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Samenvatting

De onderwijsinspectie onderzoekt minstens één keer in de vier jaar
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit vierjaarlijks onderzoek is
onlangs uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Scholengroep
Leonardo Da Vinci Leiden. We hebben onderzocht of het bestuur op
zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Wat gaat goed?
Het bestuur van de scholengroep zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit, voor verbeteringen als het nodig is en is financieel gezond.

Het bestuur heeft duidelijk gemaakt wat hij van de scholen verwacht.
Het bestuur wil bijvoorbeeld de (leer)resultaten behouden en de
scholen weten aan welke norm de (leer)resultaten van de afdelingen
moeten voldoen. Het bestuur biedt de scholen een kader, waarbinnen
de scholen ruimte hebben om eigen keuzes te maken om het eigen
schoolbeleid vorm te geven. De drie scholen van het bestuur hebben
elk een eigen profiel ontwikkeld, dat past bij de leerlingen, ouders en
het team.

Het stelsel van kwaliteitszorg zorgt ervoor dat het bestuur en de
scholen zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Het systeem
geeft zicht op onder andere de (leer)resultaten, de tevredenheid van
leerlingen, de bevoegdheden van leraren en de financiën. Als uit de
informatie blijkt dat er dingen beter kunnen of moeten, stellen de
scholen verbeterpunten op en gaan daarmee aan de slag. Een
voorbeeld hiervan is het verbeterplan van de afdeling havo van het
Leonardo College, gericht op het behouden en verbeteren van de
resultaten. De rector bewaakt, samen met de teamleiders, de
voortgang van dit plan en rapporteert hierover aan het bestuur. Het
bestuur ziet er op toe dat scholen tijdig maatregelen nemen en
ondersteunt hierbij. Dit doet het bestuur op verschillende manieren,
waarbij de nadruk ligt op het verder professionaliseren van de school-
en teamleiding en de medewerkers.

Het bestuur wil zijn grip op de kwaliteit vergroten, zodat scholen zich
verder ontwikkelen vanuit de missie 'Werken aan je talent'. Het
bestuur zoekt samen met de scholen naar manieren om
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'talentontwikkeling, met behoud van (leer)resultaten' vorm te geven.
Van de scholen wordt verwacht dat zij goed zicht hebben op de
talenten (leerbehoeften) van leerlingen, daar in het onderwijs op
inspelen en ervoor zorgen dat de (leer)resultaten boven de gestelde
norm liggen.

Wij hebben op twee afdelingen de les- en begeleidingskwaliteit, de
resultaten, de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur onderzocht en
hebben deze onderdelen (standaarden) als voldoende beoordeeld,
met uitzondering van de kwaliteitszorg bij de afdeling havo op het
Leonardo College. Positief is dat ons beeld over de kwaliteit in grote
lijnen overeenkomt met het beeld dat het bestuur heeft. Het beeld
van het bestuur was dat deze onderdelen voldoen aan de wettelijke
eisen (basiskwaliteit) met de kwaliteitscultuur als zwakste schakel.

Daarnaast hebben we vastgesteld dat de scholen serieus aan de slag
zijn gegaan met het beleidsonderwerp: aansluiten bij talenten, met
behoud van resultaten. De scholen hebben de resultaten van
leerlingen in beeld en bieden, vooral leerlingen die onvoldoende
presteren, maatwerk om de achterstand te verhelpen. Het aansluiten
bij talenten zien we terug in het aanvullend aanbod op het reguliere
lesprogramma, zoals extra sport bij het Leonardo College en
kunstvakken op de Kagerstraat. Daarnaast zien we op het Leonardo
College, dat de LOOT-leerlingen (topsport) een maatwerkprogramma
geboden krijgen en gecoacht worden, waardoor zij school en topsport
kunnen combineren. Op de Kagerstraat is een implementatietraject
gestart, gericht op het invoeren van een coach-systeem dat helpt om
talenten meer in beeld te krijgen en daarbij aan te sluiten.

Wat beter kan?
Het bestuur geeft aan dat hij zijn grip op de kwaliteit verder wil
vergroten, zodat scholen zich verder ontwikkelen vanuit de missie
'Werken aan je talent'. Hij geeft aan dat nog niet elke leerling evenveel
profiteert van het beleid. Dit herkennen wij vanuit het
verificatieonderzoek. Ons beeld is dat de (onderbouw)leerlingen die
onvoldoende presteren of opvallen vanwege gedrag, de LOOT-
leerlingen op de afdeling havo van het Leonardo College en de
leerlingen op het Technasium op de Kagerstraat meer profiteren van
het beleid, dan leerlingen die voldoende tot goed presteren en
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leerlingen waarvan de talenten ‘verborgen’ zijn.

Het bestuur kan het kader waarbinnen de scholen hun eigen beleid
vormgeven en uitvoeren aanvullen met kwaliteitseisen, die scholen
stimuleren om schoolspecifieke kwaliteitseisen op te stellen. Het gaat
erom dat het bestuur nog duidelijker aangeeft wat hij van de scholen
verwacht. Hierdoor weten scholen beter waar de onderwijskwaliteit in
ieder geval aan moet voldoen.

De scholen kunnen in hun plannen duidelijker aangeven aan welke
verbeteringen zij werken, wat zij willen bereiken en op welke manier
zij dit willen bereiken. Vooral in de plannen van het Leonardo College
kan dit beter. Dit biedt het bestuur meer houvast om de kwaliteit te
kunnen bewaken en om te sturen op het gewenste effect: het
(ontdekken van en) aansluiten bij talenten van leerlingen.

Wat moet beter?
Het stelsel van kwaliteitszorg op het Leonardo College, afdeling havo,
functioneert niet voldoende. Het bestuur zal ervoor moeten zorgen
dat de school maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de
kwaliteitszorg voldoet aan de wet en de basiskwaliteit is
gegarandeerd. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in de periode tussen september 2017 en januari
2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Scholengroep
Leonardo Da Vinci Leiden. In een vierjaarlijks onderzoek staat de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt
uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. Bij het bestuur van Stichting
Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden hebben we op schoolniveau
verificatieonderzoeken uitgevoerd. Het verificatieonderzoek is (altijd)
onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel
beheer op bestuursniveau. We voeren het in de eerste plaats uit om
vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie
voldoende is; omdat we een beleidsspoor volgen toont het onderzoek
aan of de sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk
werkt. Het geeft ons in de tweede plaats zicht op de
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onderwijskwaliteit van de school.

Daarnaast zijn twee stelselonderzoeken uitgevoerd. Deze
onderzoeken maken geen onderdeel uit van het vierjaarlijks
onderzoek, maar worden waar mogelijk gelijktijdig met het
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Het doel is het verzamelen van
informatie voor de Staat van het onderwijs, waarover de inspectie
rapporteert in het onderwijsverslag 2017-2018. Er vindt geen integrale
beoordeling van de onderwijskwaliteit plaats.

Onderstaand figuur geeft weer hoe we het vierjaarlijks onderzoek bij
de scholen hebben ingericht. Aangegeven is welk onderzoek is ingezet
en welke standaarden zijn onderzocht. Bij het stelselonderzoek zijn
geen standaarden onderzocht.
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Verificatie Stelsel

School 1 2 3 4

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● ●

OP3 Didactisch handelen ● ●

OP4 (Extra) ondersteuning

OP5 Onderwijstijd

OP6 Samenwerking

OP7 Praktijkvorming/Stage

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid

SK2 Pedagogisch klimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ● ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ● ●

KA3 Verantwoording en dialoog

1. Leonardo College, afdeling havo, 2. Da Vinci College Kagerstraat,
afdeling vwo, 3. Da Vinci College Kagerstraat, afdeling havo, 4. Da
Vinci College Lammenschans, afdeling vmbo-gt.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen, leraren,
zorgfunctionarissen en de schoolleiding. Daarnaast hebben we
verschillende lessen bezocht en het leerlingvolgsysteem ingezien.

Onderwerp
We hebben in overleg met het bestuur gekozen voor het onderwerp:
aansluiten bij talenten van leerlingen, en daarbij het behouden van de
resultaten (OR1, basiskwaliteit op orde). De onderzoeksvraag hebben
we als volgt geformuleerd: Slaagt het bestuur erin, om met behoud
van resultaten, het onderwijs voldoende aan te laten sluiten bij de
talenten van leerlingen?
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We hebben dit onderwerp gekozen, omdat het bestuur de afgelopen
jaren heeft gestuurd op het verhogen van het zicht en de grip op de
resultaten en op het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs
bij talenten van leerlingen. Dit onderwerp komt voort uit de missie
van het bestuur 'Werken aan je talent'. Aan de hand van dit onderwerp
hebben we onderzocht hoe het bestuur stuurt op dit beleid en of dit
herkenbaar terug te zien is in de scholen.

Onderzochte standaarden
We hebben bij twee scholen op één van de afdelingen een
verificatieonderzoek uitgevoerd, waarbij we een selectie van
standaarden hebben onderzocht. Onderzocht zijn:

• de les- en begeleidingskwaliteit (OP3 en OP2): is voldaan aan
basiskwaliteit en wat is het effect van de sturing op meer
aansluiten bij talenten van leerlingen?

• (het zicht en de grip op) de resultaten (OR1): is voldaan aan de
basiskwaliteit en wat is het effect van de sturing op het
behouden van de resultaten?

• de kwaliteitszorg en –cultuur (KA1 KA2).

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
het verificatieonderzoek dat is uitgevoerd bij het Leonardo College,
afdeling havo en het Da Vinci College Kagerstraat, afdeling vwo.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

In onderstaand figuur is te zien wat het oordeel is van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer op bestuursniveau. Het oordeel
voor kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie is niet ingevuld,
omdat we in het funderend onderwijs in het eerste vierjaarlijks
onderzoek op bestuursniveau geen oordeel op dit kwaliteitsgebied
uitspreken. We geven alleen een oordeel op de drie standaarden
afzonderlijk.

Vervolgens is weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen
met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit
op de scholen en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot
op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

De sturing van het bestuur van de Stichting Scholengroep Leonardo
Da Vinci Leiden is op orde en er is sprake van deugdelijk financieel
beheer.

Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het
heeft voldoende zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit op
de scholen. Het bestuur ziet er op toe dat afspraken worden
nagekomen, verbeteringen worden doorgevoerd en stuurt indien
nodig bij.

Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële
continuïteit bij Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden. Het
bestuur voldoet aan de onderzochte standaarden van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. Deze
oordelen lichten we toe, waarbij wij antwoorden geven op drie
deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?

Deze deelvraag beantwoorden we positief en de standaard
kwaliteitszorg als voldoende.

Het bestuur voldoet namelijk aan de wettelijke eisen (basiskwaliteit).
Er is een stelsel van kwaliteitszorg ingericht, waarmee de kwaliteit
wordt bewaakt en bevorderd. Het bestuur heeft een traject in gang
gezet, waarmee hij de afgelopen jaren zijn grip op de basiskwaliteit
(waaronder het behouden van de resultaten) heeft vergroot en
talentontwikkeling heeft gestimuleerd. Het bestuur constateert dat de
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grip en de doorwerking van het beleid nog niet optimaal is en zoekt,
samen met de scholen, naar ontwikkelmogelijkheden.

Het bestuur stuurt op hoofdlijnen, schept randvoorwaarden en stelt
criteria voor de ontwikkeling van het onderwijs op de scholen. De
scholen hebben ruimte en verantwoordelijkheid om het eigen
schoolbeleid vast te stellen en uit voeren. Dit is conform de
besturingsfilosofie van het bestuur, het Rijnlands model: de
verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Het
bestuur schept kaders en stelt criteria; de rectoren en directeur zijn
integraal onderwijskundig leider en verantwoordelijk voor het
onderwijs en de kwaliteit op de eigen school.

Het bestuur heeft de richting uitgezet en gebruikt randvoorwaarden
en criteria om de kwaliteit te borgen en verder te ontwikkelen.
Belangrijke richtinggevende documenten zijn het Strategisch
Beleidsplan, het Strategisch HRM, kaderbrieven en het
kwaliteitsbeleidsplan. In het strategisch Beleidsplan staan de missie,
de ambities die worden nagestreefd en de doelstellingen die het
bestuur wil behalen vanuit de maatschappelijke opdracht van het
(openbaar) onderwijs. De sturingsdocumenten geven aan wat het
bestuur op diverse domeinen, zoals onderwijs, personeelsbeleid en
financiën, van de scholen verwacht.

Het bestuur heeft gezorgd voor een stelsel van kwaliteitszorg,
waarmee het bestuur en de scholen de kwaliteit kunnen borgen en
verbeteren. De scholen gebruiken dezelfde instrumenten en
kwaliteitscyclus. De scholen verzamelen planmatig informatie over de
onderwijskwaliteit. De instrumenten die zij hiervoor gebruiken zijn
onder andere: de gesprekscyclus, de tevredenheidsonderzoeken
onder leerlingen, ouders en medewerkers en de monitoring van de
resultaten. De (leer)resultaten zijn continu onderwerp van gesprek:
zowel de tussentijdse resultaten als die aan het eind van het
schooljaar. De sturing van het bestuur heeft als effect dat alle scholen
doel- en resultaatgericht zijn gaan werken om de resultaten te
behouden en te verbeteren.

Het bestuur signaleert achterblijvende kwaliteit en stuurt op
verbetering. Hij baseert zich op de kwantitatieve en kwalitatieve
informatie die de verschillende instrumenten opleveren over de
kwaliteit op de scholen. Hij voert volgens planning
voortgangsgesprekken met de verantwoordelijke rectoren en
directeur, hij voert schoolbezoeken uit en signaleert eventuele risico’s
op het gebied van resultaten, tevredenheid, bevoegdheden en
financiën via een meet- en beoordelingsinstrument (balanced score
card). De (evaluatieve) gesprekken met diverse belanghebbenden
zorgen ervoor dat alle aspecten van het onderwijs periodiek
onderwerp van gesprek zijn. Het bestuur stelt op basis van de
informatie vast of de basiskwaliteit op orde is en ziet erop toe dat
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scholen maatregelen treffen als dat niet zo is.

Het beeld dat het bestuur ons voorafgaand aan de
verificatieonderzoeken heeft geschetst over de onderwijskwaliteit en
de doorwerking van het beleid komen in grote lijnen overeen met het
beeld dat wij ons hebben gevormd tijdens de verificatieonderzoeken.
Het bestuur grijpt in als er risico’s zijn in de resultaten, maar ook als
het onderwijskundig leiderschap van de rectoren en directeur tekort
schiet. De afgelopen jaren heeft het bestuur diverse ingrijpende
interventies gepleegd: de samenstelling van de schoolleidingen en de
stafbureaus zijn gewijzigd, waardoor diverse medewerkers uit dienst
zijn gegaan, herplaatst of vervangen. Daarnaast heeft het bestuur het
toezicht op de financiën verscherpt en een uitgebreide
gesprekkencyclus geïmplementeerd. Ook heeft het bestuur ingezet op
het versterken van de schoolleidingen door middel van een
professionaliseringstraject. De bevindingen van de
verificatieonderzoeken zijn beschreven in hoofdstuk 3.

Het bestuur kan, in lijn met de besturingsfilosofie, zijn grip op de
kwaliteit en de doorwerking van het beleid vergroten door
aanvullende randvoorwaarden te creëren en criteria op te stellen, die
scholen stimuleren om specifieke kwaliteitseisen op te stellen. Het
gaat erom dat het kader de scholen nog beter zicht geeft op waar de
onderwijskwaliteit in ieder geval aan moet voldoen, hoe zij zicht
dienen te houden op de eigen kwaliteit en hoe en aan wie zij zich over
de resultaten moeten verantwoorden.

Een tweede suggestie is dat het bestuur de evaluaties die de scholen
uitvoeren meer systematisch en integraal in beeld brengt. Het bestuur
doet dit op het gebied van de onderwijsresultaten, maar niet met
andere aspecten van de onderwijskwaliteit. Het bestuur kan
informatie uit de evaluaties van scholen (bijvoorbeeld op het gebied
van het mentoraat of het didactisch handelen) vergelijken met de
eigen waarnemingen en bevindingen. Het bestuur kan dit vervolgens
bespreken met de leden van het directieberaad. Hiermee worden de
verschillen tussen de scholen inzichtelijk en kan het bestuur op maat
sturen en stimuleren dat scholen van elkaar leren.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Deze deelvraag beantwoorden we positief en de standaard
kwaliteitscultuur als voldoende.

Hoewel de kwaliteitscultuur in ontwikkeling is, vinden wij dat er in
voldoende mate is voldaan aan de wettelijke eisen. De
kwaliteitscultuur van het bestuur typeren we als reflectief, zelfkritisch
en gericht op verbetering van het bestuurlijk vermogen. Het bestuur
heeft op de scholen een ontwikkeling in gang gezet (die we terug
hebben gezien op de bezochte scholen) om schoolleidingen en leraren
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verder te professionaliseren en eigenaarschap te bevorderen. Op dit
laatste punt zien we ruimte voor verdere ontwikkeling.

Het bestuur handelt transparant en integer, is betrokken en kritisch op
het eigen handelen. Het bestuur zoekt in zijn aansturing continu naar
de juiste balans tussen controle en vertrouwen. Dit blijkt zowel uit de
documenten als uit de gesprekken die wij hebben gevoerd. Het
bestuur werkt volgens de code goed bestuur Voortgezet Onderwijs.
Het interne toezicht, waaronder de rollen en verantwoordelijkheden,
is uitgewerkt in het strategisch beleidsplan en maakt duidelijk dat er
een duidelijke visie is op bestuur en toezicht. De raad van toezicht
krijgt informatie van het bestuur en voert hier volgens planning
overleg over, maar haalt ook zelf informatie op door scholen te
bezoeken en door in toenemende mate overleg te voeren met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Het bestuur zorgt voor draagvlak voor het beleid. Hij doet dit op
verschillende manieren. Hij voert regelmatig gesprekken met de leden
van het directieberaad. Binnen dit gezamenlijk overleg wordt gewerkt
aan de uitwerking van het beleid en gereflecteerd op de uitvoering
ervan binnen de scholen. Daarnaast voert hij
functioneringsgesprekken met de directeur en rectoren, gericht op de
ontwikkeling van hun (leiderschap)competenties. Daarnaast stuurt het
bestuur op het professionaliseren van de kwaliteitscultuur door
middel van een professionaliseringstraject voor schoolleiders. Dit
traject is gericht op het verder ontwikkelen van herkenbaar
onderwijskundig leiderschap. Dit is een belangrijke voorwaarde
binnen de besturingsfilosofie, waarbij het eigenaarschap en de
verantwoordelijkheid bij de rectoren en directeur ligt. Dit heeft ervoor
gezorgd dat er op de scholen meer doel- en resultaatgericht wordt
gewerkt aan schoolontwikkeling dan voorheen.

Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op de scholen
en stimuleert dat leraren hun bekwaamheid verder ontwikkelen. Het
bestuur heeft de bevoegdheden van de leraren goed in beeld en zorgt
ervoor dat leraren bevoegd zijn voor het vak dat zij geven. Het
percentage onbevoegde leraren is afgenomen door afscheid te nemen
van medewerkers en leraren die vanaf augustus 2014 in dienst zijn
gekomen hebben een leercontract. Het bestuur bevordert het
professioneel handelen op verschillende manieren: hij voert
gesprekken met medewerkers van de staf en de onderwijsteams,
initieert diverse informatiebijeenkomsten en scholingsdagen. De
verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de
bekwaamheidsdossiers van leraren, het uitvoeren van de
gesprekkencyclus, het volgen en begeleiden van nieuwe leraren en het
uitwerken van het personeels- en scholingsbeleid is belegd bij de
directeur en rectoren. Het bestuur bewaakt of zij conform volgens
afspraak werken en spreekt de verantwoordelijken aan waar nodig.
Een voorbeeld hiervan is dat het bestuur heeft gesignaleerd dat de
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gesprekkencyclus niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd en
erop toe ziet dat de scholen deze afspraak alsnog nakomen.

Het bestuur heeft met zijn aanpak diverse successen geboekt. De
voorbeelden die hij zelf heeft genoemd zijn: verbetering van de sfeer
op de scholen, daling van het ziekteverzuim onder medewerkers, een
beter functionerende staf, beter functionerende teamleiders en meer
uitwisseling en samenwerking tussen de scholen die onder het
bestuur ressorteren. Dit komt overeen met onze bevindingen uit de
documenten en gesprekken.

Het bestuur wil graag de kwaliteitscultuur verder ontwikkelen. Wij
constateren dat de professionelere aanpak onderwerp van gesprek is
binnen de scholen en de teams. De medewerkers waren veel
autonomie gewend en worden nu in toenemende mate aangesproken
op hun handelen en gevraagd om zich te verantwoorden. De
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en de
omslag van een familiaire naar een meer professionele cultuur wordt
verschillend ervaren. Een positief effect van de sturing is dat
medewerkers zich meer bewust zijn van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit dan voorheen.

Om te bereiken dat iedereen vanuit zijn eigen rol werkt aan
kwaliteitsverbetering is tijd nodig om draagvlak te creëren voor de
nieuwe manier van werken. Daarnaast vraagt het van het bestuur om
doortastend te blijven sturen op eigenaarschap en
verantwoordelijkheid. We verwijzen hier naar de suggesties die we
hebben gedaan bij de standaard kwaliteitszorg. Het aanvullen van het
kader, waarbinnen de scholen het personeelsbeleid ontwikkelen en
uitvoeren, en het systematisch monitoren van de voortgang, kunnen
bijdragen aan meer grip en bieden houvast om doortastend te kunnen
sturen op verdere ontwikkeling naar een professionele cultuur.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Ook deze vraag beantwoorden wij positief en de standaard
verantwoording en dialoog als voldoende. Het bestuur legt intern en
extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af en organiseert
op structurele basis dialoog en tegenspraak.

Het bestuur legt zowel intern als extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over de strategische doelen, de resultaten en de
kwaliteit en de ontwikkeling van de scholen. Het bestuur voert
daarover structureel en actief de dialoog, zowel met de intern
toezichthouder, als met de GMR en met de rectoren en directeur van
de scholen. Het bestuur heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het
organiseren van kritische tegenspraak. Dat er sprake is van dialoog en
tegenspraak blijkt zowel uit de documenten als uit de gesprekken die
we hebben gevoerd.
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Het bestuur betrekt de rectoren en directeur en de leden van de GMR
actief bij de beleids- en besluitvorming. Uit de gevoerde gesprekken
blijkt dat de betrokkenen te spreken zijn over de open houding van
het bestuur en de onderlinge samenwerking. De GMR benut het
instemmings- en adviesrecht en is kritisch. De GMR heeft actief
bijgedragen aan de totstandkoming van het strategisch beleidsplan en
bijstelling van de begroting.

Het bestuur overlegt volgens planning met de raad van toezicht en
verzorgt voortgangsrapportages. De raad van toezicht houdt zich
planmatig en structureel aan de rol van intern toezichthouder. In de
afgelopen jaren was de raad van bestuur actief betrokken bij de
beleidsvorming en de uitvoering van de gesprekkencyclus. Dit als
gevolg van de turbulente periode voor het aantreden van de
bestuurder in 2014. De raad houdt dit schooljaar verscherpt toezicht
op de financiën als gevolg van de financiële tegenvallers vorig
schooljaar.

Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag over zijn handelen,
het onderwijs, de leerresultaten en de financiën. Daarnaast is er
relevante verantwoordingsinformatie op schoolniveau openbaar via
de website ‘scholen op de kaart’, waaronder de uitkomsten van
tevredenheidsonderzoeken. De scholen verantwoorden zich aan
ouders over het beleid en de resultaten in de schoolgids. Verder
gebruiken zij de website en brieven om ouders te informeren.

De verantwoording door de rectoren en directeur kan verder
ontwikkelen. In het document ‘Resultaat jaarplan’ van de scholen
staat of de onderdelen uit het jaarplan zijn gerealiseerd op het gebied
van de onderwijsopbrengsten, HRM, Communicatie/PR en Financiën.
De verantwoording uit de scholen is deels doelgericht en bestaat deels
uit het wel of niet uitvoeren van acties. De scholen rapporteren nog
niet systematisch over verbeteringen die zijn gerealiseerd op het
gebied van talentontwikkeling. We hebben bij de standaard
kwaliteitszorg verbetersuggesties gedaan, waarmee het bestuur
verdere ontwikkeling van de verantwoording kan stimuleren.

2.2. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De standaarden financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als ‘voldoende’. Het financieel beheer is dan ook
beoordeeld als ‘voldoende’.
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,85 1,79 1,54 1,67 1,83 2,01

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,66 0,65 0,63 0,69 0,76 0,71

Weerstandsvermogen < 5% 24,30 22,40 18,57 17,75 19,30 17,32

Huisvestingsratio > 10% 5,62 7,30 7,97 nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 0,82 -0,19 -2,48 -0,81 -0,53 -0,36

Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden, die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.

Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor Stichting
Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden als ‘voldoende’ beoordeeld.
Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen
van de instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de
financiën van het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie
een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van
financiële rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een
gewogen oordeel. In het onderzoek bij Stichting Scholengroep
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Scholen

Leonardo College, afdeling havo

De school voldoet niet aan de
wettelijke eisen, die gesteld zijn bij
standaard KA1 Kwaliteitszorg(artikel
23a WVO en artikel 24, vierde lid,
WVO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school de tekortkoming herstelt.

Het oordeel leidt tot een
herstelonderzoek, dat maximaal een
jaar na het verschijnen van het
defintieve rapport wordt uitgevoerd.
De invulling hiervan is maatwerk.

We maken afspraken met het
bestuur over de eigen rol en de rol
van de inspectie.

Leonardo Da Vinci Leiden hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Bij het Leonardo College is de standaard OP3 Didactisch handelen
voldoende beoordeeld, maar er is niet aan alle wettelijke eisen
voldaan. De school speelt onvoldoende in op de behoeften van
bovenbouwleerlingen met een leerachterstand (artikel 2, tweede lid,
WVO). Het bestuur dient ervoor te zorgen dat de school deze
tekortkoming herstelt. Het bestuur hoeft het herstel niet bij de
inspectie te melden. Bij het eerstvolgende (vierjaarlijks) onderzoek
beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen
heeft voldaan.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het
verificatieonderzoek op het Leonardo College, afdeling havo en op het
Da Vinci College Kagerstraat, afdeling vwo. Wij onderzochten op deze
scholen de volgende standaarden: zicht op ontwikkeling en
begeleiding (OP2), didactisch handelen (OP3), resultaten (OR1),
kwaliteitszorg (KA1) en kwaliteitscultuur (KA2).

We hebben het beeld van het bestuur geverifieerd. Ook zijn we
nagegaan of het beleid van het bestuur vanuit de missie ‘Werken aan
je talent’ doorwerkt op de scholen. We hebben ons gericht op het
onderwerp: aansluiten bij talenten van leerlingen, en daarbij het
behouden van de resultaten.

3.1. Leonardo College, havo

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
De school voldoet aan de wettelijke eisen (basiskwaliteit). De school
heeft de leerlingen in beeld. Het team volgt de leerlingen en zorgt
ervoor dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Het team brengt de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk in beeld. Er
is zicht op welke leerling extra ondersteuning, uitdaging en specifieke
begeleiding nodig heeft. En, welke leerlingen een
maatwerkprogramma volgen vanwege hun LOOT-status. We hebben
in de leerlingdossiers diverse voorbeelden gezien, waaruit blijkt dat de
school het onderwijs afstemt op onderwijsbehoeften van leerlingen.

Het is duidelijk dat er op het Leonardo College afspraken zijn over de
manier waarop de ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd. De
mentoren voeren regelmatig begeleidingsgesprekken en volgen de
ontwikkeling van leerlingen. Zij baseren zich op de informatie die de
leraren registreren in het leerlingvolgsysteem, waaronder de
toetsresultaten en aanwezigheid van leerlingen. De leraren voeren
leerlingbesprekingen, waarin zij analyseren waar de ontwikkeling
stagneert, hoe dat komt en bepalen op welke wijze de begeleiding
wordt geïntensiveerd. De school biedt extra individuele
ondersteuningsgesprekken, steunlessen, huiswerkbegeleiding en
specifieke digitale programma’s. Leerlingen die in aanmerking komen
voor extra ondersteuning, worden doorverwezen.

Er is ruimte voor verdere ontwikkeling. De huidige aanpak is vooral
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gericht op het bieden van maatwerk aan onderbouwleerlingen
die onvoldoende presteren. De school kan de aanpak die zij hanteert
voor de LOOT-leerlingen als voorbeeld gebruiken. Bij deze leerlingen
slaagt de school er goed in om het onderwijs aan te laten sluiten bij de
onderwijsbehoeften (talenten) van leerlingen. Het bieden van
maatwerk zien we het minst terug bij leerlingen die goed presteren en
leerlingen in de bovenbouw met een leerachterstand.

Daarnaast is er winst te behalen door de taalontwikkeling van
leerlingen beter te volgen en in beeld te brengen. Uit de resultaten van
de diagnostische taaltoetsen blijkt dat veel leerlingen kampen met
een taalachterstand. Dit is ook bevestigd in de gesprekken die we
hebben gevoerd. Wij constateren dat diepgaandere analyse van de
resultaten nodig is op basis waarvan de school (doel)gerichte
interventies kan treffen.

Didactisch handelen (OP3)
We beoordelen deze standaard als voldoende, maar er is niet aan alle
wettelijke eisen voldaan. De school speelt onvoldoende in op de
behoeften van bovenbouwleerlingen met een leerachterstand (artikel
2, tweede lid, WVO). De school krijgt hiervoor een herstelopdracht.

Op basis van de geobserveerde lessen en de gesprekken stellen we
vast dat de school voldoet aan de basiskwaliteit. De lessen verlopen
op een prettige en rustige manier. De leraren zorgen voor een
taakgericht en gestructureerd leerklimaat en leggen de leerstof
duidelijk uit. De leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en
tonen betrokkenheid. In de lessen heerst een prettige sfeer.

Het inspelen op leerbehoeften verdient de aandacht en moet beter in
de bovenbouw. In de onderbouw biedt de school de leerlingen buiten
de lessen om aanvullend aanbod, dat is afgestemd op hun
ontwikkeling. In de bovenbouw zijn leerlingen zelf verantwoordelijk
voor hun ontwikkelproces. De schoolleiding en de leraren signaleren
dat sommige leerlingen die verantwoordelijkheid aankunnen, maar
andere leerlingen niet. De verbetermaatregelen die zijn getroffen
hebben tot nu toe nog niet het gewenste effect. Uit de meest recente
leerresultaten per vak blijkt namelijk dat een groot aantal bovenbouw
leerlingen er niet goed voor staat. Hiermee loopt de school het risico
dat de examenresultaten en het bovenbouwrendement onder de
norm uitkomt. Dit vraagt om een analyse naar de oorzaak om
geschikte interventies te treffen. Deze tekortkoming leidt tot een
herstelopdracht.
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Resultaten (OR1)
We baseren ons op de resultaten van de afdeling havo van schooljaar
2015-2016 en die zijn voldoende. Het behouden van de resultaten en
het verbeteren ervan heeft de aandacht en verdient deze aandacht
ook. Dit gezien de voorlopige resultaten van schooljaar 2016-2017.

Wij constateren dat de leerresultaten van de afgelopen drie jaar
gemiddeld op het niveau liggen, dat op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De resultaten van 2015-
2016 wijzen uit dat relatief veel leerlingen in leerjaar 3 boven het
niveau van het advies van het primair onderwijs zitten (R1). Ook blijkt
uit de resultaten dat er relatief weinig leerlingen blijven zitten in de
onderbouw (R2). Daarentegen ligt het bovenbouwsucces (R3) onder
de norm. Veel leerlingen in de bovenbouw lopen vertraging op en een
toenemend aantal leerlingen doubleert in havo 4. De
examenresultaten zijn voldoende (E). Uit de gegevens blijkt dat de
school nu meer leerlingen dan voorheen plaatst op het advies van het
primair onderwijs. Dit heeft mogelijk een positief effect op het
bovenbouwsucces en de examenresultaten.

Het bestuur en de schoolleiding hebben gesignaleerd dat de
voorlopige resultaten van schooljaar 2016-2017 onder de norm
uitkomen. De school heeft een plan van aanpak opgesteld en er zijn
maatregelen getroffen, gericht op het verbeteren van de
examenresultaten en het bovenbouwsucces. De school brengt de
resultaten periodiek in beeld op het niveau van de school, de klas, de
vakwerkgroep en de individuele leerlingen. Daarnaast is gestart met
zogenaamde rotondegesprekken voor leerlingen, waarvan de
schoolprestaties flink achterblijven. En, de school verstuurt elke
rapportperiode een code rood/groen brief, zodat naast de leerling ook
de ouders weten hoe hun kind ervoor staat. Een maatregel waarmee
de school op langere termijn effect wil bereiken, is de deelname aan
Havisten Competent (HaCo). Dit is een samenwerking van
scholen, waarbij de school een slag maakt om het onderwijs beter aan
te laten sluiten bij de behoeftes en sterktes van de havo-leerlingen.

Kwaliteitszorg (KA1)
We beoordelen deze standaard als onvoldoende. De school heeft het
stelsel van kwaliteitszorg ingericht, maar slaagt er onvoldoende in om
op basis daarvan de resultaten te behouden en te verbeteren. De
school voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen.
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De wet vraagt namelijk dat de school door haar stelsel van
kwaliteitszorg zorgt draagt voor de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen en de afstemming van het onderwijs op de voortgang in de
ontwikkeling van leerlingen. Indien nodig neemt de schoolleiding
verbetermaatregelen, die bestaan uit toetsbare doelen en gericht
worden geëvalueerd. De school krijgt hiervoor een herstelopdracht
(artikel 24, vierde lid, WVO).
Het stelsel van kwaliteitszorg schiet tekort. We constateren dat de
school zicht heeft op de resultaten, maar de verbetermaatregelen niet
toereikend zijn. Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten vorig
schooljaar is een verbeterplan opgesteld en zijn maatregelen
getroffen. De resultaten van dit schooljaar wijzen uit, dat de
inspanningen niet het gewenste effect hebben. De resultaten laten
zien dat opnieuw een groot percentage bovenbouwleerlingen
onvoldoende presteert.

De school zal de monitoringsinformatie beter moeten benutten om de
kwaliteit daadwerkelijk te beoordelen, om te bepalen welke
interventies nodig zijn en of de inspanningen het gewenste effect
hebben. Hiervoor is het nodig dat de school in de plannen
(verbeterplan, jaarplan, afdelingsplan, vaksectieplannen,) aangeeft
aan welke verbeteringen wordt gewerkt, wat de school wil bereiken
(doelen) en op welke manier (wanneer, door wie en wat). Dit
ontbreekt in de huidige plannen. Hierdoor bieden de plannen
onvoldoende houvast om verbeteringen doelgericht en planmatig
door te voeren.

Kwaliteitscultuur (KA2)
Deze standaard beoordelen we als voldoende. De schoolleiding
functioneert transparant en integer.

De afgelopen twee schooljaren zijn er diverse successen geboekt en is
de cultuur verbeterd. Na diverse personele wisselingen in de
schoolleiding en in de teamsamenstelling is de rust weergekeerd en is
er onderling meer vertrouwen. De vakgroepen zijn meer in positie
gebracht en de leraren werken meer samen dan voorheen. De
schoolleiding communiceert open en helder naar de medewerkers,
waarbij ruimte is voor discussie. De inzet en bijdrage van de twee
teamleiders valt hierbij in positieve zin op. Zij geven leiding aan de
leraren, monitoren de resultaten en dragen op actieve wijze bij aan de
ontwikkeling en uitvoering van het (onderwijskundig) beleid van de
school.

Op het gebied van professionalisering zijn diverse verbeteringen
gerealiseerd en in ontwikkeling. De leraren krijgen de gelegenheid de
juiste bevoegdheid voor een vak te halen en de eigen bekwaamheid te
onderhouden, door middel van gerichte scholing en cursussen.
Hiermee wil de school het percentage onbevoegd gegeven lessen
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verminderen. Daarnaast is Da Vinci breed een
professionaliseringstraject ingezet voor de schoolleiding en worden
diverse scholingsdagen georganiseerd om medewerkers te informeren
over het strategisch beleid, gemaakte keuzes en ontwikkelingen. Dit
draagt bij aan de betrokkenheid van en draagvlak onder de
medewerkers.

Om het eigen beleid op het gebied van talentontwikkeling te
realiseren, is het van belang dat ieder personeelslid vanuit zijn eigen
rol blijft werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Op dit
punt zijn stappen gezet van een familiaire naar een meer
professionele kwaliteitscultuur. Vooral uit de gesprekken met de
schoolleiding blijkt dat er urgentie wordt gevoeld om de resultaten, en
daarmee de onderwijskwaliteit, te verbeteren. Ook zijn de leraren zich
bewust van de tegenvallende leerresultaten van de
bovenbouwleerlingen. Er zijn steeds meer initiatieven vanuit
individuele leraren en vakgroepen, gericht op het verbeteren van de
leerresultaten van leerlingen.

3.2. Da Vinci College loc. K., vwo

Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
We beoordelen deze standaard als voldoende. De school volgt de
leerlingen en zorgt ervoor dat zij een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doorlopen.

Het Da Vinci College in de Kagerstraat kenmerkt zich als een warme en
veilige schoolgemeenschap, waarin teamleden en leerlingen onderling
en bij elkaar nauw betrokken zijn. Het team weet veel van zijn
leerlingen, niet alleen via het leerlingvolgsysteem, maar ook en vooral
door veel contact met hen. Die nauwe betrokkenheid komt onder
andere tot uitdrukking in de projecten op het technasium en in de
kunstklassen, waar grote groepen leerlingen deelnemen aan
imposante technische projecten of participeren in allerlei
muziekuitvoeringen en andere kunstzinnige projecten.

Schoolbreed is in de onderbouw een coachsysteem uitgewerkt,
waarbij een coach een halve klas onder zijn of haar hoede neemt. Het
is de bedoeling dat de bovenbouw de aanpak van de onderbouw
overneemt. Nu is in de bovenbouw sprake van grotere groepen en is
er meer afstand tussen mentor en leerling. Het voordeel van het
coachsysteem is, dat per leerling meer tijd beschikbaar is om de
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leerling te volgen in zijn of haar ontwikkeling en met die leerling – en
diens ouders - bewust doelen te stellen in die ontwikkeling. Sinds kort
bevat de rapportbijlage van iedere brugklasser een eigen reflectie over
‘hoe de leerling er voor staat’, welke nieuwe doelen hij of zij stelt en
welke tips en tops de leerling daarbij mogelijk kan gebruiken. Dit helpt
de mentor om te achterhalen wat de leerling nodig heeft voor zijn
verdere ontwikkeling. Wat opvalt is dat de school zich het meest
baseert op de uitkomsten van methodetoetsen en veel minder op
methodeonafhankelijke en op verschillen in cognitief niveau
gebaseerde voortgangstoetsen. Hierin zou de school nog winst
kunnen boeken.

De school kan de nodige ondersteuning in de meeste gevallen bieden.
Voor de kernvakken wordt vakinhoudelijke ondersteuningsles
aangeboden, leerlingen kunnen naar de huiswerkbegeleidinglessen en
voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie zijn er bijeenkomsten met
deskundige tips. Ook meer specialistische hulp is beschikbaar; de
school spreekt van een ‘zorggang’. Leerlingen die hun talenten
noodgedwongen tijdens schooltijden tentoon moeten spreiden –
bijvoorbeeld bij wedstrijden en trainingen buiten Leiden – krijgen de
gelegenheid hun schoolwerk in te halen.

De school heeft nog geen zicht op de effectiviteit van alle
begeleidingsactiviteiten in relatie tot de beschikbare tijd. Een positief
effect is zeker, dat de voortgang van leerlingen frequenter onderwerp
van gesprek is in de leerlingenbesprekingen en leerlingen niet meer
ongemerkt kunnen ‘uitvallen’. De beslissingen over de determinatie,
de bevordering en profielkeuze van leerlingen eerder en grondiger
besproken worden met leerlingen en ouders dan voorheen. Ook is de
school beter in staat leerlingen te adviseren over hun vervolgopleiding
na het Da Vinci College, zeker als een vervolgopleiding in het
verlengde van het technasium of de cultuurprofielschool betreft.

Didactisch handelen (OP3)
Deze standaard beoordelen we als voldoende. Het didactisch
handelen van de leraren stelt de leerlingen voldoende in staat tot
leren en ontwikkelen.

In de lessen die wij hebben bezocht, gaven de docenten over het
algemeen een heldere uitleg en duidelijke instructies. De lessen
verlopen rustig en ordelijk; de leerlingen doen in het algemeen wat
van hen gevraagd wordt. De sfeer in de meeste lessen is gemoedelijk,
maar het tempo ligt in het algemeen niet al te hoog. De lessen zijn
weinig doelgericht en er gaat vooral veel tijd verloren bij het begin en
eind van de les. De leraren expliciteren zelden wat ze in de les willen
bereiken en het ontbreekt ook aan een nauwgezette indeling van de
beschikbare 50 minuten. De les wordt meest beëindigd door de
schoolbel. De leraren hebben aan het eind van de les geen zicht op
wat de leerlingen tijdens de les hebben geleerd.
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Van een ‘gepersonaliseerde aanpak’ is nog maar in een deel van de
lessen sprake. In ongeveer de helft van de bezochte lessen maakten
leerlingen (ondanks de door de leerlingen aangeschafte Ipads)
allemaal dezelfde opdrachten en vonden er langdurig klassikale
besprekingen van het gemaakte werk plaats. In andere lessen
merkten we dat de leraren veel van hun leerlingen weten en hier
zichtbaar op inspeelden. Een aantal leerlingen kreeg merkbaar meer
aandacht dan de andere tijdens de les. Ook mochten leerlingen bij
sommige vakken ‘vooruit werken’ en in een aantal lessen was er voor
hen een uitdagende opdracht voorhanden. Wat in positieve zin opvalt,
is dat de school de leerlingen veel keuzes biedt wat betreft de mogelijk
te volgen profielvakken (bijvoorbeeld: filosofie,
maatschappijwetenschappen, wiskunde D, nlt en muziek). Ook buiten
het curriculum biedt de school een ruime keuze aan activiteiten. Het
maken van dergelijke keuzes en het werken aan grotere praktische
verwerkingsopdrachten bij verschillende vakken doen een beroep op
de zelfstandigheid van leerlingen. Het bevorderen van die
zelfstandigheid wordt als een groot goed op deze school gezien. Deze
ambitie maakt de school al in een belangrijk deel van haar activiteiten
- zeker voor de vwo-leerlingen – waar.

Resultaten (OR1)
We beoordelen de resultaten van de afdeling vwo als voldoende. De
leerresultaten van de afgelopen drie jaar liggen gemiddeld iets boven
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
verwacht mag worden. We baseren ons op de resultaten van
schooljaar 2015-2016, omdat we ten tijde van het onderzoek alleen
beschikken over de voorlopige resultaten en niet over de definitieve
resultaten van schooljaar 2016-2017.

De resultaten van 2013-2016 wijzen uit dat relatief veel leerlingen in
leerjaar 3 boven het niveau van het advies van het primair onderwijs
zitten (R1). Ook blijkt uit de resultaten dat er de laatste twee jaar
relatief weinig leerlingen blijven zitten in de onderbouw (R2). Ook ligt
het bovenbouwsucces (R3) boven de norm. De examenresultaten zijn
ruim voldoende (E). Hierbij valt op dat vwo-leerlingen op deze school
in opmerkelijk veel verschillende vakken examen afleggen.
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Kwaliteitszorg (KA1)
Deze standaard beoordelen we als voldoende. Het stelsel
van kwaliteitszorg is ingericht en de school verbetert op basis daarvan
het onderwijs.

De school heeft op basis van het strategisch beleidsplan van het
bestuur een schooljaarplan opgesteld en vandaaruit het teamplan en
vaksectieplannen. De plannen bevatten speerpunten en acties, die
regelmatig worden besproken en geëvalueerd.
Daarnaast zijn onderdelen van de onderwijskwaliteit beoordeeld door
externe auditcommissies. Tijdens de visitaties is de schoolkwaliteit
getoetst aan de hand van kwaliteitscriteria van respectievelijk een
technasium en een cultuurprofielschool. De rapportages van deze
rapportages wijzen uit dat de school voldoet aan de gestelde criteria.

De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is in toenemende mate
systematisch en planmatig te noemen. De school heeft goed zicht op
de resultaten van de leerlingen en de school gebruikt de informatie
om bij te sturen als de resultaten daar aanleiding voor geven. Ook is er
zicht op de leskwaliteit door de gesprekkencyclys die Da Vinci breed is
ingezet en waarbij de teamleiders van alle leraren lessen observeren
en gesprekken voeren. De informatie is nog niet optimaal gebruikt om
beoogde kwaliteitsdoelen van de gepersonaliseerde les, ook wel Da
Vinci-les genoemd, te bepalen. Hier ligt een kans voor verbetering.

Kwaliteitscultuur (KA2)
De kwaliteitscultuur is voldoende professioneel en groeiende.

De schoolleiding hecht veel waarde aan een professioneel
personeelsteam. Vrijwel alle vacatures worden met bevoegde
docenten vervuld. Eigen professionalisering van docenten wordt
gepromoot door er middelen en tijd voor beschikbaar te stellen.
Professionalisering op schoolniveau heeft de laatste tijd vooral
plaatsgevonden op het gebied van coachingsvaardigheden. Dit
onderwerp is vooral van belang in de onderbouw, waardoor
momenteel vooral de docenten die les geven in de onderbouw, hierin
hebben geparticipeerd. In de bovenbouw is de profesionaliseringsslag
beperkter, zijn onderlinge lesbezoeken minder gebruikelijk en lijkt het
elkaar aanspreken minder vanzelfsprekend dan in de onderbouw.

Wat in positieve zin opvalt, is dat de leraren die zich inzetten voor de
realisatie van respectievelijk het technasium en de
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cultuurprofielschool elkaar hebben gevonden en zij tot grote
prestaties met hun leerlingen weten te komen. Een mooi voorbeeld
van de positieve houding van de technasium groep is hun deelname
aan een PGL Technasium. Zij ontwikkelen daar onderwijsmateriaal,
dat bijdraagt aan versterking van de zelfstandigheid van de leerlingen,
een van de kernwaarden van een technasium. Daarnaast participeert
de school in een leerlab, waarin er met andere scholen de expertise
over het (vakdidactische) coachen gedeeld en verbeterd wordt.
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Reactie van het bestuur4 .
De bevindingen van de inspectie bevestigen dat we als bestuur en
schoolleiders de afgelopen jaren veel hebben bereikt, op de goede
weg zijn en doen wat we beloven. De inspectie heeft gezien

• dat er in de dagelijkse praktijk volop aandacht is voor
talentontwikkeling via de vele vakken en richtingen in ons
aanbod;

• dat we onderwijs leveren dat op alle afdelingen voldoende is. De
resultaten op de vwo afdeling van de Kagerstraat liggen zelfs
boven het landelijk gemiddelde;

• dat het bestuur zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs
en het voldoende zicht heeft op de organisatie van de
onderwijskwaliteit op de scholen en er op toe ziet dat afspraken
worden nagekomen, verbeteringen worden doorgevoerd en er
wordt bijgestuurd indien nodig;

• dat het beeld van het bestuur over de kwaliteit in de scholen niet
afwijkt van de bevindingen van de inspectie;

• dat we er steeds beter in slagen om met behulp van ons
coachsysteem en maatwerk leerlingen echt tot hun recht te laten
komen.

We vinden het ook belangrijk dat de inspectie heeft opgemerkt dat we
‘een warme en veilige’ scholengroep zijn, waar de betrokkenheid
tussen leerlingen en teamleden groot is en de professionele inzet van
onze docenten op onder andere het technasium, bij de kunstvakken
en bij de LOOT-leerlingen tot ‘grote prestaties’ van leerlingen leidt.

Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat we in zo’n cultuur verdere
verbeteringen tot stand kunnen brengen met name op het gebied van
de kwaliteitszorg. Het kwaliteitszorgsysteem zoals wij het hanteren is
op bestuurlijk niveau in orde. Bij de vertaling en uitvoering op de
scholen moeten we nog een verbeterslag maken. We zullen de
suggesties van de inspectie gebruiken en meer specifiek en
doelgericht gaan werken. Het is goed voor ons onderwijs om kritisch
naar elkaar te zijn en te blijven, verantwoordelijkheid en vertrouwen
te geven maar ook om verantwoording te vragen. Dit ziet het bestuur
als een belangrijke taak. We menen dit te kunnen bereiken door nog
meer en explicieter aandacht te besteden en concreet vast te leggen
op welke wijze de scholen de missie en visie van ons strategisch beleid
vertalen naar hetgeen op de scholen, in de teams en in de klas
zichtbaar dient te zijn, om dit vervolgens ook in de praktijk vorm te
geven, te verantwoorden en rapporteren.

We begrijpen de bevindingen van de inspectie over de kwaliteitszorg
op het Leonardo College, waarderen het vertrouwen dat ze in bestuur
en schoolleiding hierbij uitspreekt en constateren dat de reeds
ingezette verbeteringen ook lijken te werken zodat we optimistisch
kunnen zijn ten aanzien van een te verwachten herstel.
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Ik heb er alle vertrouwen in dat we de positieve ontwikkeling van de
afgelopen jaren kunnen voortzetten binnen de huidige
sturingsfilosofie, waarbij een grote verantwoordelijkheid bij de
scholen zelf ligt, binnen afgesproken bestuurlijke kaders. Op deze
wijze kunnen we verder groeien naar een nog professionelere cultuur,
zodat de aan ons toevertrouwde leerlingen, in het dagelijkse
onderwijs, nog meer zullen profiteren van onze opdracht hun talenten
optimaal te helpen ontwikkelen.

Hans Freitag, CvB scholengroep Leonardo da Vinci
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