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1. SAMENVATTING  
 

 

Algemeen beeld van het Koningin Wilhelmina College   

 

Het Koningin Wilhelmina College profileert zich in de regio met een breed aanbod als 

een christelijke school die kansen biedt. Onderlinge betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor anderen zijn kernwaarden voor de 

inrichting van het onderwijs. De school is zeer gericht op leerlingen en het geven van  

persoonlijke aandacht. Docenten zijn gemotiveerd en betrokken en altijd bereid 

leerlingen extra begeleiding te bieden als dat nodig is. Dit is merkbaar aan de sfeer 

in de school die door alle betrokkenen, inspecteurs incluis, als prettig wordt ervaren.  

 

De school zet  in op het creëren van kansen, met name in de vmbo-afdeling en in 

iets mindere mate ook in de havo-afdeling.  De school realiseert over het geheel 

genomen voldoende resultaten. De lessen zijn voldoende, maar in de lessen zou 

meer aandacht mogen zijn voor doelgerichtheid en aandacht voor feedback en 

reflectie op leerprocessen. 

We constateren dat er in het Koningin Wilhelmina College sprake is van een goede 

verbetercultuur en dat er groot draagvlak is voor het aanbrengen van concrete 

verbeteringen in leskwaliteit. 
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2. TOELICHTING OP OORDELEN  
 

 

2.1 Kwaliteitsoordelen  

 

Hieronder staan het eindoordeel en de kwaliteitsoordelen op de standaarden per 

kwaliteitsgebied. De score geeft het oordeel weer. Onder de oordelen staat een 

toelichting. Bijlage 1 geeft de beslisregel weer voor het eindoordeel. Bijlage 2 geeft 

de portretten weer die bij deze standaarden horen. 

 

Legenda:  

1. zeer zwak 

2. zwak 

3. voldoende 

4. goed 

5.  niet te beoordelen 

 

 

Onderwijskwaliteit 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
Havo Vwo 

 

Eindoordeel 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

De kwaliteit van het onderwijsproces is op alle afdelingen voldoende, maar kan op 

sommige punten beter. Met name het functioneel en doelgericht gebruik van een 

variëteit aan werkvormen en differentiatie op meerdere niveaus in de les zijn 

onvoldoende ontwikkeld.  

De veiligheid van leerlingen en personeel is gewaarborgd. De school kent een 

voldoende professionele kwaliteitscultuur.  

Het onderwijs kent geen belangrijke tekortkomingen. 

De inspectie handhaaft de basisarrangementen. 
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1.1  resultaten 

 

Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
Havo Vwo 

 

1.1 Cognitieve eindresultaten 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

 

Overwegend voldoende en soms goede resultaten. 

De opbrengsten van de vmbo-afdelingen zijn gemiddeld voldoende. Het rendement 

bovenbouw van de afdeling vmbo basis en vmbo kader is ruim voldoende en het 

bovenbouwrendement van het vwo ontwikkelt zich positief. Dat wordt met name 

zichtbaar in de afname van het aantal leerlingen dat afstroomt naar havo.  

 

Risico’s bij vmbo basis 

Op het meerjarenoverzicht van vmbo basis over 2014 zijn het onderbouwrendement 

en het bovenbouwrendement voldoende. Er is een risico voor het CE-cijfer. Dat was 

het afgelopen jaar in vergelijking met het landelijk gemiddelde ook te laag. Daarmee 

loopt de school een risico op negatieve beoordeling. De hoogte van 

eindexamenresultaten wisselt bij vmbo basis van jaar tot jaar. Een mogelijke 

oorzaak daarvan is dat de school in de vmbo basisafdeling een relatief hoog 

percentage leerlingen met een basisschooladvies voor Praktijkonderwijs en leerlingen 

met een lwoo indicatie heeft.  

 

Voor de havo-afdeling geldt dat in het meerjarenoverzicht van 2014 het cijfer voor 

het CE onvoldoende is. Dat zal waarschijnlijk ook op de opbrengstenkaart van 2015 

het geval zijn, omdat het eindcijfer 6,4 onder het landelijk gemiddelde CE-cijfer is. 

Dit zou kunnen samenhangen met het feit dat relatief veel leerlingen opstromen van 

vmbo tl naar havo.  

 

De eindexamenresultaten van het vwo zijn gemiddeld. We komen tot een oordeel 

goed omdat de school wat  betreft het bovenbouwrendement  het afgelopen jaar tot 

de beste van Nederland behoort. Ook het gemiddelde over drie jaar is 

bovengemiddeld en vertoont een positieve ontwikkeling. 

 

Aanbeveling: 

Inventariseer welke en hoeveel leerlingen onvertraagd de eindstreep halen conform 

het advies van de basisschool en welke/hoeveel leerlingen op-/ afstromen, dan wel 

vertraging oplopen gedurende de schoolloopbaan . De analyse van deze gegevens 

ontbreekt nu nog en kan de school helpen om scherper te sturen op ongewenste 

schommelingen in het rendement. 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina 6 van 27 

2.1 Aanbod 

 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

 

2.1 Aanbod 
4 4 4 4 4 

 

 

 

Breed aanbod met tal van keuzemogelijkheden 

Ter voorbereiden op vervolgonderwijs heeft de school een breed en gevarieerd 

aanbod van onderwijs. De school kent, verdeeld over de verschillende afdelingen, 

diverse profileringen: tweetalig vwo, sportklassen, Goehte-, Delf-en Cambridge-

certificeringen, internationaliseringsprogramma (ELOS-school), Entrepenasium. Er 

zijn excellentie-programma’s (U-talent) en keuze-modules waaraan leerlingen in 

keuzewerktijd-uren mogen werken aan zelfgekozen onderwerpen. Binnen dit aanbod 

biedt de school aan haar leerlingen veel keuzemogelijkheden: filosofie, BSM, 

maatschappijwetenschappen, tekenen, NLT en informatica in de bovenbouw van 

havo en vwo. In de afdelingen van het vmbo biedt de school een intersectoraal 

programma met zowel een brede als een smalle invulling. In de vmbo-afdeling is een 

ontwikkeling op gang gekomen om het onderwijsaanbod in de les door middel van 

zogenaamde ‘leertaken’ aan te bieden, een manier om op zeer gestructureerde 

manier lesstof aan te bieden. Daarbij wordt gewerkt aan een doorlopende leerweg 

naar het aansluitend mbo. 

  

Leerlingen geven aan dat zij tevreden zijn over het aanbod van excursies en over de 

kwaliteit ervan.  

 

2.2 Zicht op ontwikkeling 

 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

 

2.2 Zicht op ontwikkeling 
3 3 3 3 3 

 

 

 

De school volgt de leerlingen systematisch en heeft haar leerlingen goed in beeld. 

De leerlingen zijn goed in beeld. Er is een duidelijke taakomschrijving voor mentoren 

en er is  structureel overleg over de ontwikkeling van leerlingen en klassen.  Dit 

maakt dat de leerlingen goed in beeld zijn en dat hun vorderingen nauwlettend 

worden gevolgd.  De school gebruikt het digitale leerlingvolgsysteem om te 

monitoren welke vorderingen leerlingen maken. In aanvulling daarop werkt de school 

met Cum Laude als management-informatie-systeem om op docent-, sectie-, team- 

of afdelingsniveau processen en ontwikkelingen te monitoren. We zien voorbeelden 

van adequate reacties op tegenvallende prestaties of resultaten.  

Er is aandacht voor groepsdynamiek en er zijn gerichte programma’s die docenten of 

mentoren kunnen inzetten, zodra er in individuele gevallen of in groepen situaties 

ontstaan die persoonlijke groei van leerlingen belemmeren. De school is hier alert op 

en heeft veel expertise in huis om adequaat te kunnen begeleiden. 
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Aanbeveling: 

Bij het volgen van de ontwikkeling van leerlingen zou het gebruik van data-analyses 

kunnen worden versterkt. Er wordt veel informatie opgeslagen, maar systematische 

data-analyse vindt te weinig plaats. Gevolg is dat op alle niveaus in de school op zich 

wel goed in beeld is wat de effecten zijn van sturing of onderwijs, maar dat het 

moeilijk is om proactief, beleidsrijk en data-gestuurd beleid te voeren en onderwijs 

te verzorgen.  

 

2.3 Didactisch handelen 

 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

 

2.3 Didactisch handelen 
3 3 3 3 3 

 

 

 

Beleid gericht op ontwikkeling 

De school richt zich in haar professionele ontwikkeling op kwaliteit van lesgeven en 

ziet het bieden van maatwerk en goede feedback op leergedrag van leerlingen als 

haar belangrijkste aandachtpunt. Er zijn daartoe verschillende 

professionaliseringsactiviteiten georganiseerd en vaksecties worden gestimuleerd om 

op grond van resultaat-analyses te komen met verbeterplannen.  

 

Gestructureerde lessen met goede sfeer, maar de kwaliteit ervan kan beter 

In de lessen is een wisselend beeld te zien. Er zijn prachtige voorbeelden van lessen 

waarin docenten differentiëren en waarin leerlingen verantwoordelijkheid en 

keuzeruimte krijgen voor hun eigen leerproces. Maar dit is niet het algemene beeld. 

Leraren geven vooral, en soms heel goed, klassikaal-frontaal en docent-centraal les.  

In veel lessen is echter nog onduidelijk wat de doelstellingen zijn en is er sprake van 

incomplete instructie. Daardoor is onduidelijk wat leerlingen precies moeten doen, 

hoe ze de opdracht moeten uitvoeren en hoeveel tijd ze daarvoor krijgen. De 

gekozen werkvormen zijn te weinig activerend of effectief en we zien weinig 

voorbeelden van strak timemanagement. Uit zorg voor een goed verloop van de 

leerprocessen valt het docenten soms moeilijk de leerlingen los te laten, ook al zou 

dat uit een oogpunt van didactische werkvorm of stimuleren van zelfstandigheid 

wenselijk zijn. De bereidheid om leerlingen te helpen kan contraproductief zijn bij het 

streven om leerlingen verantwoordelijkheid te leren voor hun eigen leerproces. De 

feedback die leerlingen krijgen is zelden gericht op werkwijze en werkaanpak, ook 

niet op leerstrategieën en leergedrag, maar meestal op resultaat en inzet.  

 

De VMBO-afdeling werkt aan de ontwikkeling van ‘leertaken’ met een uitgebreide 

instructie van de opdrachten. De opzet daarvan zit goed in elkaar: leerdoel, 

werkwijze, wel of niet samenwerken, hoeveel tijd is er voor de opdracht, criteria voor 

beoordeling, mogelijkheden voor differentiatie. Leraren ontwerpen deze leertaken 

zelf.  
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Aanbeveling: 

We stellen vast dat er voldoende sturing is op ontwikkeling van kwaliteit van lessen 

en dat er onder docenten draagvlak en motivatie is om het onderwijs te verbeteren. 

We denken dat er wel winst geboekt kan worden als de teams gezamenlijk criteria 

vaststellen waaraan lessen moeten voldoen en de lessen periodiek worden 

geëvalueerd. Beslissingen over kwaliteitsverbetering kunnen dan genomen worden 

op basis van een overzicht van waarnemingen en evalueerbare doelen. Meer 

aandacht voor data-analyse kan helpen om scherper in beeld te krijgen wat de 

ondersteunings- of onderwijsbehoefte van leerlingen is, zodat het onderwijsaanbod 

in de les daar beter op kan worden afgestemd. Differentiatie vindt nu meer plaats 

buiten de reguliere lessen, in bijvoorbeeld KWC/KWZ uren,  dan in de vak-lessen.  

Gezien de positieve ervaringen met de ontwikkeling van leertaken valt te overwegen 

die good practice te delen met de havo- en vwo-afdelingen van de school en daar 

ook te gaan experimenteren ten behoeve van de ontwikkeling van doorlopende 

leerwegen en bevorderen van zelfstandigheid. 

 

2.4 Ondersteuning 

 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

 

2.4 Ondersteuning 
4 4 4 3 3 

 

 

 

Ondersteuning is sterk gericht op het bieden van kansen 

De school ziet als haar voornaamste kernkwaliteit persoonlijke aandacht voor 

leerlingen. Tevredenheidsonderzoeken bevestigen dit en datzelfde geldt voor 

gesprekken met leerlingen en medewerkers van de school. Leerlingen zijn goed in 

beeld en de school reageert adequaat op situaties waarin zich mogelijk 

problematische situaties voordoen. De vmbo-afdelingen onderscheiden zich wat 

begeleiding betreft vanwege de aandacht van docenten tijdens de lessen voor 

leerlingen die extra ondersteuning vragen. De taken en rollen van docenten, 

mentoren, interne en externe begeleiders zijn duidelijk. Er is een duidelijke 

zorgstructuur en er zijn bevlogen zorgcoördinatoren. De bereidheid van docenten om 

leerlingen extra te begeleiden is groot. Regelmatig stellen zij hun tijd ter beschikking 

om leerlingen na de les extra uitleg te geven. Veel leerlingen gebruiken de 

keuzewerktijd-uren niet alleen voor verdieping of verbreding van kennis maar ook 

voor extra uitleg of extra herhaling. 

 

Aanbeveling: 

In de handelingsplannen of iop’s van leerlingen die specifieke begeleiding nodig 

hebben zijn de leer- en ontwikkeldoelen niet voldoende SMART beschreven. In SOM 

is voor docenten niet toegankelijk beschreven wat er van hen verwacht wordt en wat 

er van ouders en leerlingen verwacht wordt. Docenten zouden beter gefaciliteerd 

kunnen worden door goede informatievoorziening via SOM, zowel op individueel als 

op groepsniveau. 
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2.5 Examinering en diplomering 

 

Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

 

2.5 Examinering en diplomering 
3 3 3 4 4 

 

 

 

Verantwoording en organisatie zijn in orde 

De school verantwoordt zich, via uitgebreide documentatie, over  curriculum, 

toetsing, examinering en procedures. Schoolwerkplannen, PTA’s, portfolio’s, 

programma’s voor de diverse profielen en afspraken over inbedding in en 

afstemming met het onderwijsaanbod, alles is aanwezig. Met name in het havo en vwo 

is de borging van de kwaliteit van de examens ook goed op orde.  

 

Aanbeveling: 

De school beschikt nog niet over een uitgewerkt toetsbeleid. Binnen sommige secties 

vindt onderling overleg plaats over de toetsen en veel docenten maken gebruik van 

methodegebonden toetsen. Een enkele docent werkt vanuit eigen ervaring of 

interesse met RTTI als methodiek om de kwaliteit van de toetsen te garanderen.  

We raden aan om toetsbeleid zo te voeren dat toetsing een middel wordt om de 

instructiebehoefte van leerlingen vast te stellen, zodat docenten daar het didactisch 

handelen op kunnen afstemmen. Op die manier kan toetsing een  belangrijk middel 

zijn om interne differentiatie te stimuleren en mogelijk te maken. Analyses van 

centrale examens kunnen zicht bieden op het gewenste eindniveau, zowel wat 

betreft inhoud als wat betreft vaardigheden en competenties. Aan de hand daarvan 

kan gewerkt worden aan doorlopende leerlijnen vanaf het eerste leerjaar tot het 

examen, met aandacht voor verschillen tussen leerlingen.  

 

3.1 Schoolklimaat 

 

Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

      

          3.1 Schoolklimaat 3 3 4 4 4 

 

 

 

Sfeer en schoolklimaat worden als plezierig ervaren 

De school kent een persoonsgerichte cultuur. De school maakt de ambities die in 

haar missie en visie zijn verwoord ten aanzien van goede onderlinge 

verstandhouding en betrokkenheid waar. Tevredenheidsonderzoeken, evenals onze 

eigen waarnemingen, bevestigen dit beeld. Persoonlijke aandacht is één van de 

sterke punten van de school. We constateren bij alle partijen grote tevredenheid 

over het schoolklimaat. Leerlingen, ouders en docenten beschrijven het klimaat als 

prettig, warm en open. Er is een overduidelijke intentie om leerlingen het beste te 

bieden en de school is een plaats waar het fijn is om te zijn. Dat valt ook te horen uit 

de mond van medewerkers en leerlingen.  
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3.2 Veiligheid 

 

Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 

 Vmbo-

b 

Vmbo-

k 

Vmbo 

gt 
havo Vwo 

      

          3.2 Veiligheid 
 

3 3 4 4 4 

 

 

 

Veiligheidsbeleving op vmbo voldoende, op het havo en vwo goed 

Er is onder leerlingen van diverse klassen een enquête uitgevoerd om te kunnen 

vaststellen in welke mate de school als veilig wordt ervaren. De vwo- en de 

havoleerlingen geven aan de school als zodanig te ervaren. Dit geldt in mindere 

mate voor de vmbo k-leerlingen, althans volgens de scores op deze vragenlijst. Er is 

evenwel een discrepantie tussen de scores van de leerlingen in dit onderzoek en wat 

de leerlingen vertellen. Vensters voor verantwoording / Scholenopdekaart.nl geeft 

ook andere cijfers. Daar zijn de vmbo basis leerlingen positiever dan de vmbo kader-

leerlingen en ook positiever dan landelijk gemiddeld: 8,4/7,6. De vmbo kader-

leerlingen zijn minder tevreden over de veiligheid, 6,8, en daarmee minder tevreden 

dan landelijk gemiddeld (7,4). Het beeld dat de leerlingen in deze afdelingen zich 

minder veilig zouden voelen stemt echter niet overeen met onze eigen 

waarnemingen, gesprekken met leerlingen en de beelden die medewerkers van de 

school zelf hebben. We zien dus wat veiligheid betreft wel een relatief verschil tussen 

de vmbo basis-afdeling en de vmbo k-afdeling, maar beoordelen de situatie niet als 

een punt van zorg. Om die reden hebben we alle afdelingen gewaardeerd met een 

beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’. 

 

Aanbeveling: 

We adviseren de school om te analyseren wat de achtergrond is van deze lagere 

scores bij de vmbo k-afdeling. Het zou kunnen helpen daarbij klankbordgroepen in 

het leven ter roepen die het mogelijk maken periodiek het welbevinden van de 

leerlingen te bespreken. 

 

  



Pagina 11 van 27 

4.1 Evaluatie en verbetering  

 

 Alle afdelingen 

  

4.1 Evaluatie en verbetering 4 

 

 

 

Planmatig werken aan kwaliteit van onderwijs 

Middels allerlei vormen van overleg op alle niveaus in de organisatie wordt 

bijgehouden wat ontwikkelingen zijn en worden plannen bijgesteld als dat nodig is. 

De laatste drie jaar zijn veel stappen gezet die er toe moeten leiden dat de 

onderwijskwaliteit wordt verhoogd en het onderwijsaanbod wordt vergroot. Krimp in 

de regio en de concurrentiepositie ten opzichte van concullega-scholen nopen de 

school om zich positief te profileren en zich te onderscheiden op kwaliteit en aanbod. 

De omstandigheden dwingen de school daarom zich voortdurend te willen verbeteren 

en die weg is de school ook ingeslagen. Evaluatie en bijstelling van ontwikkelplannen 

vindt plaats en deze plannen worden ook goed gedocumenteerd. 

 

4.2 Kwaliteitscultuur 

 

 Alle afdelingen 

   

4.2 Kwaliteitscultuur 3 

 

 

 

Veel doelstellingen zijn te algemeen geformuleerd, dit maakt sturing en borging 

lastig 

Wat betreft de kwaliteitscultuur stellen we vast dat deze in ontwikkeling is. Er zijn 

ten aanzien van opbrengst gericht werken nog stappen te maken. Op zowel leerling-, 

docent-, les-, sectie en directieniveau worden doelstellingen onvoldoende scherp 

geformuleerd. Dat geldt op meerdere terreinen en niveaus, zoals leerdoelen, sectie-

afspraken, teamdoelen, strategisch beleid. Kortom er is geen cultuur waarin precies, 

op meetbare manier, wordt vastgelegd wat de afspraken zijn en in hoeveel tijd die 

gerealiseerd of verantwoord moeten worden.  

 

Dit wil niet zeggen dat er zomaar wat gedaan wordt, integendeel. Er wordt op 

hoofdlijnen gestuurd, er is veel overleg en er wordt heel goed georganiseerd. Er zijn 

voorbeelden van goede initiatieven op het gebied van intercollegiaal samenwerken 

(lesson study), werkgroepen (bijvoorbeeld voor excellentietrajecten), 360 graden-

feedback en samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Omdat er niet expliciet 

opbrengstgericht wordt gewerkt is het lastig om doelgericht te sturen of bij te 

sturen. Dit geldt voor docenten, maar ook voor mentoren, zorgcoördinatoren, en 

schoolleiders.  
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Aanbeveling: 

Ga criterium-gerichter sturen op schoolontwikkeling. Formuleer scherper en 

concreter wat de doelen zijn, en hoe en wanneer vastgesteld zal worden in welke 

mate die doelen zijn gerealiseerd. Als de school komende jaren veel aandacht  gaat 

geven aan differentiatie, zorg  daarbij dan voor goede ondersteuning voor docenten 

en richt de gesprekscyclus zo in dat teamleiders regelmatig in lessen zijn en dat er 

een totalisatie wordt gemaakt van de lesbezoeken. Op die manier heeft het MT beter 

overzicht van waar docenten goed in zijn en waar kansen op verbetering liggen, in 

relatie tot de opbrengsten.  

 

4.3 Verantwoording en dialoog 

 

 Alle afdelingen 

  

4.3 Verantwoording en dialoog 3 

 

 

 

De school onderhoudt haar vele contacten goed. 

Verantwoording van en gesprek over de dagelijkse gang van zaken in de school vindt 

systematisch en georganiseerd plaats. Ouders en leerlingen worden betrokken bij 

beslissingen die hen direct aangaan. Dat geldt ook voor medewerkers van de school, 

al geeft de MR aan dat dat soms wel in een laat stadium gebeurt. In de afstemming 

tussen de vmbo-afdeling aan de ene kant en de havo/vwo-afdelingen ‘aan de andere 

kant’ lijkt nog wel enige ruimte voor verbetering. Met name over op- en afstroom 

van de ene naar de andere afdeling worden er in de gesprekken opmerkingen 

gemaakt over gebrek aan afstemming. 

 

Er vinden vanuit diverse externe contacten visitaties plaats en de school 

verantwoordt zich richting ouders en andere belanghebbenden via verschillende 

kanalen. Een sprekend voorbeeld van zo’n verantwoording is het Fair Trade 

keurmerk dat de school mag voeren. 

De schoolgids en de school-website zijn verzorgd en duidelijk. Ook via 

Schoolopdekaart.nl verantwoordt de school zich richting de buitenwereld. Bij 

vormgeving en invulling van het aanbod maakt de school gebruik van goede 

contacten met verschillende betrokkenen in de regio: ouders, gemeenten, 

bedrijfsleven. 
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5.1 Continuïteit 

 

 Alle afdelingen 

  

5.1 Continuïteit  3 

 

 

 

Begroting op orde, maar er zijn wel risico’s 

De financiële positie van Stichting Christelijk VO Culemborg is eind 2013 voldoende. 

De voorlopige realisatiecijfers over 2014 laten zien dat 2014 met een positief 

resultaat is afgesloten dat in lijn ligt met de begroting. Op basis van de hoogte van 

de liquiditeit en de solvabiliteit is het bestuur vooralsnog in staat om op korte en 

middellange termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en lijkt de financiële 

continuïteit binnen afzienbare termijn niet in het geding te zijn.  

 

Het bestuur houdt er rekening mee dat er over een jaar of zes (2021) 300 tot 400 

leerlingen minder op het KWC zullen zitten (een daling van tussen de 18 en 25%). 

Dit vindt zijn weerslag in de meerjarenbegroting 2014-2021 zoals deze in de 

continuïteitsparagraaf van het jaarverslag is opgenomen. Deze laat zien dat er bij 

ongewijzigd beleid negatieve exploitatieresultaten over de jaren 2016 tot en met 

2021 worden verwacht. Deze cumuleren tot een bedrag van bijna 1 miljoen euro. 

Het eigen vermogen waarover het bestuur beschikt is op dit moment voldoende om 

de eerste jaren de voorziene negatieve resultaten op te kunnen vangen. Niettemin 

lijkt het voor de langere termijn noodzakelijk om maatregelen te nemen om de 

financiële situatie te verbeteren. Het bestuur is zich hiervan bewust en zet er op in 

om de kosten de komende jaren verder te beheersen. Vooral de huisvesting en het 

daarbij horende onderhoud van de gebouwen drukken relatief zwaar op de 

exploitatie. Het bestuur probeert waar mogelijk de leegstaande ruimte geschikt te 

maken voor verhuur aan andere partijen, om op deze wijze medegebruik te 

realiseren en de kosten te drukken. Om daarnaast de gevolgen van de 

leerlingendaling op personeelsvlak te kunnen opvangen, maakt het bestuur gebruik 

van een flexibele schil van 10 procent van het personeelsbestand. Dit is vooralsnog 

voldoende om de voorziene krimp te accommoderen. 

 

Het bestuur houdt zicht op de financiële situatie door naast de begroting en 

meerjarenbegroting, te werken met financiële maandoverzichten en 

kwartaalrapportages waarin de financiën en eventuele beheersmaatregelen worden 

beschreven. Ook met de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad wordt 

regelmatig over de financiële ontwikkelingen gesproken. 

Er is een risico-inventarisatie die de belangrijkste risico’s in kaart brengt en die tot 

een risicoprofiel leidt dat door het bestuur op midden tot hoog wordt ingeschat. 

 

Aanbevelingen: 

Het bestuur heeft zicht op de financiële situatie en de ontwikkelingen daarin, zoals 

onder meer blijkt uit de meerjarenbegroting die is opgenomen in de 

continuïteitsparagraaf van het jaarverslag en de interne planning en controle cyclus. 

Wel zouden de uitgangspunten en aannames die aan de meerjarenbegroting ten 

grondslag liggen uitgebreider en explicieter kunnen worden beschreven. Hetzelfde 

geldt voor de maatregelen die het bestuur neemt om de financiële situatie te 

beheersen. Tot slot verdient het aanbeveling om de toekomstige ontwikkeling in de 

financiële kengetallen (zoals voortvloeiend uit de meerjarenbegroting) weer te 

geven. 
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5.2 Rechtmatigheid 

 

 Alle afdelingen 

  

5.2 Rechtmatigheid  4 

 

 

 

Jaarrekening goedgekeurd 

In het jaarverslag en de jaarrekening heeft het bestuur adequaat verantwoording 

afgelegd over het gevoerde beleid, de resultaten en de ontwikkelingen daarin. Ook 

de Raad van Toezicht heeft in het jaarverslag verslag gedaan van zijn 

werkzaamheden. De accountant heeft een goedkeurende verklaring zonder 

opmerkingen afgegeven over de jaarrekening 2013.  

 

5.3 Doelmatigheid  

 

 Alle afdelingen 

 

5.3 Doelmatigheid  
3 

 

 

 

Financiële middelen goed besteed 

Het bestuur beschikt over een kleine financiële buffer om eventuele risico’s of 

onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen. In relatie tot het geschetste 

risicoprofiel dat volgens het bestuur tot een noodzakelijk weerstandsvermogen van 

minimaal 15 procent leidt, is het weerstandsvermogen niet bijzonder hoog te 

noemen. In die zin zijn er geen aanwijzingen dat het bestuur middelen opzij zet die 

niet aan het onderwijs worden besteed. 

 

Aanbevelingen: 

Het bestuur heeft een algemene risico-inventarisatie opgesteld die vervolgens leidt 

tot een bepaald risicoprofiel en een bijbehorend benodigd weerstandsvermogen voor 

het bestuur. De risicoanalyse wint verder aan kracht door de risico-inventarisatie 

meer toe te snijden op de eigen situatie. Daarnaast is het te overwegen om per risico 

een inschatting te maken van de kans dat het risico zich voordoet en de financiële 

gevolgen daarvan, alsmede van de beheersmaatregelen die ingezet worden om het 

risico in te dammen. 

 

2.2 Oordelen over naleving  

 

De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de 

wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
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3. REACTIE VAN HET BESTUUR 
 

 

Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het 

onderwijs op Koningin Wilhelmina College.  

Daarnaast heeft de inspectie de school gevraagd haar eigen kwaliteit te beoordelen 

en dat samen met de oordelen van de inspectie te vertalen naar de 

ontwikkelingsrichting van de school.  

 

Reactie van de school op het Inspectierapport over de kwaliteit van het 

onderwijs op het Koningin Wilhelmina College 

 

De bestuurder van het Koningin Wilhelmina College (KWC) ziet in de beschrijving van 

de school en de oordelen van de inspectie in hoge mate het eigen beeld van de 

school bevestigd. Met name het brede onderwijsaanbod in een duidelijk profiel en 

het realiseren van een klimaat waarin kansen voor leerlingen centraal staan, is waar 

de afgelopen jaren veel aandacht naar uit is gegaan. Het is daarom voor de school 

belangrijk dat deze elementen in de cultuur duidelijk zichtbaar zijn en goed 

beoordeeld worden. Via het  brede onderwijsaanbod op het KWC krijgen leerlingen 

en docenten de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit is een belangrijke 

voorwaarde voor goede onderwijsopbrengsten in de toekomst. Het kan echter nog 

beter. Daarvoor biedt het inspectierapport aanknopingspunten.  

 

Uitgangspunt voor deze reactie zijn de aanbevelingen die door de inspecteurs gedaan 

zijn op verschillende onderdelen van de kwaliteitsgebieden. Voor zover mogelijk geef 

ik aan tot welke concrete doelen de aanbevelingen leiden in de planvorming van het 

KWC. Het is daarbij van belang te vermelden dat de reactie tot stand is gekomen na 

overleg met de sectordirecteuren en de directeur bedrijfsvoering. Zij zijn de spil in de 

pdca-cyclus van het Schoolplan, een jaarlijkse cyclus van evalueren, bijstellen en 

opnieuw formuleren van doelen voor het onderwijs en de bedrijfsvoering. 

De directie van het KWC heeft opmerkingen met betrekking tot twee 

kwaliteitsgebieden, te weten: 2.4 Ondersteuning en 4.2 Kwaliteitscultuur. 

Ad. 2.4 Ondersteuning 

Hoewel de school zich herkent in de aanbeveling dat handelingsplannen van 

leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben meer SMART geformuleerd zouden 

moeten worden, vinden wij dat de school geen recht wordt gedaan in het oordeel op 

dit deelgebied. Immers, het grootste deel van de leerlingen wordt zeer adequaat 

ondersteund. Dit blijkt uit de hoge mate van opstroom in de gehele school. Dit in 

combinatie met bovenbouwrendementen die ruim voldoende (vmbo b/k) tot goed 

(vwo) zijn toont aan de het KWC op een verantwoorde manier kansen kan bieden. 

Zonder een zeer goed ontwikkelde praktijk van ondersteuning, zowel van individuele 

leerlingen als van groepen, zou een dergelijk resultaat onmogelijk haalbaar zijn. 
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Ad. 4.2 Kwaliteitscultuur 

De cyclus van evaluatie en verbetering is goed verankerd in de afgelopen jaren, 

hetgeen ook blijkt uit het oordeel op het deelgebied 4.1. De doelstellingen kunnen 

echter scherper en beter meetbaar geformuleerd worden. In de optiek van de 

directie is kwaliteitsontwikkeling per definitie een cyclisch proces. In dit proces is de 

school toe aan een volgende fase. Vanuit succeservaringen in de afgelopen jaren is 

groei nu niet meer te realiseren zonder scherpere formuleringen en verder inzoomen 

op details. Naar de mening van de directie is er dan ook zeker sprake van een 

kwaliteitscultuur op een goed niveau en een groot draagvlak voor een 

verbetercultuur. De resultaten van verdere verbetering moeten in de komende jaren 

blijken op de betreffende kwaliteitsgebieden. De school heeft er vertrouwen in dat dit 

haalbaar is, juist door het goede niveau van de kwaliteitscultuur. Daarom herkent de 

school zich niet in dit oordeel.    

 

Op basis van de aanbevelingen bepalen we de volgende drie verbetertrajecten:  

 Meer gerichte analyse van beschikbare data met als doel om het onderwijs zo 

te kunnen aanbieden dat individuele leertrajecten van leerlingen de grootste 

kans op succes hebben. Doel is om de afstroom tot nihil terug te brengen en 

opbrengstgericht werken in de gehele organisatie te verbeteren.  

 Verbetering van de kwaliteit van lessen. De aanpak van dit verbetertraject zal 

bottom-up ingezet worden. Doel is om docenten heldere richtpunten te geven 

die hen helpen optimaal gebruik te maken van hun professionele ruimte. Bij 

het geven van die ruimte hoort helderheid ten aanzien van wat we van elkaar 

verwachten en waar we elkaar aan willen houden. 

Dit zal gebeuren door het huidige instrument voor lesobservaties te 

vervangen door een digitaal systeem. In dit systeem is het mogelijk de 

verschillende didactische elementen waaruit een les is opgebouwd te meten. 

Door gebruik te maken van dit systeem kunnen teamleiders in hun 

lesbezoeken niet alleen exacter terugkoppelen naar de docent of een les 

voldoet aan de van tevoren vastgestelde kwaliteitsnormen. Ook kan de 

docent hierdoor in een serie lesbezoeken zijn ontwikkeling terug zien. 

Docenten worden betrokken bij het vaststellen van de streefdoelen die in de 

digitale lesobservatietool worden opgenomen. De teamleiders stemmen bij 

het schrijven van de teamplannen met hun teams af welke didactische 

lesopbouw passend en wenselijk is in hun afdeling. Op deze wijze worden 

zowel draagvlak als evaluatie en verbetering geborgd. Per jaar wordt een 

totalisatie gemaakt vanuit de lesobservatietool. Deze dient als uitgangspunt 

voor het formuleren van de doelen in het volgende Schoolplan.   

 Delen van leerling dossiers. Betere individuele begeleiding met als doel het 

beste uit alle leerlingen te halen. Hier is een duidelijke relatie met 

opbrengstgericht werken. De gegevens over zorgbehoeften van leerlingen 

moeten bekend zijn bij docenten en voor hen meer dan nu het geval is, 

uitgangspunt vormen in de inrichting van hun lessen en individuele 

begeleiding indien nodig. 
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In het schooljaar 2015-2016 is het KWC toe aan een vervolg op het Strategisch 

Beleidsplan 2012-2016. Onderstaande uitwerking van de genoemde drie 

verbetertrajecten moet primair gezien worden als opmaat naar de nog te formuleren 

doelen voor het Schoolplan 2015-2016. Tevens worden dit echter de 

aanknopingspunten voor het volgende Strategisch Beleidsplan dat zal lopen van 

2016 tot 2020. Deze cyclus van overkoepelend beleid dat jaarlijks vertaald wordt in 

een Schoolplan met concrete doelstellingen op team- en sectorniveau heeft zijn nut 

bewezen in de afgelopen periode.  

1. Eerst analyseren, dan plannen maken 

Evalueren neemt een belangrijke plaats in bij het maken van de plannen. De 

focus bij het evalueren ligt nu vooral op het bepalen of, wanneer en welke 

doelstellingen gehaald zijn. Vervolgens wordt besproken welke ambities er 

zijn voor de nabije toekomst. Van mogelijk niet behaalde doelstellingen 

wordt de relevantie opnieuw bepaald, waarna zij al of niet in de nieuwe 

doelstellingen worden opgenomen. Overigens is dit een belangrijke 

ontwikkeling geweest op het KWC in de afgelopen jaren. Aan de jaarlijkse 

evaluaties zijn tussenevaluaties toegevoegd die hebben geleid tot meer 

tussentijdse bijsturing. Zo is er veel bereikt, maar het kan beter.  

Vanaf nu moet in alle functionele groepen de data-analyse onderdeel 

uitmaken van de evaluatie. Er zijn 2/3? Medewerkers benoemd die zich 

verder zullen scholen op dit gebied. Ook worden ondersteunende 

medewerkers geschoold in het verzamelen van data ten behoeve van 

rapportages. Zij zullen hun kennis binnen de school inzetten en doorgeven, 

zodat er een verdiepingsslag gemaakt wordt ten behoeve van concrete en 

controleerbare doelen in de plannen. Uit de analyse van eigen leerling-

resultaten is al vast komen te staan dat zogenaamde opstroomtrajecten een 

veel grotere kans op succes bieden dan afstroomtrajecten. Op basis van dit 

gegeven is het haalbaar om in de komende jaren de afstroom terug te 

brengen tot nul. 

 

2. Kwaliteit en maatwerk in alle lessen 

De ingezette ontwikkelingen en nascholing in de afgelopen jaren hebben 

ertoe geleid dat alle docenten zijn gegroeid in hun kennis van differentiëren 

in het lesaanbod. Desondanks is er nog sprake van een wisselend beeld in de 

opbrengsten op meerdere vakgebieden en op de opleidingen havo, vmbo tl 

en basisberoepsgerichte leerweg. In jaarlijkse gesprekken worden resultaten 

van docenten en vaksecties besproken met de sectordirectie. Optimale 

opbrengsten heeft een docent wanneer hij het beste uit iedere leerling haalt 

en dat op ieder niveau.  

Het profiel van het KWC met in de KWC keuze-uren (Beethovenlaan) en de 

KWC- weken (Gershwinhof) een uitdagend aanbod voor talentontwikkeling 

en profilering van toptalenten is cruciaal voor het aanbod naast de 

lesprogramma’s. Extra sport zit in het DNA van het KWC. Het bevordert de 

motivatie van leerlingen die hiervoor kiezen en heeft een positieve invloed op 

de sociale structuur van de school. Het feit dat het KWC Fairtradeschool is, 

biedt veel mogelijkheden voor projecten in de Elos portfolio’s van de 

leerlingen. Het tweetalig onderwijs biedt extra uitdaging die eveneens  van 

belang is in de taaleisen die aan de Elos portfolio’s worden gesteld en in de 

leerlijn van het Entreprenasium ligt een logische verbinding besloten met 

internationale samenwerking, dus Elos.  
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Door de verbinding te zoeken in de profilering kan kwalitatief hoogstaand 

aanbod behouden blijven. 

De extra curriculaire activiteiten van leerlingen worden vastgelegd in het 

Plusdocument dat alle Nederlandse scholen vanaf 2017 bij de diplomering 

zullen uitgeven. Het KWC is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen met 

betrekking tot het Plusdocument. In de teamplannen en afspraken in de 

sectiegesprekken moet duidelijk worden vastgelegd welke deelstappen per 

jaar gezet worden en wanneer een doel behaald is. 

 

3. Dossiers vormen de basis voor individuele begeleiding 

Mentoren zijn de spil in de individuele begeleiding van leerlingen. Zowel wat 

betreft extra zorgbehoefte als wat betreft het uitdagen van toptalenten. De 

zorgdossiers moeten goed gevuld worden door de mentoren en de kwaliteit 

van de dossiers kan beter. De communicatie over de aanpak en afspraken 

met ouders over individuele leertrajecten moeten in de docententeams 

centraal staan. In de tweejarige kansperiode krijgen leerlingen de 

mogelijkheid om lesstof ook op een hoger niveau te volgen. Leerlingen 

kunnen uiteindelijk vakken  ook afsluiten met een examen op een hoger 

niveau. Dit heeft consequenties voor de resultaten bij examens. Als veel 

leerlingen een (kern)vak afsluiten op een hoger niveau, kunnen de 

gemiddelde resultaten voor dat vak negatief beïnvloed worden. Voor het 

KWC staat vast dat leerlingen deze kansen moeten krijgen. Daarom stelt de 

school zich ten doel om eindexamenresultaten tenminste op het landelijk 

gemiddelde te behalen. Daarnaast moet jaarlijks in kaart gebracht worden 

hoeveel leerlingen voor welke vakken het eindexamen afsluiten op een hoger 

niveau. Het KWC kan op deze manier de resultaten op tenminste het 

landelijk gemiddelde verantwoorden. Wanneer er geen leerlingen uit andere 

afdelingen examen meedoen, moeten de resultaten boven het landelijk 

gemiddelde staan. Er moet een communicatieplan komen waarin duidelijk 

wordt hoe en wanneer mentoren en docenten in gesprek zijn met de leerling 

dossiers als onderliggende informatie. 

Tenslotte leiden de aanbevelingen van de inspectie tot specifieke aandachtspunten in 

trajecten en processen die al gaande zijn op het KWC. In de opsomming hieronder 

wordt duidelijk welke dat zijn. 

 Toetsbeleid. Het doel van de toetsing is gerichte feedback aan leerlingen over 

hun sterke en zwakke punten in het betreffende leerproces. Toetsing moet de 

docent handvatten geven voor onderwijs op maat en efficiënte begeleiding 

van leerlingen. 

 Veiligheid. De sociale en fysieke veiligheid is van groot belang voor optimale 

prestaties, zowel van medewerkers als van leerlingen. De respons op vragen 

in dit kader moet daarom steeds nauwkeurig geanalyseerd worden en door de 

schoolleiding steeds vertaald worden naar geactualiseerd beleid. 

 Kwaliteitscultuur. Aanscherpen van formuleringen voor doelstellingen in 

plannen op alle niveaus. Van in de lessen tot in de werkplannen van de 

onderwijsondersteunende afdelingen en de bedrijfsvoering. In feite biedt dit 

aandachtspunt de garantie voor het bereiken van de doelen in de 

bovenstaande verbetertrajecten. In een goed doorontwikkelde 

kwaliteitscultuur zal ook sprake zijn van optimale risicobeheersing. 
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[richtlijn auteur: onderstaande tekst alleen opnemen indien de school op onderdelen 

of grotendeels oneens is (en blijft) met onze oordelen en bevindingen. Dit pas als het 

bestuur een eigen zienswijze heeft ingediend nadat het definitieve rapport is 

verstuurd (zie de beleidslijn Zienswijze op intranet)] 

 

Zienswijze bestuur (indien bestuur het oneens is met het definitieve verslag) 

Over de inhoud van het rapport is geen overeenstemming bereikt tussen het bestuur 

en de inspectie. De zienswijze van het bestuur is hieronder opgenomen:  
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4. OPZET VAN HET ONDERZOEK 
 
 

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt de komende jaren het onderwijstoezicht: 

meer maatwerk, meer ruimte voor goed presterende scholen, en sterker gericht op 

verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de school. In het schooljaar 2014-2015 

doet de inspectie daar met pilots ervaring mee op. De Tweede Kamer heeft voor 

deze pilots brede steun uitgesproken. In deze pilots doen we kwaliteitsonderzoeken 

op de geselecteerde scholen met een concept vernieuwd waarderingskader. Kenmerk 

hiervan is dat we komen tot meer gedifferentieerde oordelen: naast voldoende, zwak 

en zeer zwak kunnen scholen ook als goed beoordeeld worden. Het (tegelijkertijd) 

toekennen van verschillende kwaliteitsoordelen aan alle scholen in dezelfde regio kan 

leiden tot ‘regionale dynamiek’. Door middel van een regiopilot - in de gemeente 

Culemborg waarbij alle scholen bezocht en beoordeeld worden - gaat de Inspectie 

van het Onderwijs na welke effecten optreden bij de verschillende stakeholders. In 

dit kader vindt het onderzoek op Koningin Wilhelmina College plaats. Het bestuur en 

de school hebben vrijwillig ingestemd met deelname aan het onderzoek.  

 

Op 10, 11 en 12 maart 2015 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten 

plaatsgevonden:  

 een documentenanalyse;  

 gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: leerlingen, ouders, 

leraren, intern begeleiders en directie; 

 observaties van de onderwijspraktijk in een aantal groepen.  

 

Op 23 maart 2015 heeft de inspectie een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, 

de schoolleiding, de intern begeleiders en enkele leraren van de school. In dit 

gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de 

school aangegeven wat zij gaat doen met deze bevindingen.  

Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde 

kwaliteitsonderzoeken, zie bijlage 2 en de website van de inspectie 

www.onderwijsinspectie.nl/vernieuwdtoezicht.  
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5. BIJLAGEN 
 

 

 

Bijlage 1, Beslisregels voor het eindoordeel 

 

 

 

Goede school: het didactisch handelen en de kwaliteitscultuur zijn van goede 

kwaliteit. De overige standaarden zijn ten minste voldoende of goede kwaliteit. 

 

Voldoende school: ten minste de resultaten, het didactisch handelen en de 

veiligheid zijn van voldoende of goede kwaliteit. 

 

Zwakke school: de resultaten, of het didactisch handelen, of de veiligheid zijn van 

onvoldoende kwaliteit. 

 

Zeer zwakke school: de resultaten zijn van onvoldoende kwaliteit en daarnaast zijn 

het didactisch handelen en/of de veiligheid van onvoldoende kwaliteit. 
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Bijlage 2, Standaarden en portretten 

 

 

 

 

KWALITEITSGEBIED 1: ONDERWIJSRESULTATEN 

 

STANDAARD 1.1 RESULTATEN IN EXAMENVAKKEN EN DOORSTROOM 

De school behaalt cognitieve leerresultaten in examenvakken en resultaten in door- 

en uitstroom die gezien kenmerken en beginniveau van de leerlingen ten minste in 

overeenstemming zijn met de gestelde norm. 

 

De cognitieve resultaten liggen de afgelopen drie jaar op het niveau dat op grond 

van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent 

dat de leerlingen voor het centraal eindexamen cijfers halen die verwacht mogen 

worden. Daarbij is het verschil (op opleidingsniveau) tussen het cijfers voor het 

schoolexamen en het centraal examen op een aanvaardbaar niveau. Bovendien 

behalen leerlingen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht 

en lopen zij gedurende hun schoolloopbaan weinig vertraging op. 

 

 

 

KWALITEITSGEBIED 2: ONDERWIJSPROCES 

 

STANDAARD 2.1 AANBOD  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.  

 

De leraren bieden een breed, eigentijds en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat 

intercollegiaal tot stand is gekomen. Het is dekkend voor de examenprogramma’s. 

De school heeft bovendien een aanbod voor de referentieniveaus taal en rekenen. De 

leraren verbreden of verdiepen het aanbod afhankelijk van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij 

binnenkomst van de school en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 

vervolgonderwijs. Daar tussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en 

in samenhang over de leerjaren heen en geven de leerlingen voldoende tijd om zich 

het aanbod eigen te maken. Er is geen lesuitval en leerlingen verzuimen niet. Het 

aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

 

STANDAARD 2.2 ZICHT OP ONTWIKKELING 

De leraren volgen en analyseren de ontwikkeling van alle leerlingen met als doel het 

onderwijs voor hen vorm te geven. 

 

De leraren verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling 

van hun leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren 

van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten 

opzichte van henzelf en van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te 

profiteren gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn. De leraren gebruiken al deze informatie vervolgens om 

het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen 

als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak van evalueren, 

analyseren, plannen, uitvoeren en weer evalueren. 
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STANDAARD 2.3 DIDACTISCH HANDELEN 

Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en 

ontwikkeling. 

 

De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van de informatie die 

zij over de leerlingen hebben en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team 

handelt op basis van een samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch 

concept. 

De leraren zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, doelmatig en interactief. 

Ze geven blijk van hoge verwachtingen en reageren positief op de inbreng van 

leerlingen. Bij de instructies en opdrachten gebruiken de leraren passende 

vakdidactische principes en werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van 

hun lessen past bij het niveau dat bij de opleiding hoort. 

Zij stemmen de instructies en opdrachten af op de behoeften van groepen en 

individuele leerlingen, zodat alle leerlingen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en 

de voor hen beschikbare tijd effectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan de 

leraren na of de leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen. Daarbij geven de 

leraren de leerlingen directe en individuele feedback op hun werken en leren.  

 

 

STANDAARD 2.4 ONDERSTEUNING  

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en 

begeleiding. 

 

Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er extra ondersteuning in 

zowel de cognitieve, de motorische als de sociale ontwikkeling. De extra 

ondersteuning is gericht op een ononderbroken ontwikkeling. Voor de leerlingen die 

structureel onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep of 

extra bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, stelt de school een 

(ontwikkelings)perspectief op. De school evalueert regelmatig of de extra 

ondersteuning het gewenste effect heeft en stelt zo nodig bij. 

 

 

STANDAARD 2.5 VOOR VO: EXAMINERING EN DIPLOMERING 

De examinering en diplomering verlopen zorgvuldig.  

 

De school borgt de kwaliteit van haar examens en toetsing. Zij heeft criteria 

vastgelegd waaraan toetsen en examens moeten voldoen (toetstechnische-, 

uitvoerings-, afname- en beoordelingseisen). Deze criteria worden ook gebruikt voor 

de toetsing in andere leerjaren dan het examenjaar. De school evalueert regelmatig 

met alle leraren of toetsen en examens aan de criteria voldoen en neemt – indien 

nodig - maatregelen om de kwaliteit te verhogen. 
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KWALITEITSGEBIED 3: SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID 

 

STANDAARD 3.1 SCHOOLKLIMAAT  

De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat. 

 

De schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch en 

didactisch klimaat. Er zijn duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar 

positief klimaat waarin afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en leraren 

kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle leerlingen gezien 

worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is 

ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. Voor alle leerlingen is een 

leraar beschikbaar die zijn ontwikkeling volgt en aanspreekpunt is bij problemen 

(‘mentor’). 

 

 

STANDAARD 3.2 VEILIGHEID 

Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving 

voor leerlingen en leraren. 

 

Schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving 

voor alle leerlingen en het personeel. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig 

personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De leraren leren leerlingen 

sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leraren 

voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en 

adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 

voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet 

ook in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen, hun 

ouders en het personeel. De school heeft een vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen 

kennen dit beleid.  

 

 

 

KWALITEITSGEBIED 4: KWALITEITSZORG EN AMBITIE 

 

STANDAARD 4.1 EVALUATIE EN VERBETERING 

De school heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities en doelen 

geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en verbetert op basis daarvan 

planmatig haar onderwijs. 

 

De school weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht en 

kenmerken van de schoolpopulatie, waarin zij zich wil onderscheiden, c.q. profileren, 

en heeft daaruit toetsbare doelen afgeleid voor de korte en middellange termijn. De 

kwaliteitszorg heeft in elk geval betrekking op de resultaten, het onderwijsproces 

waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. De schoolleiding en de 

leraren beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten om te waarborgen 

dat het personeel zijn bekwaamheid heeft en onderhoudt. De school betrekt 

onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze beoordeling en analyseert 

de relatie van de resultaten met de financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. 

De evaluaties leiden tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig voert de 

school planmatig verbeteringen door die voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij 

de evaluaties.  
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STANDAARD 4.2 KWALITEITSCULTUUR 

De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en 

integer. 

 

Het beleid van de school om haar visie op de onderwijskwaliteit en ambities te 

realiseren is breed gedragen. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk het 

onderwijs te verbeteren. Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig 

leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een duidelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling.  

De schoolleiding en de leraren werken gezamenlijk aan een voortdurende 

verbetering van hun professionaliteit, rekening houdend met gestelde 

bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij de leerlingen. 

Leraren en andere betrokkenen bij de opleiding werken resultaatgericht, zijn 

aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn zich bewust van de effecten van hun 

handelen op de onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de leerlingen. Er is 

sprake van continuïteit in onderwijsgevend en leidinggevend personeel. De school 

werkt vanuit een transparante en integere cultuur waarin sprake is van zichtbaar 

zorgvuldig handelen. 

 

 

STANDAARD 4.3 VERANTWOORDING EN DIALOOG  

De school legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen 

en resultaten en voert daarover een actieve dialoog met haar omgeving. 

 

De school betrekt interne en externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar 

beleid, bespreekt regelmatig haar ambities en welke resultaten ze behaalt. Ze vraagt 

van deze belanghebbenden een actieve bijdrage in het realiseren van haar ambities 

en doelen en spreekt hen daarop aan. Daarnaast staat de school open voor wensen 

en voorstellen van interne en externe belanghebbenden en neemt deze aantoonbaar 

serieus. De school verantwoordt zich over de resultaten op een voor de 

belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze. 

 

 

 

KWALITEITSGEBIED 5: FINANCIEEL BEHEER 

 

5.1 CONTINUÏTEIT 

Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan zijn 

financiële verplichtingen.  

 

Portret: Continuïteit betreft het duurzame voortbestaan van het bestuur en de 

financiële randvoorwaarden die dit mogelijk moeten maken. Om het voortbestaan te 

verzekeren, is het van belang dat het bestuur over een dusdanige financiële positie 

beschikt, dat alle financiële verplichtingen op de korte en langere termijn nagekomen 

kunnen worden. Dit kan blijken uit de liquiditeit en solvabiliteit, de ontwikkeling van 

het exploitatieresultaat en de hoogte van de salarislasten. 
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Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële 

uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar. In de 

continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in deze 

ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het bestuur bespreekt 

het voorgaande regelmatig met Raad van Toezicht en medezeggenschap, treft zo 

nodig corrigerende maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in de 

jaarverslaggeving. 

 

5.2 DOELMATIGHEID 

Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de onderwijsbekostiging 

 

Portret: Geld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbesturen is bestemd voor het 

onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden, 

zolang dat bedrag in een redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een 

normale bedrijfsvoering. Het bestuur houdt er geen ruimere financiële buffer op na, 

dan het kan verantwoorden met een gedegen risicoanalyse. Naast het toezicht op te 

hoge vermogens houdt de inspectie ook in algemene zin toezicht op de 

doelmatigheid van de besteding van Rijksbekostiging. 

 

5.3 RECHTMATIGHEID 

Het bestuur verwerft en besteedt de onderwijsbekostiging conform wet- en 

regelgeving. 

 

Portret: Het bestuur beschikt daartoe over de vereiste deskundigheid en handelt 

integer en transparant. Naast onderzoeken die de inspectie uitvoert naar aanleiding 

van signalen en naar specifieke bekostigingscomponenten, bestaat het toezicht op de 

financiële rechtmatigheid uit de jaarlijkse beoordeling van verantwoordingsinformatie 

in de vorm van jaarverslaggeving en een jaarlijkse review op de door de 

instellingsaccountant van het bestuur uitgevoerde controles. Ook deze beoordelingen 

kunnen weer aanleiding vormen voor nader onderzoek. 

 

 

 

OVERIGE WETTELIJKE VEREISTEN  

 

6.1 OVERIGE WETTELIJKE VEREISTEN 

De school leeft de overige wettelijke voorschriften na. 

 

Portret: De standaarden in de vijf kwaliteitsgebieden zijn alle gebaseerd op 

(uitwerkingen van) wettelijke deugdelijkheidseisen. Deze standaard 6 voorziet in de 

naleving van de overige wettelijke vereisten (voorbeeld: de voorschriften m.b.t. de 

vrijwillige bijdrage).  
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Bijlage 3, Achtergrondinformatie regiopilot 

 

Het (tegelijkertijd) toekennen van verschillende kwaliteitsoordelen aan scholen in 

dezelfde regio kan leiden tot ‘regionale dynamiek’. Daarom gaat de inspectie via een 

zogeheten regiopilot in Culemborg na of, welke en in welke mate effecten optreden 

bij de verschillende belanghebbenden en hoe deze effecten door hen worden 

gewaardeerd. Anders dan bij de reguliere pilotbezoeken worden de eindoordelen van 

de regiopilotbezoeken daarom wél openbaar gemaakt op de website van de 

inspectie. 

 

Regionale dynamiek 

Het beoogde effect van het vernieuwde toezicht is een verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs. Dit is echter een langetermijneffect. Een verandering van het 

toezicht heeft niet direct tot gevolg dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 

Voor dat dat bereikt is, kunnen er gewenste of ongewenste neveneffecten optreden 

bij de verschillende stakeholders: gemeenten, besturen, scholen, leraren, ouders, 

leerlingen, media. Voelen scholen die niet het oordeel ‘goed’ hebben gekregen zich 

extra gestimuleerd zich te verbeteren, of juist niet? Gaan scholen meer 

samenwerken of kiezen ze voor een meer concurrerende opstelling? Ervaren 

schooldirecteuren extra druk van hun bestuur? Leidt de concurrentie tot strategisch 

gedrag van scholen? Worden goede scholen populair bij ouders en leerlingen en gaat 

dit ten koste van de andere scholen? Hoe reageert de gemeente op de verschillen in 

kwaliteit van scholen? Gaan scholen actief met het oordeel naar buiten treden? Gaan 

de media er actief over publiceren?  

 

De aanpak 

Aan deze regiopilot doen alle PO- en VO-scholen in Culemborg mee (op vrijwillige 

basis). Alle scholen worden in dezelfde periode (maart / april 2015) bezocht voor een 

kwaliteitsonderzoek. Zo kunnen de scholen min of meer tegelijkertijd van een 

oordeel worden voorzien. Het onderzoek zelf is gelijk aan die in de reguliere pilots 

die worden gehouden om het vernieuwde toezicht in de praktijk te toetsen. 

 

Verkort traject hoor en wederhoor 

Om zo snel mogelijk eerste effecten te kunnen meten, is met de besturen een 

verkort traject voor hoor en wederhoor worden afgesproken. De inspectie beoogt om 

binnen een maand na het laatste onderzoek de oordelen en de rapportages openbaar 

te maken.  

 

Evaluatie 

Zowel vooraf, tijdens, direct na afloop en op latere tijdstippen gaat de inspectie op 

diverse manieren na welke effecten optreden en in welke mate.  

 

 


