoldoende ruimte was om 
gericht aan de verbetering van de tekortkomingen op schoolniveau te 
kunnen werken. Bovendien zag de school zich in het afgelopen 
schooljaar geconfronteerd met veel negatieve publiciteit in de 
landelijke en regionale media en werd er ook via de social media niet 
positief over de school geschreven. Deze periode heeft veel druk 
gelegd op de leiding en de docenten van de school. Een en ander 
leidde ook tot een verloop onder leerlingen en personeel. Het behoeft 
geen lang betoog dat dit geen ideale situatie was om tot 
verbeteringen te komen. Desondanks zijn de docenten en de 
schoolleiding in overleg met het nieuw aangetreden bestuur erin 
geslaagd het schooljaar 2021/2022 op een goede manier of te sluiten 
en te zorgen voor een goede start van het nieuwe schooljaar. De kans 
om in dit schooljaar 2022/2023 te laten zien dat de school wel degelijk 
in staat is om het onderwijs te verbeteren wordt dan ook met beide 
handen aangegrepen. 

In de zomervakantie heeft het interim bestuur besloten om Workbook 
grotendeels te vervangen door VO-content, om een nieuw 
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leerlingvolgsysteem te implementeren en om het mailsysteem te 
vervangen. Met deze wijzigingen zetten we de eerste noodzakelijke 
stappen in de verbeteraanpak. Hoewel deze implementatietrajecten 
de nodige aandacht en inzet vragen van schoolleiding en teams, is het 
schooljaar bij alle SvPO-scholen in optimistische sfeer gestart. 
Vanaf dag 1 van het nieuwe schooljaar zijn experts van Leren 
Verbeteren als procesbegeleiders betrokken bij de vestigingen in 
Utrecht, Amsterdam en Hoorn. Op basis van documentenonderzoek, 
gesprekken en lesbezoeken wordt nu gewerkt aan een gericht 
verbeterplan. 

Reactie per tekortkoming en herstelopdracht 
Hieronder geven wij per relevante door de inspectie geconstateerde 
tekortkoming (cursief weergegeven) aan welke verbeteractiviteiten 
zijn of worden ingezet. 

Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van het onderwijs: de 
afdelingen havo en vwo zijn zeer zwak. 

Het bestuur heeft kennis genomen van de kwaliteitsaanpak die de 
vorige bestuurder in 2021 heeft opgesteld. Deze aanpak schoot tekort 
op een aantal punten en leidt niet tot de gewenste 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het huidige bestuur 
ontwikkelt derhalve een kwaliteitszorgstelsel dat de volgende 
kenmerken heeft: 

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

Inmiddels is een dezer dagen een beleidsnota door het bestuur 
vastgesteld die in de genoemde voorwaarden voorziet en er op is 
gericht om schoolleiding en docenten een passende rol te geven in dit 
stelsel. Deze nota wordt op korte termijn besproken met de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0132) 
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende 
systematisch en biedt geen passende begeleiding. 

Inmiddels is een nieuw leerlingvolgsysteem (SOMtoday) ingevoerd. 
Docenten zijn vanaf de eerste schooldag ondersteund om binnen dit 
systeem te kunnen werken. Hiermee is een belangrijke voorwaarde 
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geschapen om de ontwikkeling van de individuele leerling beter te 
registreren en de ondersteuning van zorgleerlingen beter vast te 
leggen. 

Bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief voor leerlingen zullen 
ouders nadrukkelijk worden betrokken. 
Het mentoraat wordt versterkt, zodat er gerichter aandacht aan 
leerlingen kan worden besteed die dit nodig hebben. De functie van 
de zorgcoordinator krijgt binnen de school een duidelijker profiel en 
verantwoordelijkheden. De zorgcoordinator zal een taak krijgen in het 
toezien op het verzamelen van de juiste informatie en het verbeteren 
van de analyses wanneer de ontwikkeling van leerlingen stagneert. 
Hierbij zal ook gerichte scholing worden aangeboden. In 
samenwerking met het Samenwerkingsverband passend onderwijs 
willen wij meer externe ondersteuning voor onze zorgleerlingen in de 
school halen. Dit alles binnen de mogelijkheden van het 
ondersteuningsplan van de school. 

Er is geen sprake van structurele en herkenbare bestrijding van 
(taal)achterstanden. 

Aan het begin van het schooljaar wordt geInventariseerd welke 
leerlingen met taalachterstand kampen. Doordat het bestuur een 
contract heeft afgesloten met VO-content is een goed online 
programma beschikbaar om gericht te werken aan het wegwerken van 
de taalachterstanden. 

De school voldoet niet aan alle eisen omtrent het bieden van extra 
ondersteuning. 

Het ondersteuningsplan wordt aangevuld met een paragraaf waarin 
wordt beschreven aan welke leerlingen de school extra ondersteuning 
kan geven en hoe de begeleiding concreet vorm zal krijgen. Voorts zal 
de school ontwikkelingsperspectieven in de toekomst vast gaan 
leggen in het register onderwijsdeelnemers (ROD). 

De inspectie was van mening dat de begeleiding bij Spaans en Duits 
van onvoldoende kwaliteit is om leerlingen zich ononderbroken te 
laten ontwikkelen. 

Het interim bestuur heeft de huidige gang van zaken met alle 
betrokken scholen en aanbieders geevalueerd en verbeteringen 
doorgevoerd. Op basis van deze evaluatie is voor het komend 
schooljaar overgegaan op een andere methode. Voor Duits wordt de 
aanpak 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. 
Het bestuur beraadt zich met de schoolleiders over aanvullende 
verbeteringen vanaf schooljaar 2023/2024. Er is dus sprake van sprake 
van gerichte sturing van het proces gericht op kwaliteitsverbetering. 
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Pedagogisch-didactisch handelen (0P3) 
Te veel lessen voldoen niet aan basiskwaliteit, zoals gedefinieerd in 
het Onderzoekskader 2027. Daardoor zorgt de school onvoldoende 
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen. 

Vanaf het begin van het schooljaar wordt een projectbegeleider van 
'Leren verbeteren' in de school ingezet. Deze begeleider stelt samen 
met de docenten en schoolleiding een verbeterplan op waarin 
stelselmatig wordt gewerkt aan de tekortkomingen die de inspectie 
constateert. 
Daarbij zal expliciet aandacht worden besteed aan: 

• herkenbare en logische opbouw lessen; 
• stimulerend leerklimaat; 
• afstemming op verschillen tussen de leerlingen in een klas. 

Wij zullen u dit verbeterplan, nadat het is vastgesteld, toesturen. 

Veiligheid (VS1) 
De school beschikt niet over een persoon die het beleid in het kader 
van het tegengaan van pesten coordineert, en fungeert als 
aanspreekpunt in het kader van pesten. Verder heeft de school geen 
interne vertrouwenspersoon en is de incidentenregistratie 
onvoldoende inzichtelijk. 

De inspectie heeft bij het herstelonderzoek vastgesteld dat de 
standaard Veiligheid nog steeds van voldoende kwaliteit is. Het 
bestuur zal in overleg met de schoolleider zorgdragen voor het 
benoemen van een pestcoordinator en een interne 
vertrouwenspersoon. Ook zullen de gewenste verbeteringen worden 
doorgevoerd in de incidentenregistratie. 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeer zwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. 
Hierboven is gemeld dat aan een verbeterplan wordt gewerkt. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
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het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. 

Leraren hebben onvoldoende ruimte om het onderwijs naar eigen 
inzicht vorm te geven. 

Bij het verbetertraject zijn docenten volop betrokken. Het bestuur zal 
docenten bij de keuze van onderwijsmethoden en vormgeving van het 
mentoraat - binnen het gekozen onderwijskundig concept van de 
SvPO-scholen- professionele ruimte geven, waarbij overleg op vak/ 
sectieniveau tussen docenten van de acht SvPO-scholen wordt 
gestimuleerd. 
In het verbeterplan zal ook worden aangegeven welke 
scholingsmogelijkheden de docenten worden geboden. Bovendien 
wordt er een scholingsbeleid ontwikkeld dat aan de 
medezeggenschapsraad in Q4 wordt aangeboden. 

Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 

Onder het hoofdje 'Het bestuur draagt geen zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs: de afdelingen havo en vwo zijn zeerzwak' heeft het 
bestuur zijn aanpak en voornemens al kenbaar gemaakt. Op 
schoolniveau zullen toetsbare doelen worden geformuleerd. Er wordt 
aan een verbeterplan gewerkt. 

Het bestuur faciliteert de MR-leden niet met tijd. De in 2027 

vastgestelde tekortkoming ten aanzien van de medezeggenschap is 
volgens de inspectie niet hersteld. Voor de leraren die lid zijn van de 
MR van 5VP0 Hoorn zijn geen faciliteiten en tijd geregeld. 

De docenten in Hoorn die deel uitmaken van de MR zullen vanaf dit 
schooljaar dezelfde faciliteiten krijgen als de andere scholen van de 
SvPO kennen. 

Tot slot 
Het bestuur a.i. heeft de conclusies en waarnemingen uit het 
conceptrapport grondig bestudeerd en is op de belangrijkste punten 
aan de slag gegaan met verbeteracties. Op schoolniveau wordt op 
basis van een verbeterplan stelselmatig gewerkt aan verbetering van 
het onderwijs. Het bestuur constateert dat docenten en schoolleiding 
goed gemotiveerd zijn om hun aandeel in het verbetertraject te 
leveren. Wij zenden de inspectie op korte termijn het verbeterplan toe 
dat nu wordt opgesteld. Wij informeren de inspectie in oktober over 
het nieuw vastgestelde kwaliteitsbeleid, waarin wij de inbreng van 
docenten cruciaal vinden 

INSPECTIE VAN HET ONDERWLIS - HERSTELONDERZOEK 
	 2 6/27 



otO4Nowns 

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen o88 6696000 
T-loket (voor vragen) o88 6696060 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

150b 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 

SvPo Hoorn-Ida Gerhardt Academie 
	 3500 GS Utrecht 

Postbus 36026 
	

T 088 669 6060 

1020 MA Amsterdam 
	 www.onderwijsinspectie.n1 

Contact 
11111111111111111 
1111111111111111111111111 

nallMEMIM 

Datum 30 september 2022 
Betreft 	Definitief rapport herstelonderzoek bestuur en scholen 

Geacht bestuur, 

Met deze brief bieden we u het definitieve rapport aan van het herstelonderzoek 
dat wij onlangs hebben uitgevoerd bij u en uw vestigingen Hoorn. 

We hebben op de inhoud van het conceptrapport van u een reactie ontvangen. 
Naar aanleiding daarvan hebben we het conceptrapport niet hoeven aanpassen. 

Uw beleidsreactie in het rapport 
We hebben uw beleidsreactie van 23 september 2022 opgenomen in hoofdstuk 4 
van het rapport. 

Openbaarmaking van het rapport 
In de vijfde week na de definitieve vaststelling maken wij het rapport openbaar op 
onze website, www.onderwijsinspectie.nl. 

Zienswijze 
Als u het niet eens bent met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze volgens artikel 20 en 21 van de Wet op het 
onderwijstoezicht, schriftelijk aan ons kenbaar maken. We voegen uw zienswijze 
dan toe als bijlage aan het rapport. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon 
vermelde contactpersoon. 

Onze referentie 

Bijlage(n) 
- Definitief rapport van 
bevindingen 

Hoogachtend, 
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Datum vaststelling: 3o september 2022 

Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs Hoorn - Ida 
Gerhardt Academie 

Herstelonderzoek bestuur 

Herstelonderzoek 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

150c 



Samenvatting 

Op 28 maart en zo en 24 mei heeft de Inspectie van het Onderwijs een 
herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting Ida-Gerhardt Academie 
in Hoorn. De aanleiding voor dit herstelonderzoek was dat wij op 28 
april 2021, na een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en 
school diverse tekortkomingen hebben vastgesteld in de bestuurlijke 
kwaliteitszorg, de medezeggenschap en het onderwijsproces. We 
hebben daarna het bestuur de opdracht gegeven de tekortkomingen 
te herstellen. 
Op 28 maart heeft het gesprek met het bestuur plaatsgevonden, op zo 
en 24 mei hebben we diverse gesprekken op de school van het 
bestuur gevoerd. 

Conclusie 
De conclusie van het herstelonderzoek is dat aan de herstelopdracht 
en met betrekking tot de kwaliteitszorg, het intern toezicht en de 
kwaliteitscultuur niet is voldaan. 

Samengevat stellen we binnen de volgende onderwerpen opnieuw 
tekortkomingen vast: 

• De uitvoering van de kwaliteitszorg 
• De aanwezigheid en het functioneren van het intern toezicht 
• De professionalisering van docenten. 

Vervolg 
Het bestuur moet de opnieuw geconstateerde tekortkomingen 
onverwijd opheffen. Dat betekent dat we van het bestuur verwachten 
dat het binnen zes weken na vaststelling van het rapport schriftelijk 
meldt of het bereid is om de herstelopdrachten uit te voeren en zich 
daarover te verantwoorden. De inspectie ziet erop toe dat dit gebeurt. 
Daarbij beraadt de inspectie zich op een bekostigingssanctie. In 
januari 2023 voeren we een herstelonderzoek uit om vast te stellen of 
de uitvoering van de kwaliteitszorg, het functioneren van het intern 
toezicht en de professionalisering en zeggenschap van docenten aan 
de gestelde eisen voldoet. 

Bestuur: Stichting Ida Gerhardt 
Academie Hoom 
Bestuursnummer: 42780 
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1 . 	Opzet van het herstelonderzoek 

Dit hoofdstuk bevat na de inleiding een nadere toelichting op de 
aanleiding tot het herstelonderzoek. We vervolgen het hoofdstuk met 
een korte weergave van de context waarbinnen het herstelonderzoek 
plaatsvond. Daarna geven we een overzicht van de in 2021 

vastgestelde tekortkomingen en de herstelopdrachten die zijn 
onderzocht. Daarna volgt een opsomming van de 
onderzoeksactiviteiten. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

1.1 Inleiding 

Op z8 maart en op zo en 24 mei 2022 heeft de Inspectie van het 
Onderwijs een herstelonderzoek uitgevoerd bij de Stichting Ida 
Gerhardt Academie Hoorn. In een herstelonderzoek, gebaseerd op art. 
11 lid 4 WOT, stellen we vast of de tekortkomingen zoals beschreven in 
het rapport van 28 april 2021 zijn hersteld en of aan de 
herstelopdrachten is voldaan. Omdat er op i augustus 2021 een 
herzien onderzoekskader in werking is getreden, zijn we daarbij iets 
anders te werk dan in het verleden. Normaal gesproken zouden we de 
als onvoldoende beoordeelde standaarden opnieuw onderzoeken en 
beoordelen. Omdat de standaarden herschreven zijn en in meer of 
mindere mate afwijken van de oude standaarden, hebben we 
besloten maatwerk te verrichten en ons onderzoek te richten op de 
geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wet- en 
regelegving en de bijbehorende herstelopdrachten. Bovendien zijn in 
april 2022 rapporten over het financieel beheer van het bestuur 
vastgesteld, waarbij financieel wanbeheer is vastgesteld. Dat betekent 
dat we een aantal tekortkomingen niet in dit onderzoek betrekken 
maar in het vervolgtoezicht op het financieel beheer van het bestuur. 

1.2 Aanleiding 

Minstens een keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Voor het bestuur van Stichting Ida 
Gerhardt Academie Hoorn hebben wij het vierjaarlijks onderzoek (4jo) 
in het vierde kwartaal van 2020 uitgevoerd. Deze stichting is het 
bevoegd gezag van SvPO Hoorn. In een 4jo staat de volgende vraag 
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van een 
deugdelijk financieel beheer? 

Het was het eerste inspectieonderzoek bij dit bestuur en de 
bijbehorende school. Het onderzoek vond plaats op het niveau van 
het bestuur en het niveau van de school. We onderzochten bij het 
bestuur de standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Professionele cultuur 
(KA2) en Verantwoording/dialoog (KA3). Bij de school onderzochten 
we de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (0P2) en 
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Didactisch handelen (0P3). Het financieel beheer werd niet 
onderzocht. Om tot een oordeel te komen over het financieel beheer 
van het bestuur van SvPO Hoorn bleek diepgaander onderzoek nodig. 
Daarom werd besloten daartoe een afzonderlijk onderzoek uit te 
voeren waarover de inspectie ook afzonderlijk heeft gerapporteerd. 
Dit rapport is op 15 april 2021 gepubliceerd. 

De conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd in 2020 was dat de 
standaarden op het niveau van het bestuur van onvoldoende kwaliteit 
waren vanwege diverse tekortkomingen in de naleving van wet- en 
regelgeving. Op schoolniveau zijn ernstige tekortkomingen 
vastgesteld met als eindoordeel het oordeel Zeer Zwak. De 
geconsteerde tekortkomingen vormden de aanleiding tot een aantal 
herstelopdrachten (zie pa ragraaf 1.4) en het herstelonderzoek van 28 
maart en 16 en 17 mei 2022. 
Het onderzoek vond zowel plaats op bestuurs- als op schoolniveau. 
Dit rapport heeft uitslutend betrekking op de herstelopdrachten op 
bestuursniveau. Over het herstelonderzoek op schoolniveau wordt 
een separaat rapport opgesteld omdat de school als Zeer Zwak is 
beoordeeld. In dit separate rapport beoordelen we de school 
opnieuw. 

1.3 Context 

De Stichting Ida Gerhardt Academie Hoorn is het bestuur van neon 
van de acht scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO). Elke school 
heeft zijn eigen bestuur. De besturing en de inrichting van de acht 
scholen en de personele samenstelling van hun besturen zijn gelijk. De 
scholen hebben ook dezelfde inrichting van het onderwijsproces 
(leermiddelen, leerlingvolgsysteem, lessentabel, examenreglement, 
programma van toetsing en afsluiting), hetzelfde schoolplan, dezelfde 
schoolgids en hetzelfde veiligheidsbeleid. Alle scholen bieden 
onderwijs op havo- en vwo-niveau aan en richten zich op leerlingen 
die op een hoger niveau een diploma willen halen dan hun 
basisschool adviseerde. 

De inspectie heeft omwille van de doelmatigheid en beperking van de 
toezichtlast bij alle acht besturen en scholen in dezelfde periode - 
september-december 2020 - onderzoek gedaan. In de periode maart- 
juni 2022 heeft de inspectie bij alle acht besturen en scholen 
herstelonderzoek uitgevoerd. 
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1.4 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 

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

Zowel de beschrijving als de 
uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg vertonen 
tekortkomingen. Dit leidt ertoe dat 
tekortkomingen in de 
onderwijskwaliteit niet worden 
vastgesteld en er geen effectieve 
verbetermaatregelen worden 
genomen. Het bestuur draagt 
daardoor onvoldoende zorg voor de 
kwaliteit van het onderwijs op de 
school (art. 24, vierde lid en art. 23a, 
WVO). 

De eigen code goed bestuur voldoet 
niet aan de wet. Het bestuur voldoet 
hierdoor niet aan de wettelijke eisen 
(art. 103 lid lid 5 b WVO; KA2). 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijk werken aan beter 
onderwijs door het team van 
schoolleiding en docenten. Ook 
hebben docenten te weinig ruimte 
om het onderwijs naar eigen inzicht 
vorm te geven. Door bovenstaande 
tekortkomingen draagt het bestuur 
onvoldoende zorg voor de kwaliteit 
van het onderwijs (art. 23a en 24 
lid 4 WVO) en wordt niet voldaan aan 
de wettelijke eisen rond 
zeggenschap van docenten (art. 32e, 
derde lid WVO; KA2). 

De MR-verkiezingen voldoen niet 
aan art. 3, tiende lid WMS, omdat zij 
niet geheim zijn; KA3. 

Het bestuur faciliteert de MR-leden 
niet met tijd 
(art. 28, derde lid WMS; KA3). 

Het functioneren van het intern 
toezicht voldoet niet aan de wet 
omdat de toezichthouders in 
onvoldoende mate onafhankelijk en 
deugdelijk toezicht houden (artikel 

e, tweede lid en art. 24 ei, eerste 
lid, sub ben c, tweede en derde lid 
WVO; KA3) 

Het intern toezicht legt niet 
jaarlijks verantwoording of over de 
uitvoering van de taken en 
uitoefening van bevoegdheden op 
de SvPO Hoorn zoals de wet dat 
voorschrijft. (artikel 24el lid 1, sub e 
WVO; KA3). 
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4 

5 

6 

7 

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

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
de MR-verkiezingen voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

Het bestuur moet de MR-leden in 
staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder 
daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 

Het bestuur moet de interne 
toezichthouder afdoende 
informeren. De interne 
toezichthouder moet toezicht 
houden op alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 

Het intern toezicht moet jaarlijks 
verantwoording afleggen over de 
uitvoering van de taken en 
uitoefening van bevoegdheden op 
de SvPO Hoorn. 
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Herstelopdracht N r. 	 Tekortkoming 

8 

9 

De schoolgids bevat geen informatie 
over de bevindingen uit het systeem 
van kwaliteitszorg van de school (art. 
24a, eerste lid, onder I, WVO; KA3). 

De jaarverslaggeving voldoet niet 
aan art. 2,3 
en 4 Rjo (KA3). 

Het bestuur moet zorgen dat de 
schoolgids per school de door de wet 
vereiste informatie over die school 
geeft. 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
het jaarverslag voldoet aan de 
regelingjaarverslaglegging 
onderwijs. Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 2021 met 
de inspectie gedeeld moet zijn. 

We onderzoeken en beoordelen of bovegenoemde tekortkomingen 
zijn opgeheven. Indien de tekortkomingen zijn opgeheven leidt dit bij 
deals onvoldoende beoordeelde standaarden KAi, KA2 en KA3 tot 
een bijstelling van dit oordeel naar het oordeel Voldoende. 

De herstelopdrachten met betrekking tot de verantwoording door het 
intern toezicht en het jaarverslag (herstelopdrachten 7 (waar he gaat 
om de verslaglegging) en 8) zullen op een later moment onderzocht 
en beoordeeld worden. Reden hiervoor is gelegen in het volgende. 
Het bestuur van SvPO Hoorn heeft ervoor gekozen om de inhoud van 
de rapporten over het vierjaarlijks onderzoek (2020) voor te leggen 
aan de rechter. Uiteindelijk heeft de rechter in augustus 2021 uitspraak 
gedaan in deze kwestie en de vorderingen van het bestuur van SvPO 
Hoorn afgewezen. Voor die tijd was het voor het bestuur van SvPO 
Hoorn onduidelijk in hoeverre zij moest voldoen aan de 
herstelopdrachten die direct en indirect betrekking hebben op haar 
jaarrekening en haar jaarverslag. Omdat van schoolbesturen verwacht 
wordt dat zij uiterlijk voor 1 juli van ieder jaar hun jaarrekening 
(inclusiefjaarverslag) gereed hebben, is de jaarrekening (inclusief 
jaarverslag) 2021 het eerste moment waarop de inspectie kan 
onderzoeken en beoordelen of het bestuur van SvPO Hoorn heeft 
voldaan aan de herstelopdrachten op dit punt. Ten tijde van het 
opstellen van de jaarrekening 2020 lagen de rapporten namelijk nog 
onder de rechter en kon dus niet zonder meer gesteld worden dat van 
SvPO Hoorn verwacht mocht worden dat zij haar jaarrekening 
(inclusiefjaarverslag) vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak zou 
aanpassen op basis van de herstelopdrachten. Nu SvPO Hoorn uiterlijk 
voor 1 juli 2022 de jaarrekening (inclusief jaarverslag) 2021 moet 
opstellen en aanleveren, zal de inspectie in de periode nal juli 2022 

onderzoeken en beoordelen of het bestuur heeft voldaan aan deze 
herstelopdrachten. Om het bestuur niet onnodig to belasten zal dit 
onderzoekzoveel mogelijk samenvallen met de herstelopdrachten die 
volgen uit de rapporten van 28 januari 2022. 
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1.5 Signelen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
We hebben in het startgesprek enkele signalen met het bestuur 
besproken. Dit heeft niet geleid tot aanvullend onderzoek. 

1.6 Onderzoeksactivteiten 

Het herstelonderzoek bij het bestuur bestond uit de volgende 
onderzoeksactiviteiten: 

• Documentenanalyse 
• Gesprekken met het bestuur 
• Gesprek met de schoolleider/locatiedirecteur 
• Gesprek met twee leden medezeggenschapsraad (MR), a fkomstig 

uit de ouder- en personeelsgeleding 
• Twee gesprekken met afvaardigingen van docenten. 
• Gesprek met vier mentoren en een medewerker belast met taken 

die betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen. 

1.7 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding tot het onderzoek en de 
onderzoeksopzet. In hoofdstuk a staat weergegeven of en in hoeverre 
de tekortkomingen zijn opgeheven, anders gezegd, of en in hoeverre 
aan de herstelopdrachten is voldaan. De oordelen zijn voorzien van 
een toelichting. Hoofdstuk 3 geeft informatie over het vervolgtoezicht. 
<Hoofdstuk 4 bevat de beleidsreactie op het rapport waarin het 
bestuur beschrijft hoe het met de uitkomsten van het onderzoek aan 
de slag gaat. In hoofdstuk 5 staat de zienswike van het bestuur op het 
rapport in het kader van art. 21 van de WOT.> 
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. Resultaten herstelonderzoek 
bestuur 
In dit hoofdstuk beschrijven we per herstelopdracht of er in mei 2022 

aan voldaan is. Elk oordeel lichten we toe. 

Oordelen herstelopdrachten 

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

Resultaat: 
Niet voldaan. Zowel de inrichting als de uitvoering van het stelsel van 
kwaliteitszorg schiet tekort. Daardoor draagt het stelsel van 
kwaliteitszorg onvoldoende bij aan de bewaking en verbetering van 
het onderwijs. 

Toelichting: 
Een stelsel van kwaliteitszorg vereist dater toetsbare doelen zijn 
geformuleerd voor de naleving van wettelijke eisen waaronder de 
wettelijke eisen voor het aanbod, het onderwijsleerproces en de 
manier van toetsen en examineren (art. 23a WVO, standaard BKA1, 
Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs). 
Het bestuur voldoet niet aan de wettelijke verplichting zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, dat wil zeggen het 
naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het 
uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg (art. 23a, WVO en 23ai, 
derde lid WVO). De afdelingen havo en vwo zijn nu voor de tweede 
keer als Zeer zwak beoordeeld en het bestuur is niet bij machte 
geweest de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit is in strijd met art. 
23a1, derde lid WVO. 

Het bestuur dient zorg te dragen voor de kwaliteit van het onderwijs 
door het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg. Een stelsel van 
kwaliteitszorg is een cyclisch systeem dat aanvangt met het stellen 
van doelen voor alle belangrijke aspecten van onderwijskwaliteit, die 
tevens aansluiten op de kenmerken van de leerlingenpopulatie 
(Onderzoekskader 2021). De school beschikt hier niet over. Toetsbare 
doelen zijn nergens geformuleerd; niet voor de leerresultaten, niet 
voor de veiligheid en niet voor de leskwaliteit. Daardoor is niet 
duidelijk wat de school met het onderwijs precies wil bereiken en hoe 
het haar, wel omschreven visie en ambities wil realiseren. Ook van 
aansluiting op de leerlingenpopulatie is geen sprake. Het gemis aan 
doelen ontneemt het stelsel van kwaliteitszorg focus en maakt werken 
aan kwaliteitsverbetering - als het gebeurt - ongericht. 
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Een stelsel van kwaliteitszorg is een planmatige cyclus van plannen, 
meten en evalueren. In het stelsel van kwaliteitszorg van SvPO 
Hoornis niet vastgelegd wanneer en hoe metingen en evaluaties 
worden uitgevoerd. Daarmee is niet geborgd dat het stelsel wordt 
uitgevoerd (art 23a en 24, vierde lid, WVO). Met een stelsel van 
kwaliteitszorg kan het bestuur de kwaliteit van het onderwijs 
waarborgen als het wordt uitgevoerd. Dat is bij SvPO Hoorn niet het 
geval. Op SvPO Hoorn vinden evaluaties als sluitstuk van het stelsel 
niet systematisch plaats, zo blijkt uit gesprekken met alle 
betrokkenen. In overleggen tussen bestuur, schoolleiding en 
docententeam worden het aanbod, de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de onderwijsresultaten niet geevalueerd en 
deze overleggen leidden ook niet tot afspraken over verbetering van 
het onderwijs. De schoolleiding voert lesbezoeken uit en bespreekt 
resultaat daarvan met de individuele docenten. Daarbij gebruikt de 
schoolleiding leerlingenquetes over de betreffende docent. Hoewel de 
schoolleiding inmiddels beschikt over een totaalbeeld van deze 
lesbezoeken en leerlingenquetes, leiden deze niet tot een evaluatie 
van de leskwaliteit op schoolniveau en verdere afspraken over de 
verbetering ervan. Deze overzichten zijn bij de leraren ook niet 
bekend. 
Er zijn geen documenten waaruit blijkt dat de kwaliteitscyclus wel 
uitgevoerd is. Door niet systematisch te evalueren laat het bestuur de 
schoolontwikkeling te veel over aan individuele docenten en is 
kwaliteitsverbetering eerder toeval dan beleid. Het bestuur heeft 
hiermee geen functionerende kwaliteitscyclus (art. 32a en art 24, 
vierde lid, WVO). 

Het stelsel van kwaliteitszorg is inmiddels wel beschreven in het 
schoolplan. 

Herstelopdracht 2: 
Het bestuur moet gaan voldoen aan de wettelijke eisen rond de code 
goed bestuur. De intern toezichthouder moet hier toezicht op 
houden. 

Resultaat: 
Niet voldaan. De eigen code voor goed bestuur van SVPO voldoet nog 
steeds niet aan de wettelijk eisen. Voorts stellen we vast dat er 
momenteel geen interne toezichthouder is waardoor niet voldaan 
wordt aan de wettelijke eis tot toezicht op de naleving van de code 
voor goed bestuur. 

Toelichting: 
Volgens het jaarverslag 2020 hanteert het bestuur van SvPO een eigen 
code voor goed bestuur. Die voldoet nog steeds niet aan de we ttelijk 
eisen. De wet vereist onder meer dat er in de code een bepaling is 
opgenomen over integere bedrijfsvoering, waaronder voorzieningen 
om verstrengeling van belangen tegen te gaan (art.103, lid 5, sub b 
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WVO). Hier voldoet de code van SVPO niet aan. Weliswaar schrijft de 
code voor dat belangenverstrengelingen gemeld moeten worden en 
alleen zijn toegestaan als er geen alternatieven zijn, maar de notie dat 
belangenverstrengelingen vermeden dienen te worden, komt niet 
duidelijk terug. 

Tijdens het herstelonderzoek vertelde het bestuur dat het de code 
voor goed bestuur van de VO-raad zal gaan ha nteren. Zoals gezegd, 
het jaarverslag 2020 vermeldt de eigen code van het bestuur. De 
mondelinge toezegging van het bestuur dat zij de code van de VO- 
raad gaat hanteren aangevuld met een procedure rondom 
belangenverstrengeling is niet voldoende om te kunnen concluderen 
dat aan de herstelopdracht is voldaan. 

De wet vereist dat het intern toezicht, onder meer, toezicht houdt op 
de naleving door het bestuur van de code voor goed bestuur en de 
afwijkingen van die code (art. z4e1, eerste lid sub b WVO). In de 
statuten van de stichting SvPO Hoorn is sprake van intern toezicht, 
maar feitelijk is dat er niet. De posities in het intern toezicht zijn al 
maanden vacant en er zijn geen vactures. De bestuurder zegt het niet 
opportuun te vinden die posities nu in te vullen, in afwachting van de 
voorgenomen fusie tussen de afzonderlijke acht SvPO-besturen. Het 
ontbreken van intern toezichthouders leidt logischerwijs tot de 
conclusie dat er geen toezicht gehouden wordt op de naleving van de 
code goed bestuur. 

De wet schrijft voor dat het bevoegd gezag er zorg voor draagt dat de 
functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur in functionele of 
organieke zin zijn gescheiden (art. 24e, eerste lid WVO). SvPO voldoet 
hier niet aan en krijgt hiervoor een extra herstelopdracht. 

Herstelopdracht 3: 
Het bestuur moet de tekortkomingen ten aanzien van 
professionalisering en zeggenschap over de inrichting van het 
onderwijs herstellen, zodat de kwaliteitscultuur op de school voldoet 
aan de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. Leraren hebben in de praktijk te weinig mogelijkheden 
om zich te professionaliseren. Leren hebben ok onvoldoende 
vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap om het 
onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. 

Toelichting: 
De wet schrijft voor dat de beschrijving van het personeelsbeleid in 
het schoolplan in elk geval omvat het voldoen aan de eisen van 
bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt 
onderhouden, alsook de maatregelen met betrekking tot het 
personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid (art. 24 derde lid, sub a en b WVO). 
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Dit veronderstelt dat het bestuur van een school bevordert dat de 
schoolleiding en teams gezamenlijk werken aan hun professionaliteit 
in relatie tot de bekwaamheidseisen en aan een gezamenlijke 
verbetercultuur (Onderzoekskader Inspectie van het Onderwijs, 
standaard 	Het bestuur stelt io procent in de normjaartaak en 
een budget beschikbaar voor professionalisering. Professionalisering 
komt echter niet van de grond. Leraren vertellen ons echter dat er in 
de praktijk onvoldoende mogelijkheden zijn om ook daadwerkelijk 
aan de eigen professionele ontwikkeling te werken. De schoolleiding 
voert inmiddels lesbezoeken uit en geeft leraren individuele feedback 
maar dit leidt niet tot bijvoorbeeld scholingsafspraken. Leraren die 
hun eerstegraads bevoegdheid willen of moeten halen krijgen 
hiervoor de kosten vergoed. Voor hen zijn begeleiding, studieverlof en 
vervanging echter niet geregeld Van gezamenlijk werken aan hun 
professionaliteit en het nastreven van een gezamenlijke 
verbetercultuur komt door gebrek aan tijd ook nauwelijks iets terecht. 

Ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, zoals de 
wet vereist (art. 32e, eerste tot en met derde lid WVO), is er ook nog 
steeds te weinig, al ervaren leraren nu meer ruimte om de de digitale 
lesmethode leidend los te laten. Afspraken over ruimte en grenzen zijn 
er echter niet waardoor leraren onzeker blijven over dat wel en niet is 
toegestaan. Dit brengt als risico met zich mee dat leraren niet (durven) 
doen wat zij nodig achten voor hun leerlingen, of juist te veel hun 
eigen gang gang met als gevolg te grote verschillen tussen docenten 
en een zekere willekeur. 

Herstelopdracht 4: 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de MR-verkiezingen voldoen aan 
de wettelijke eisen. 

Resultaat: 
Voldaan. Het is voor de kiezers nu niet meer in te zien hoe het 
stemverloop is. 

Toelichting: 
Bij eerdere MR-verkiezingen voor SvP0 Hoorn bleek dat niet voldaan 
werd aan de wettelijke eis de verkiezing van de leden van de 
medezeggenschapsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming 
(art. io, derde lid WMS). Door een fout in het computersysteem waren 
de tussentijdse uitkomsten van de verkiezingen zichtbaar. De fout in 
de software is, zo vertellen MR en bestuur ons, inmddels verholpen 
waardoor bij verkiezingen de stemming weer geheim kan verlopen. 
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Herstelopdracht 
Het bestuur moet de MR-leden in staat stellen om werkzaamheden 
voor de MR te verrichten zonder daarvoor van de goede wil van 
anderen afhankelijk te zijn. 

Resultaat: 
Voldaan. De leraren die lid zijn van de MR van SvPO Hoorn kunnen 
een deel van hun mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. 

Toelichting: 
Het bestuur moet conform de wet een regeling treffen voor de 
personeelsleden van de MR voor faciliteiten in tijd ten behoeve van 
het voeren van overleg, scholing en overige 
medezeggenschapsactiviteiten (art. 28, derde lid WMS). Dit was 
voorheen niet het geval, maar nu is afgesproken dat leraren een deel 
van hun mentoruren kunnen inzetten voor MR-werkzaamheden. De 
leraren zeggen dat ze hiermee voldoende zijn gefaciliteerd. 

Herstelopdracht 6: 
Het bestuur moet de intern toezichthouder afdoende informeren. De 
intern toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet 
genoemde onderwerpen. 

Resultaat: 
Niet voldaan. Er is geen intern toezicht waardoor niet voldaan wordt 
aan de wettelijke eisen omtrent het interne toezicht. 

Toelichting: 
Een interne toezichthouder kan alleen onafhankelijk functioneren (art. 
24e, tweede lid WVO en art. 24e-i, tweede lid WVO) en toezicht 
houden op alle in de wet genoemde onderwerpen (art. 24e1 eerste lid 
WVO) als het bestuur de interne toezichthouder afdoende informeert. 
Bij SVPO Hengelo is echter geen sprake van intern toezicht, met als 
gevolg dat aan de wettelijke vereisten niet voldaan wordt. Zie verder 
de toelichting bij herstelopdracht 2. 

Herstelopdracht 7: 
Het intern toezicht moet jaarlijks verantwoording afleggen over de 
uitvoering van de taken en uitoefening van bevoegdheden op de SvPO 
Hoorn. 

Resultaat: 
Niet beoordeeld. 

Toelichting: 
De toezichthouder of het toezichthoudend orgaan is onder meer 
belast met belast met het jaarlijks afleggen van verantwoording over 
de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, 
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bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag (art. 24e1, eerste lid, 
sub e WVO.). Of dit is gebeurd, hebben we niet beoordeeld in dit 
herstelonderzoek. Het bestuur van SvPO Hoorn staat op dit moment 
onder verscherpt financieel toezicht. Dit toezicht is er onder meer op 
gericht om vast to stellen of het jaarverslag voldoet aan de we ttelijke 
eisen. In de rapportage die de inspectie op basis van het financieel 
toezicht opstelt, zullen we beoordelen of het jaarverslag zozo van het 
bestuur aan de wettelijke eisen voldoet. 

Herstelopdracht 8: 
Het bestuur moet zorgen dat de schoolgids 2020/2021 per school de 
door de wet vereiste informatie over die school geeft. 

Resultaat: 
Voldaan. De schoolgids bevat een passage over de bevindingen uit het 
systeem van kwaliteitszorg. 

Toelichting: 
De wet stelt eisen aan de schoolgids. Zo moet het bestuur in de 
schoolgids de bevindingen van het systeem van kwaliteitszorg 
beschrijven. We stellen vast dat de schoolgids deze bevindingen 
beschrijft, waar het gaat om de onderwijsresultaten en de wijze 
waarop het bestuur de kwaliteitszorg in de prakijkt brengt. 

Herstelopdracht 9: 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat het jaarverslag voldoet aan de 
regeling jaarverslaglegging onderwijs (rjo). Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 2021 met de inspectie gedeeld moet zijn. 

Resultaat: 
Niet beoordeeld. 

Toelichting: 
Het jaarverslag moet voldoen aan art. 2,3 en 4 Rjo. Of dat het geval is, 
hebben we in dit herstelonderzoek niet beoordeeld. Zie verder de 
toelichting bij herstelopdracht 7. 
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3. 	Afspraken over vervolgtoezicht 

Dit hoofdstuk bevat het vervoig van het toezicht. We sommen eerst in 
paragraaf 3.1 de in 2021 vastgestelde tekortkomingen op die ten tijde 
van het herstelonderzoek van 2022 niet zijn hersteid (zie hoofdstuk 2) 
en formuleren daarbij opnieuw herstelopdrachten. Daarna beschrijven 
we in paragraaf 3.2 hoe de inspectie zal toezien op het uitvoeren van 
de herstelopdrachten door het bestuur en hoe ze de wet zal 
handhaven. 

3.1 Tekortkomingen en herstelopdrachten 

Nr. 	 Tekortkoming 	 Herstelopdracht 
	

Wat doet de inspectie? 

2 

3 

Het stelsel van 
kwaliteitszorg schiet 
tekort in de uitvoering en 
is ontoereikend voor de 
bewaking en de 
verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Het 
bestuur voldoet daarmee 
niet aan art. 24, vierde lid 
WVO en art. 23a WVO. 

Het bevoegd gezag kent 
geen wettelijk 
voorgeschreven interne 
toezichthouder (art. z4e, 
eerste lid WVO). 

De intern toezichthouder 
houdt geen toezicht op de 
naleving door het bestuur 
van de code voor goed 
bestuur (art. 103 lid lid 5 b 
WV0). 

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 
verbetermaatregelen kan 
treffen. Het bestuur moet 
dit stelsel vervolgens 
uitvoeren. 

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 bestuur moet 
onverwijld zorgen dat het 
intern toezicht toezicht 
houdt op de naleving door 
het bestuur van de code 
voor goed bestuur. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 
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Nr. 	 Tekortkoming 
	

Herstelopdracht 
	

Wat doet de inspectie? 

4 

5 

Het bestuur faciliteert in 
onvoldoende mate 
professionalisering en het 
gezamenlijk werken aan 
beter onderwijs door het 
team van schoolleiding en 
docenten. Ook hebben 
docenten te weinig ruimte 
om het onderwijs naar 
eigen inzicht vorm te 
geven. Door 
bovenstaande 
tekortkomingen draagt 
het bestuur onvoldoende 
zorg voor de kwaliteit van 
het onderwijs (art. 23a en 
24 lid 4 WVO) en wordt 
niet voldaan aan de 
wettelijke eisen rond 
zeggenschap van 
docenten (art. 32e, derde 
lid WVO). 

Het functioneren van het 
intern toezicht voldoet 
niet aan de wet omdat de 
toezichthouders in 
onvoldoende mate 
onafhankelijk en 
deugdelijk toezicht 
houden (artikel 24 e, 
tweede lid en art. 24 
eerste lid, sub b en c, 
tweede en derde lid WVO)  

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. 

Het bestuur 
moet onverwijld zorgen 
dat er intern toezicht. Dan 
moet het bestuur de 
interne toezichthouder 
afdoende informeren. De 
interne toezichthouder 
moet toezicht houden op 
alle in de wet genoemde 
onderwerpen. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 

De inspectie ziet er op 
basis van de 
verantwoording door het 
bestuur op toe dat het 
bestuur onverwijld een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ten uitvoering brengt. 

Uiterlijk in januari 2023 zal 
de inspectie een 
herstelonderzoek 
uitvoeren om vast te 
stellen of aan de 
herstelopdracht is 
voldaan. 
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3.2 Vervolgtoezicht 

Het bestuur moet de tekortkomingen per direct herstellen en de 
inspectie daarover informeren. Het bestuur moet binnen zes weken na 
vaststelling van het rapport schriftelijk melden of het bereid is om de 
herstelopdrachten uit te voeren en zich daarover te 
verantwoorden. Uiterlijk in januari 2023 zal de inspectie een 
herstelonderzoek uitvoeren om vast te stellen of aan de 
herstelopdrachten is voldaan. 
Gelet op de bevinding dat aan meerdere herstelopdrachten niet is 
voldaan, beraadt de inspectie zicht op een bekostigingssanctie om 
alsnog naleving van de wet of te dwingen. Als de inspectie daartoe 
besluit, zal het bestuur daarover in een aparte brief worden 
geInformeerd. 
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4 . Reactie van het bestuur 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 

Sinds 7 juni 2022 kent de school — evenals de overige SvPO- 
schoolstichtingen — een nieuw bestuur dat op interim basis aan de 
slag is gegaan, nadat de voormalig bestuurder zijn taken heeft 
neergelegd en is teruggetreden. Het interim bestuur bestaat uit vijf 
parttime leden waarvan drie leden (mevrouw Yolande Ulenaers, de 
heren Van Bennekom en Straathof) de rol van dagelijks bestuur 
vervullen en twee leden (de heren Van Asseldonk en Van der Knaap) 
een toezichthoudende rol hebben. 

Het interim bestuur heeft als opdracht van de minister voor Primair en 
Voortgezet onderwijs meegekregen om de rust in de scholen terug te 
brengen en voor continuIteit van het onderwijs te zorgen. Hiernaast is 
het bestuur aan de slag om de herstelopdrachten van de Inspectie van 
het Onderwijs uit te voeren en de kwaliteit van de scholen in 
Amsterdam, Hoorn en Utrecht op het vereiste niveau te brengen. 

Het interim bestuur gaat er vanuit dat de Inspectie van het Onderwijs 
in haar beoordeling rekening houdt met de beperkte periode dat het 
nieuwe bestuur aan het werk is. 

Het bestuur van de SvPO-school in Hoorn diende negen 
herstelopdrachten uit te voeren. Op basis van het ontvangen rapport 
geeft het bestuur een reactie op het verloop van deze 
herstelopdrachten en de stand van zaken rond de zes 
herstelopdrachten die op basis van dit onderzoek resteren. 

Herstelopdracht 1 

Zowel de inrichting als de uitvoering van het stelsel van kwaliteitszorg 
schiet tekort. Daardoor draagt het stelsel van kwaliteitszorg 
onvoldoende bij aan de bewaking en verbetering van het onderwijs. 

Het bestuur heeft kennisgenomen van de vorderingen die in het 
afgelopen half jaar zijn gemaakt ten aanzien van de kwaliteitszorg. 

Desalniettemin schiet het stelsel van de kwaliteitszorg nog tekort in 
de uitvoering en leidt het niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs. Het bestuur is bezig om een kwaliteitszorgstelsel te 
ontwikkelen dat mede op basis van de reeds aanwezige instrumenten 
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 
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goed overzicht; 
• kent sturing vanuit bestuur en schoolleiding; 
• voldoet aan de eisen van de WVO. 

Inmiddels is een dezer dagen een beleidsnota door het bestuur 
vastgesteld die in de genoemde voorwaarden voorziet en er op is 
gericht om schoolleiding en docenten een passende rol te geven in dit 
stelsel. Deze nota wordt op korte termijn besproken met de 
schoolleiders en de GMR i.o. Bovendien zijn schoolleiders en bestuur 
gestart met het uitvoeren van de verbetering van de interne 
kwaliteitszorg. 

Herstelopdracht 2 

Het bestuur moet gaan voldoen aan de we ttelijke eisen rond de code 
Goed bestuur. De intern toezichthouder moet hier toezicht op 
houden. 

Vanaf 7 juni kent het bestuur van de school een duidelijke scheiding 
tussen uitvoering en toezicht (zie ook onder herstelopdracht 6). 
Bovendien hanteert dit bestuur de code Goed bestuur zoals die door 
de VO-raad is vastgelegd. Hiermee wordt voldaan aan de WVO. 

Herstelopdracht 3 

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

Het bestuur werkt in overleg met schoolleiders aan een scholingsplan 
voor het schooljaar 2022-2023 en wil dit in Q4 aan de school-MR voor 
te leggen. 

Voorts wordt er gewerkt aan een scholingsportaal voor docenten die 
starten bij de school. Dit portaal kan rond de herfstvakantie 
functioneren. 

Alle docenten die in het schooljaar 2022/2023 starten, hebben 
inmiddels op 9 juli 2022 een scholingsbijeenkomst gehad, waarin ze 
vertrouwd werden gemaakt met de werkwijze en het 
onderwijsconcept van de school. 

Het bestuur zal in overleg met iedere schoolleider een passend 
coachingstraject opstellen. Hiernaast zullen er enkele opleidingsdagen 
voor alle SvPO-schoolleiders worden verzorgd. 

Het docententeam in Hoorn is vanaf de eerste schooldag van het 
schooljaar 2022/2023 gestart met het traject 'Leren verbeteren'. Dit 
verbeter- en scholingstraject krijgt dit schooljaar de hoogste prioriteit. 
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Hiervoor zal ook voldoende tijd en gelegenheid worden gecreeerd om 
elke docent de gelegenheid te geven om te kunnen participeren op 
onderdelen die relevant zijn voor de betreffende docent. Bij dit traject 
worden de docenten optimaal betrokken en het is gericht op de 
verbetering van de vakdidactische en pedagogische competenties. 

Herstelopdracht 4 

De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. De verkiezingen voor de MR zijn inmiddels geheim 
conform artike13.10 van de WMS. 

Herstelopdracht 5 

De inspectie heeftgeconstateerd dat deze herstelopdracht is 
uitgevoerd. De leraren die lid zijn van de MR van SVP0 Hoorn kunnen 
een deel van hun mentoruren inzetten voor MR-werkzaamheden. 

Herstelopdracht 6 

Het bestuur moet de intern toezichthouder afdoende informeren. De 
intern toezichthouder moet toezicht houden op alle in de wet 
genoemde onderwerpen. Er is geen intern toezicht waardoor niet 
voldaan wordt aan de wettelijke eisen omtrent het interne toezicht. 

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 en vergaderden in 
de afgelopen periode 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 voor goed bestuur. 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. 

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

Het bestuur is voornemens de scheiding van bestuur en toezicht ook 
statutair vast te leggen. 

Herstelopdracht 7 

Het intern toezicht moet jaarlijks verantwoording afleggen over de 
uitvoering van de taken en uitoefening van bevoegdheden op de SvPO 
Hoorn. Deze herstelopdracht is buiten het vervolgtoezicht gebleven 
omdat de het bestuur van de SvPO onder verscherpt financieel 
toezicht staat. 
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Herstelopdracht 8 

De inspectie constateert in het vervolgtoezicht dat de schoolgids 
inmiddels wel de vereiste informatie verschaft over het systeem van 
kwaliteitszorg. Daarmee is voldaan aan deze herstelopdracht. 

Herstelopdracht 9 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat het jaarverslag voldoet aan de 
regeling jaarverslaglegging onderwijs (rjo). Dit geldt vanaf het 
jaarverslag 2020, dat in juli 2027 met de inspectie gedeeld moet zijn. 
Deze herstelopdracht is buiten het vervolgtoezicht gebleven omdat 
het bestuur van de SvPO onder verscherpt financieel toezicht staat. 

Zes nieuwe herstelopdrachten 

De inspectie formuleert aan het eind van het rapport vijf nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim bestuur is van opva tting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten 2, 3 en 5 is voldaan door de 
code Goed bestuur van de VO-raad te onderschrijven en een duidelijke 
scheiding aan te brengen tussen de toezichthoudende leden van het 
bestuur en het uitvoerende dagelijkse bestuur. Voor de 
toezichthoudende leden zijn garanties gecreeerd om hun 
toezichthoudende taak deugdelijk en onafhankelijk te kunnen 
uitvoeren. De communicatie met de MR is aanzienlijk verbeterd. 

Het interim bestuur is gericht bezig met de aanpak van het 
kwaliteitszorgstelsel (herstelopdracht -) en heeft inmiddels de nodige 
verbeteringen doorgevoerd in de facilitering en het betrekken van 
docenten bij hun professionalisering en het werken aan verbetering 
van het onderwijs op de Hoornse school (herstelopdracht 4). 

Samenvattend 

De inspectie heeft geconstateerd dat aan de herstelopdrachten 4, 5 en 
8 geheel is voldaan. De herstelopdrachten 7 en 9 zijn niet beoordeeld 
omdat het bestuur van de school onder verscherpt financieel toezicht 
staat De inspectie formuleert aan het eind van het rapport vijf nieuwe 
herstelopdrachten. Het interim bestuur is van opva tting dat inmiddels 
ook aan de nieuwe herstelopdrachten 2, 3 en 5 is voldaan. Voor de 
resterende twee herstelopdrachten (de oorspronkelijke 
herstelopdrachten 7 en g buiten beschouwing latend) zijn inmiddels 
belangrijke stappen gezet. 
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Pvo 151 

Scholen 
voor Persoonlij 

Focus op kwaliteit 	VO 	 

Het Joel ion de Pvo-scholen is zodanig in leerlingen te investeren dat ze zich optimaal 
kuniwn,pptwikkelen. De mogelijkheden van een kind zijn nog volop in ontwikkeling 
en pas hi de loop van de tijd zal blijken wat die mogelijkheden zijn. De school moet die 
ontivikkeling daarom ruimhartig en actief stimuleren en niet te snel vastleggen wat 
ccii kind maximaal zou kunnen'. 

Voorwoord 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat 
het onderwijs op onze scholen op orde is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het onderwijs op de scholen en moet zich intern en extern verantwoorden over de resultaten. 
Hierbij gaat het om resultaten in brede zin: krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, 
voldoen onze scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financien op orde? 
De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast willen bestuur en scholen zich ook 
verantwoorden naar de interne toezichthouder en de belangrijkste stakeholders. 
Onderwijs dat voldoet aan de wettelijke eisen is voor ons de ondergrens. Onze ambitie ligt hoger: 
we streven naar goed onderwijs in scholen waar leerlingen boven zichzelf kunnen uitstijgen. 
Kwaliteit stelt pas echt iets voor als het daadwerkelijk de leerling bereikt. Daarvoor vormen onze 
docenten de onmisbare schakel. Ons streven is dat iedereen op de Pvo-scholen het vanzelfsprekend 
vindt om bezig te zijn met kwaliteitsverbetering. Deze ambitie gaat in die zin verder dan een goede 
notitie en een werkend kwaliteitszorgsysteem. Kwaliteit wordt iets van iedereen en van elke dag. 
Daarop mogen onze stakeholders rekenen. Als water uit de kraan. 

Oktober 2022 
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Inleiding 

SvPO heeft vanaf de oprichting in 2009 een eigen concept ontwikkeld waarbij het organiseren in 
kleine en homogene klassen de essentie vormt en waarbij de insteek is dat leerlingen `tenminste' 
hun basisschooladvies halen. In schoolplan 2021-2024 staat als kerndoel het volgende te lezen: 

`Het doel van onze school is zodanig in leerlingen te investeren dat ze zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen. De mogelijkheden van een kind zijn nog volop in ontwikkeling en pas in de loop van de 
tijd zal blijken wat die mogelijkheden zijn. De school moet die ontwikkeling daarom ruimhartig en 
actief stimuleren en niet te snel vastleggen wat een kind maximaal zou kunnen'. 

Kenmerkend voor de aanpak zijn verder o.a. de 4 (lange) schooldagen; focus op kernvakken en 
zaakvakken; lesblokken met tijd voor instructie, zelfwerkzaamheid en huiswerk; 
keuzemogelijkheden voor leerlingen, het concentreren van een aantal vakken in een leerjaar 
waardoor er veel contacttijd ontstaat voor kleinere vakken (bijv. biologie, geschiedenis); het 
beperken van lesuitval door achtervangafspraken. 

Mede dankzij deze aanpak kunnen leerlingen opstromen en we halen jaar op jaar goede resultaten. 
Verbeterpunten zijn er ook. In 2022 heeft de onderwijsinspectie vier van de acht vestigingen `zeer 
zwak' verklaard en ook bij de andere scholen houdt de inspectie vinger aan de pols. Kwetsbare 
punten zijn bijvoorbeeld differentiatie in de les en ook de begeleiding van kwetsbare leerlingen kan 
en moet beter. We leggen de lat voor onszelf hoog. Een adequaat kwaliteitszorgbeleid en het 
inzetten op een krachtige kwaliteitscultuur op de scholen verdienen daarom de hoogste prioriteit. 

Vanaf 2023 gaan onze scholen verder onder een nieuwe naam: de Scholen voor Persoonlijk VO De 
essentie van het concept houden we intact: we zijn en blijven kleinschalig, de menselijke maat zit in 
ons DNA. 

In deze notitie stellen wij eerst de uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid vast. 
In hoofdstuk 1 lichten we deze uitgangspunten kort toe. 
In hoofdstuk 2 schetsen wij de werkwijze (PCDA-cyclus geIntegreerd in ons reguliere 
organisatieproces) en de instrumenten die wij hanteren. 
Hoofdstuk 3 gaat over het financieel beheer. We benoemen hier relevante uitgangspunten. 
In hoofdstuk 4 lichten we toe hoe we alle activiteiten in een overzichtelijke kalender zetten. Deze 
kalender is een separaat beleidsstuk en deze wordt jaarlijks aangepast. 

In bijlage 1 (Onze ambities en doelen in beeld) schetsen wij onze ambities en doelen voor de 
scholen. Uitgangspunt is dat de basiskwaliteit op orde moet zijn. 
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Hoofdstuk 1 Kwaliteitsbeleid: onze uitgangspunten 

Wij hebben een kwaliteitszorgstelsel en werken systematisch aan kwaliteitszorg, we evalueren, 
reflecteren en verbeteren onze onderwijskwaliteit. 
Het kwaliteitsbeleid van de Scholen voor Persoonlijke Onderwijs kent tien uitgangspunten: 

1. Kwaliteit is bij ons `tastbaar en toetsbaar'; 
2. Wettelijk kaders en regelingen bepalen ons beleid en onze speelruimte; 
3. Wij voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de basiskwaliteit. We handelen 

integer, zorgvuldig en bewust; 
4. Op basis van zelfgekozen criteria streven wij voor onze scholen naar een eigen standaard 

voor `een goede school'; 
5. Onze onderwijsvisie en opvattingen over het onderwijsconcept en pedagogisch klimaat zijn 

sturend; 
6. Cultuur en structuur gaan hand in hand; het inhoudelijke gesprek staat centraal; 
7. Onze kwaliteitszorginstrumenten zijn op orde en we koersen op kwalitatieve gesprekken; 
8. We leggen rekenschap of en zorgen voor een goede governance; 
9. Wij kiezen voor overzichtelijkheid; 
10. We zorgen voor een duidelijke rolverdeling en een heldere organisatie. 

Hieronder lichten we de uitgangspunten toe. 

1.1 Kwaliteit is tastbaar en toetsbacn- 
Kwaliteit moet voor medewerkers, docenten en werkveld vertegenwoordigers tastbaar en toetsbaar 
zijn. 

Kwaliteitsbeleid is gebaseerd op een gedeelde onderwijsvisie en een gedeelde pedagogische 
aanpak. Het verbeteren van kwaliteit is geen missie van bestuur en schoolleiding, we werken aan 
een cultuur waar het werken aan kwaliteit een vanzelfsprekendheid is die door het iedereen wordt 
gevoeld. De organisatiestructuur en het personeelsbeleid sluiten hierop aan. 

1.2 Wettelijk kader, regelingen en onderzoekskader bepalen ons beleid en onze speelruimte . 
De Wet op het Voortgezet Onderwijs en de daarmee samenhangende regelgeving bepaalt ons 
speelveld. Onze scholen en het bestuur voldoen aan de wettelijke eisen. Tegelijkertijd maken we 
gebruik van de ruimte die de wet ons geeft. Wij verwijzen hier kortheidshalve naar de brochure van 
het ministerie van OCW `Ontdek de ruimte' van oktober 2018. De brochure schetst de ruimte die 
scholen en bestuur hebben ten aanzien van de onderwijstijd, de onderwijsinhoud en inspraak en 
verantwoording. De belangrijke wetten voor ons kwaliteitsbeleid zijn: 

• Wet op het voortgezet onderwijs (WVO); 
• Wet op de erkende onderwijsinstellingen (WEO); 
• Leerplichtwet 1969; 
• Wet medezeggenschap op scholen (WMS); 
• Wet overige OCW-subsidies; 
• Experimentenwet Onderwijs . 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert het zogenaamde Onderzoekskader, dat behelst een viertal 
kwaliteitsgebieden met 12 standaarden. 
In het waarderingskader onderscheidt de inspectie 14 kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, 
Veiligheid en Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie. Iedere 
standaard binnen het kwaliteitsgebied is op basis van de betreffende deugdelijkheidseisen 
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geoperationaliseerd. Bij iedere standaard is tevens ruimte voor een dialoog over de eigen 
kwaliteitsaspecten van bestuur en scholen. 
Hiernaast houdt de financiele inspectie toezicht op het financieel beheer. Het waarderingskader 
voortgezet onderwijs kent volgens het onderzoekskader de volgende opbouw: 

KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN VO SCHOOLNIVEAU 

OP ONDERWDSPROCES 

OP1 
	

Aanbod 

0P2 
	

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

OP3 
	

Pedagogisch-didactisch handelen 

OP4 
	

Onderwijstijd 

OP6 	Afsluiting 

VS 	VEILIGHEID EN SCHOOLKLIMAAT 

VS1 	Veiligheid 

VS2  Schoolklimaat 

OR ONDERWDSRESULTATEN 

OR1 
	

Resultaten 

OR2 
	

Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA STUREN, KWALITEITSZORG EN AMBITIE 

SKA1 Visie, ambities en doelen 

S KA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur 

S KA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 

De scholen en het bestuur dienen in ieder geval te voldoen aan de standaarden die een 
eindkwalificatie `basiskwaliteit / voldoende' opleveren. 
Deze standaarden liggen vast en moeten worden gerealiseerd. De kwalificatie `voldoende' is onze 
ondergrens. We dagen scholen daarnaast uit om te streven naar de kwalificatie `goed'. Wij 
verwijzen voor de uitwerking naar hoofdstuk 2 van deze notitie. 

1.3 Wij voldoen aan de wettelijke vereisten en de eisen van de inspectie ten aanzien van 
basiskwaliteit. 

De inspectie maakt in haar toezicht onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en de 
eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Deugdelijkheidseisen zijn objectiveerbare, zo 
veel mogelijk op het niveau van de wet geregelde algemene kwaliteitsnormen, die zodanig helder 
zijn dat de vrijheid van richting en inrichting gewaarborgd blijven. Deugdelijkheidseisen hebben 
betrekking op de onderwijskwaliteit en het financieel beheer. Dit wordt samengevat met het begrip 
`basiskwaliteit'. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een 
bestuur/school zelf stelt en die verder reiken dan de basiskwaliteit. Bij de waardering `goed' worden 
naast de deugdelijkheidseisen ook eigen aspecten van kwaliteit betrokken. 
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