De Baander, pro

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het onderwijs

Datum vaststelling: 22 januari 2019

Samenvatting

De inspectie heeft op praktijkschool De Baander een onderzoek
uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij geconstateerd
dat er sprake was van risico's. Er wordt namelijk al jaren voor een
groot aantal leerlingen een verlenging van de verblijfsduur
aangevraagd door De Baander. In december 2017 hebben wij dit
besproken op de school. De mogelijke risico's in het onderwijsproces
zijn niet aangetroffen in de school. We constateren dat de kwaliteit
van het onderwijs voldoende is.

Bestuur: Stichting Katholiek
Praktijkonderwijs Amersfoort en
omstreken
Bestuursnummer: 45697

School: De Baander
Totaal aantal leerlingen: 212
BRIN: 03SX|00

Wat gaat goed?
Op De Baander kennen leraren eigenlijk bijna alle leerlingen, ook als
ze hen zelf geen les geven. Leerlingen voelen zich hierdoor gezien. Ook
voelen ze zich veilig en hun mentor heeft veel informatie over hun
ontwikkeling.
Er is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat maakt dat de
schoolleiding de sterke punten en verbeterpunten in het onderwijs
goed in beeld heeft. De leraren werken, samen met de schoolleiding,
continu aan het verder verbeteren van het onderwijs. Door het
onderwijs steeds weer kritisch te bekijken is het de school gelukt het
aantal leerlingen dat langer dan op school bleef (ook nadat ze 18
werden) te verkleinen. Daar uit blijkt dat de school nu, meer dan in het
verleden, doelgericht werkt aan de onderwijsresultaten.
Wat kan beter?
De groei die een leerling doormaakt is in beeld bij zijn mentor. Alleen
is deze groei niet inzichtelijk voor anderen, ook niet via het
leerlingvolgsysteem. Deze werkwijze is kwetsbaar, want als een
mentor uitvalt, kost het veel moeite om informatie over leerlingen
over te dragen. Dit is op school bekend en er zijn plannen om de
informatie over leerlingen toegankelijker te maken.
Wat moet beter?
In de school is, op veel verschillende plekken, veel informatie
aanwezig over de kennis en vaardigheden van leerlingen. Maar deze
informatie wordt onvoldoende systematisch vergeleken met de
verwachte ontwikkeling van de leerlingen. Dat moet wel. Het is de
bedoeling dat leerlingen, op basis van een plan, uitdagend les krijgen
en dat de lat voor hun hoog wordt gelegd. De school krijgt de
opdracht om deze tekortkoming te herstellen en het onderwijs in te
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richten op basis van het ontwikkelingsplan van de leerling.
Vervolg
Er is geen vervolgtoezicht nodig. Wel voert de inspectie volgend
schooljaar een regulier vierjaarlijks onderzoek uit bij het bestuur van
De Baander.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 15 november 2018 een onderzoek naar
aanleiding van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een
risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de analyse van de
gegevens die we hebben over De Baander hebben we een risico gezien
in de onderwijsresultaten. Hoewel er geen landelijke normen zijn voor
de onderwijsresultaten van het praktijkonderwijs, valt het op dat De
Baander al sinds 2013 veel aanvragen doet voor verlengingen van de
verblijfsduur van leerlingen. Daarom hebben we een
kwaliteitsonderzoek bij risico's uitgevoerd naar de kwaliteit van het
onderwijs op deze school.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan ten minste de kernstandaarden uit het Onderzoekskader
2017 voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs (versie 1 juli 2018).
Een oordeel over deze standaarden is voorwaardelijk om tot een
eindoordeel over de onderwijskwaliteit te komen. De drie
kernstandaarden voor het praktijkonderwijs zijn:
• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding (zoals beschreven in
bijlage 1 van het Onderzoekskader)
• OP3 Didactisch handelen
• SK1 Veiligheid
Wij hebben standaard KA1 Kwaliteitszorg hieraan toegevoegd. Dit
hebben we gedaan omdat het oordeel over de kwaliteitszorg
bepalend is voor het eindoordeel op scholen waar de
onderwijsresultaten niet te beoordelen zijn of geen wettelijke
vereisten kennen. Dit is het geval op praktijkscholen. Ook geven
de bevindingen over de kwaliteitszorg aanknopingspunten om de
oordelen over de andere standaarden beter te kunnen duiden
(analyse) én om te kunnen bepalen hoe het eventuele vervolgtraject
na het onderzoek het beste ingericht kan worden.
Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten,
zorgcoördinatoren en de directie, en documenten geanalyseerd.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende wettelijke vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 24c, lid 3 WVO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 24a, lid 1d WVO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling art. 3a 5e lid WVO
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Legenda

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij De Baander.
We beoordelen de school als voldoende. Alle onderzochte
standaarden zijn voldoende. Hierna lichten we toe wat onze
bevindingen zijn.

Alle onderzochte standaarden beoordelen we als voldoende. De
Baander is een school waar leerlingen gekend worden door alle
medewerkers van de school. De kleinschaligheid draagt daaraan bij en
de betrokkenheid van medewerkers bij leerlingen is groot.
Sinds een jaar is de kwaliteitszorg systematischer georganiseerd. Dat
heeft onder andere gemaakt dat het gelukt is het aantal aanvragen
voor verlengingen van de verblijfsduur terug te dringen. Zo wordt nu
eerder gericht toegewerkt naar een uitstroomrichting en blijven
leerlingen niet meer kunstmatig ingeschreven op De Baander terwijl
ze eigenlijk al op het mbo zitten. Dit lichten we toen in hoofdstuk 3.
Het team is, sinds een jaar, doelgerichter gaan werken aan de kwaliteit
van het onderwijs en heeft daarin ook prioriteiten gesteld. De
professionele leergemeenschappen (PLG) waarin docenten aan
onderwijsontwikkeling werken, sluiten aan bij deze prioriteiten. De
PLG's richten zich op algemeen vormende vakken (AVO),
arbeidstoeleiding, veiligheid en teamontwikkeling. De resultaten van
de onderzoeken van de PLG's hebben direct invloed op het primaire
proces in de school.
De bevindingen per onderzochte standaard lichten we toe in
hoofdstuk drie.
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Afspraken over vervolgtoezicht
Op één punt voldoet de school niet aan de wettelijke vereisten die wij
onderzocht hebben. We maken een herstelafspraak over deze
tekortkoming.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

OP2
De standaard is voldoende, op 1
onderdeel na:

Het bestuur moet deze tekortkoming
herstellen.

In het vierjaarlijks onderzoek naar
het bestuur in 2019-2020 beoordelen
wij of de tekortkoming hersteld is.

De school vergelijkt de informatie
over kennis en vaardigheden van
haar leerlingen onvoldoende met de
verwachte ontwikkeling (art 2,
tweede lid en art. 26, WVO).

In het vierjaarlijks onderzoek naar
het bestuur in 2019-2020 rapporteert
het bestuur over het herstel van de
tekortkoming.
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3 . Resultaten onderzoek
In dit hoofdstuk lichten wij de bevindingen en de oordelen per
standaard toe.

3.1. Onderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
We beoordelen deze standaard als voldoende. Vanaf het moment van
aanmelding wordt er systematisch informatie over leerlingen
verzameld. Deze informatie gaat over de cognitieve- en
gedragscapaciteiten van leerlingen.
Op het moment van aanmelding hebben de zorgcoördinatoren
contact met de basisscholen, met de leerling en zijn ouders. De
zorgcoördinatoren zorgen op grond van de aanwezige informatie voor
een startdocument, ook als leerlingen in een hoger leerjaar instromen.
Dit startdocument is een mooi voorbeeld van de systematische
informatieverzameling.
De mentoren houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Aan
de hand het startdocument stellen de mentoren van hun leerlingen
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Het OPP wordt, in
combinatie met het individueel ontwikkelingsplan (IOP) twee keer per
jaar met de leerling en zijn ouders geëvalueerd zoals de wet dat
vraagt. Overigens zagen we dat van twee zij-instromers geen OPP
aanwezig was zes weken na inschrijving. Dat moet wel en de termijn
waarbinnen het OPP, ook voor zij-instromers, gereed moet zijn heeft
de aandacht nodig van de zorgcoördinator.
Het IOP en het OPP hebben niet de vorm van een document dat in één
oogopslag, of bij doorbladeren, zicht biedt op de ontwikkeling van de
leerling. Dat moet beter. De doelen en in hoeverre die bereikt zijn,
staan deels in het leerlingvolgsysteem, deels in de map van de docent
en deels in de map (portfolio) van de leerling. Doordat de informatie
over de ontwikkeling van de leerling niet op één plek staat, is het
lastig de groei van die leerling te vergelijken met de verwachte
ontwikkeling. De school moet dit beter organiseren en we maken
hierover een herstelafspraak (artikel 2, 2e lid WVO).
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OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende. We zien dat er
in de lessen een klimaat is waarbinnen geleerd kan worden. Leerlingen
zijn actief en betrokken met de lesstof bezig. Hoewel we de actieve
betrokkenheid van leerlingen van voldoende niveau vinden, waren
sommige lessen meer activiteitgericht dan doelgericht. De leraren
kunnen dat verbeteren door leerlingen expliciet te wijzen op hun
(gedrags- of cognitieve) doelen bij aanvang van de les en daar tijdens
de les op terug te komen. Als de doelen uit het individueel
ontwikkelingsplan beter vindbaar zijn, vergemakkelijkt dat het
doelgericht werken in de les. Het didactisch handelen kan verder
verbeteren als leerlingen vaker uitgedaagd worden de lat hoog te
leggen voor zichzelf.
Een sterk punt in het didactisch handelen is dat leerlingen regelmatig
een compliment krijgen voor hun werk of werkhouding. Leerlingen
geven elkaar hier ook complimenten over. Dit bevordert het
leerklimaat in de lessen.

3.2. Schoolklimaat

De veiligheid beoordelen we als voldoende, omdat de school aan alle
wettelijke vereisten voldoet. Er is een veiligheidsbeleid en een
aanspreekpunt om pesten tegen te gaan. Het veiligheidsbeleid wordt
minimaal jaarlijks geëvalueerd aan de hand van de uitkomsten van de
ProZo! enquêtes. Er worden dan concrete acties uitgezet om
aandachtspunten die leerlingen aandragen te verbeteren.
In de school voelen leerlingen zich veilig. De kleinschalige setting
draagt hieraan bij, net als het feit dat alle medewerkers zichtbaar zijn
en gemakkelijk aan te spreken. Veel docenten surveilleren in de pauze
en ook dat draagt bij aan de veiligheidsbeleving van leerlingen.
De conciërge heeft als dat nodig is contact met de omliggende
scholen, zodat incidenten met leerlingen afkomstig van andere
scholen voorkomen kunnen worden. Dit geeft blijk van aandacht voor
preventie.
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3.3. Onderwijsresultaten

De resultaten van De Baander beoordelen we als voldoende. De
school slaagt erin het overgrote deel van de leerlingen te plaatsen op
een werkplek of vervolgopleiding en deze plaatsing is voldoende
bestendig.
In het verleden werden veel aanvragen gedaan om de verblijfsduur
van leerlingen te verlengen. Dit is te zien in onderstaande tabel.

jaar

aantal aangevraagde verlengingen

aantal uitstromers

2013

11

29

2014

19

34

2015

16

36

2016

26

42

2017

24

43

2018

5

onbekend

De school heeft erop ingezet de leerlingen te durven loslaten na vijf
jaar onderwijs. Hiertoe zijn twee concrete maatregelen genomen.
Allereerst was het zo dat, vanuit een sterk gevoelde betrokkenheid bij
de leerlingen, de leerlingen in het verleden 'voor de zekerheid'
ingeschreven bleven staan op De Baander, terwijl ze bijvoorbeeld al
gestart waren met een entreeopleiding in het mbo. Dit is nu niet meer
het geval.
In de tweede plaats wordt nu al in leerjaar drie ingezet op het kiezen
voor branchecertificaten, zodat dan al gerichter toegewerkt kan
worden naar een uitstroomrichting. Leerlingen hebben hierdoor
eerder in hun schoolloopbaan meer focus op hun uitstroomrichting.
De school kan het doelgericht werken aan uitstroomresultaten verder
verbeteren door een geaggregeerd beeld te maken van de
arbeidscompetenties van groepen leerlingen. Dit kan helpen bij de
evaluatie van het aanbod dat gericht is geweest op de verwerving van
die competenties.
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg beoordelen we als voldoende. Er is in het afgelopen
jaar een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en dat is beschreven in het
schoolplan. Met dit stelsel brengt de school systematisch de
onderwijskwaliteit in beeld en werkt vervolgens aan de
doorontwikkeling van het onderwijs. Dit blijkt onder meer uit de
volgende bevinding:
De schoolleiding verzamelt op verschillende manieren informatie over
de kwaliteit van het onderwijs. Zo voeren de schoolleiders
lesbezoeken uit en spreken regematig met secties en PLG-voorzitters.
Naast docenten zijn ook leerlingen een belangrijke informatiebron
voor de schoolleiding. Hen wordt in gesprekken en enquêtes gevraagd
naar wat ze vinden van het onderwijs. Een concreet voorbeeld hiervan
is dat leerlingen lieten weten dat het AVO-aanbod beter geïntegreerd
kan worden in de praktijkvakken. Tijdens een les houtbewerking
kunnen immers ook de spreek- en leesvaardigheid verbeterd worden.
De schoolleiding neemt deze aanbeveling van leerlingen ter harte.
Het aantal aanvragen voor verlenging van de verblijfsduur is
teruggedrongen doordat de schoolleiding met de leraren afspraken
gemaakt heeft. Deze gaan over het durven loslaten (uitschrijven) van
leerlingen die starten aan een mbo-opleiding en over het gerichter
toewerken naar een uitstroomrichting startend in leerjaar drie.
Bij het inrichten van het kwaliteitszorgsysteem is ook de inrichting van
schoolbestuur en het interne toezicht aanpast. Het bevoegd
gezag werkt nu met een raad van toezicht, op meer afstand van de
bestuurder. Het is goed dat daarmee het volledige systeem van
kwaliteitszorg en checks and balances onder de loep is genomen.

KA2 Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur is voldoende en de teams en
schoolleiding functioneren transparant. Sinds een jaar werken
alle leraren in professionele leergemeenschappen (PLG's) aan
onderwijsontwikkeling. Deze manier van werken maakt dat de
ontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd, zowel in inhoud als in tijd,
en dat ze gericht zijn op het primaire proces. De PLG
'teamontwikkeling' maakt dat leraren
gezamenlijk verantwoordelijkheid krijgen en nemen om het onderwijs
te ontwikkelen. De inzet op onderwijs- en teamontwikkeling via PLG's,
draagt op De Baander bij aan een professionele kwaliteitscultuur.
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Er is onder docenten veel behoefte aan een gestructureerd inhoudelijk
gesprek over het onderwijs. Alleen dan kunnen de doelen van de PLG's
gerealiseerd worden. De schoolleiding maakt dit gesprek mogelijk
waar dat kan en organiseert voldoende momenten voor uitwisseling
en overleg. Leraren worden gestimuleerd om cursussen te volgen of
op andere scholen te gaan kijken om inspiratie op te doen voor hun
eigen onderwijs. Ook dit draagt bij aan de professionele
kwaliteitscultuur.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
In 2017 is De Baander gestart met het opstellen van haar nieuwe
ambities voor de komende jaren. Zo is er begonnen om samen met
ouders, leerlingen, stakeholders en teamleden de kwaliteit van ons
onderwijs te onderzoeken. Vanuit sterkte- en zwakteanalyses zijn er
drie strategische pijlers geformuleerd.
Deze zijn:
Strategisch doel 1: aanbod (is alles wat de we leerlingen bieden)
Er is een optimaal passend aanbod vanuit de 4 domeinen in een
doorgaande lijn en de school deelt eigenaarschap hierin met de
leerlingen.
Strategisch doel 2: teamontwikkeling en professionele cultuur (is hoe
wij handelen)
Het team handelt vanuit een professionele cultuur en de teamleden
dragen gezamenlijk de zorg voor de kwaliteit.
Strategisch doel 3: maatschappij in verbinding met de school
We organiseren ons onderwijs zoveel mogelijk in de maatschappij en
verbinden ons handelen optimaal aan datgene wat de maatschappij
van de leerlingen vraagt.
Voor het behalen van de strategische doelen wordt vanuit
professionele leergemeenschappen gewerkt (PLG’s) om optimale
betrokkenheid en eigenaarschap bij het team te creëren. Iedere PLG
heeft een eigen PLG-plan gekoppeld aan de strategische doelen die
zijn omschreven in het schoolondernemingsplan. In deze plannen van
aanpak staat de PDCA centraal: er is een beschrijving van het
gewenste resultaat, de te ondernemen acties en van de manier
waarop gemeten wordt of het resultaat is bereikt.
De professionele dialoog over goed onderwijs staat centraal. Onze
eigen werkwijzen en aannames ter discussie stellen maakt deel uit van
onze cultuur. Activiteiten in het kader van kwaliteitszorg zetten
docenten aan tot leren. Dat leren is nauw verbonden aan de eigen
praktijk.
We organiseren leren van en met elkaar (collegiale consultatie,
leerlingenbesprekingen en PLG bijeenkomsten). Hierbij gaan we in
dialoog met docenten over de werk- en leerprocessen en resultaten.
Feedback geven op elkaar is onderdeel van ons professioneel
handelen. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van het
individuele - en het teamleren. We volgen niet wat anderen doen,
maar gaan steeds uit van wat deze school nodig heeft.
Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het PDCA denken en
handelen. Zo is er meer focus op de strategische thema’s en doelen.
Hierdoor creëren we een cultuur van continu verbeteren. De dialoog in
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de verschillende bijeenkomsten op school zijn steeds meer gericht op
het versterken van de inhoud en de performance van docenten bij het
realiseren van een effectieve veilige leer- en werkomgeving. Een
belangrijk ontwikkeling in de hele school is van “doen” naar “leren”.
In de periode 17-18 hebben we medewerkers bewust betrokken bij alle
ontwikkelingen. Schooljaar 2018-2019 wordt een nieuw HRM plan
opgesteld. Hierin wordt de opzet van de gesprekkencyclus die we tot
nu toe hebben gehanteerd opgenomen. Een plan waarbij de ambities
van De Baander vertaald zijn in het begeleiden, beoordelen en
ontwikkelen van personeelsleden. Een cyclus waarbij de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de eigen
professionele ontwikkeling dichtbij de professional ligt.
In de afgelopen periode is er goed contact geweest met de inspectie
over de ontwikkelingen op De Baander. In december 2017 hebben we
een presentatie gegeven over de koers en de plannen die er lagen om
het onderwijs te versterken. We hebben dan ook het onderzoek op 15
november 2018 als constructief ervaren. Als team zijn we blij met de
positieve feedback als het gaat om de ontwikkelingen die momenteel
plaatsvinden. De herstelopdracht was al onderdeel van onze plannen
voor dit schooljaar. Het in kaart brengen van de leertrajecten van
leerlingen op schoolniveau staat als traject in de steigers. Er is een
werkgroep geformeerd die samen met het team, schoolleiding en een
extern bureau een analyse heeft gemaakt van de huidige situatie.
Deze onderlegger wordt gebruikt om te komen tot een systeem
waarbij meerdere collega’s inzage hebben in de individuele
ontwikkeling van een leerling.
Op het moment dat de invulling van de leertrajecten op schoolniveau
scherper geformuleerd worden en per leerjaar te analyseren zijn,
maken we de stap om deze leeropbrengsten te koppelen aan het
onderwijsaanbod. Zo werken we constant aan het verbeteren van ons
onderwijs en trachten we zo optimaal mogelijk doelen te stellen die
passen bij de leerbehoefte van elke leerling.
In het reguliere inspectiebezoek van schooljaar 2019/2020 verwachten
we bovenstaande opdracht afgerond te hebben.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

