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Vanaf 1 augustus 2017 wordt elk onderwijsbestuur in Nederland 
minstens één keer in de vier jaar bezocht door de Inspectie van het 
Onderwijs voor een onderzoek naar het bestuur en de scholen. In het 
kader van de implementatie van het nieuwe toezicht is het bestuur van 
RENN4 uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. We hebben 
onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende 
kwaliteit en of het bestuur zijn middelen zodanig beheert dat het ook 
in de toekomst goed onderwijs kan blijven verzorgen.

Onder RENN4 vallen dertien scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)
onderwijs die bestaan uit meerdere onderwijskundige eenheden. De 
scholen geven onderwijs aan leerlingen met psychiatrische of verstan-
delijke beperkingen en leerlingen met (ernstige) leer- en/of gedrags-
problemen. 
Bij vijf onderwijskundige eenheden hebben we onderzocht of het 
bestuur weet hoe het is gesteld met de kwaliteit van het onderwijs op 
deze scholen. Ook hebben we gekeken hoe het bestuur er zelf voor 
zorgt dat het onderwijs op deze scholen van goede kwaliteit blijft. Twee 
scholen namen deel aan een themaonderzoek naar het uitstroompro-
fiel vervolgonderwijs en één speciale school voor basisonderwijs 
bezochten wij voor een stelselonderzoek voor ‘De Staat van het 
Onderwijs’. 

Wat gaat goed?
Het bestuur van RENN4 zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit. 
Als het nodig is zorgt het bestuur voor verbeteringen. RENN4 heeft als 
missie voor de komende jaren gekozen om verborgen talent bij 
leerlingen zichtbaar maken door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
ondersteuning te bieden. Deze missie is goed herkenbaar op de 
werkvloer. Leraren zijn namelijk op de hoogte van deze missie. 
Het bestuur en de scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur 
en betrokken leraren. Er is draagvlak voor de ambities van het bestuur 
en bereidheid bij het personeel om zich verder te ontwikkelen.
De organisatie is financieel gezond. De financiële risico’s zijn bekend bij 
het bestuur. Er is een duidelijke taakafbakening binnen het bestuur. De 
rol van zowel de raad van toezicht als de gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad is helder. Het bestuur heeft zijn tegenspraak goed 
belegd. Wij hebben vertrouwen in de bestuurskracht van dit bestuur.

Wat moet beter?
Het bestuur en de scholen voldoen aan bijna alle deugdelijkheidsei-
sen. Er zijn enkele zaken die beter moeten. De drie locaties van De 
Aventurijn so hebben een gezamenlijke schoolgids waardoor niet 
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zichtbaar is wat de resultaten per locatie zijn. Het bestuur vindt dat 
het één schoolgids is voor één school met drie locaties. Het is van 
belang om de ouders/verzorgers goed te informeren over het 
onderwijs op de locatie van hun kind. Op de locatie De Aventurijn so 
Hoogeveen is het didactisch handelen van onvoldoende niveau. Van 
belang voor de kwaliteit van de lessen is het in voldoende mate 
rekening houden met de grote verschillen in onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. 

Wat kan beter?
De scholen die sinds kort onder RENN4 vallen zijn druk bezig om het 
kwaliteitszorgsysteem van het bestuur in te voeren. Dit lukt hen steeds 
beter.
De kwaliteit van het didactisch handelen is op bijna alle scholen 
voldoende, maar op enkele scholen kunnen de leraren hun didactische 
vaardigheden verder verbeteren. Het bestuur heeft hier voldoende 
aandacht voor en biedt ondersteuning aan deze teams.
Het bestuur heeft zicht op de opbrengsten van de scholen. Het 
vergelijkt de gegevens uit de schoolgidsen met elkaar. Wat deze 
vergelijking betekent voor de afzonderlijke scholen en voor het beleid 
kan het bestuur duidelijker aangeven. 
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 1.  Inleiding
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Wij hebben een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van 
RENN4. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek is: 

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer?

Het onderzoek richtte zich op 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 functio-
neert 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?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is gericht op de standaar-
den binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie (KA) en 
Financieel beheer (FB).
Het onderzoek richtte zich daarnaast op de onderwijskwaliteit van een 
deel van de scholen.

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus. Op bestuursniveau is 
onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de borging van de 
financiële continuïteit. Op schoolniveau zijn vijf verificatieonderzoe-
ken uitgevoerd. Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel 
van het onderzoek naar de kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat 
daarbij niet alleen om de vraag of de informatie van het bestuur juist is, 
maar ook om de vraag of de sturing op kwaliteit werkt. In het onder-
zoek bij RENN4 verifiëren we dat op vijf scholen aan de hand van een 
inspectieoordeel over de feitelijke kwaliteit op standaarden. Deze 
keuze is toegesneden op de specifieke situatie op de scholen en de 
vragen die het bestuur had over de drie so locaties van De Aventurijn. 
Wij deden ook een kwaliteitsonderzoek bij het samenwerkingsverband 
VO22-03 en verifieerden daarvoor enkele standaarden bij één vso-
school die bij dit samenwerkingsverband hoort.

Onderzoeksactiviteiten
De informatie over het bestuur van RENN4 en de bijbehorende scholen 
die bij de inspectie aanwezig is, is geanalyseerd en aangevuld met 
onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur als van de scholen. 
Het gaat bijvoorbeeld om het bestuursverslag 2015 (inclusief het verslag 
van de raad van toezicht), het strategisch meerjarenbeleidsplan 
2015-2019, schoolplannen, schoolgidsen, schooljaarverslagen, 

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages 
worden weergegeven:

G goed

V voldoende

O onvoldoende

K kan beter
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financiële gegevens, analyse van de opbrengstgegevens en signalen. 
We hebben daarnaast op locatie leerlingendossiers bekeken en lessen 
bezocht, afhankelijk van de standaarden die wij verifieerden. Verder 
zijn gesprekken gevoerd met leden van de raad van toezicht en van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, met de locatieleiders van 
de onderzochte scholen, de provinciedirecteur, leden van de commis-
sie voor de begeleiding, leraren, stagecoördinatoren en leerlingen. 
Ook voerden wij een gesprek met de controller.

Leeswijzer
Hierna volgen eerst de oordelen op de standaarden in de kwaliteits-
gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op bestuurs-
niveau; de resultaten uit de verificatieonderzoeken zijn hierin op 
hoofdlijnen verwerkt. De afspraken over vervolgtoezicht zijn opgeno-
men in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 vindt u meer uitgebreid de 
resultaten van de verificatieonderzoeken. Hoofdstuk 4 bevat de 
stelsel- en de themaonderzoeken. In hoofdstuk 5 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.
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2.  Bestuur
Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur 
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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. 

De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook het onderzoek op de 
scholen, zijn hierin verwerkt voor zover deze de oordelen onderbou-
wen en/of illustreren. Dat geldt specifiek voor de verificatieonderzoe-
ken. De resultaten daarvan zijn samengevat in figuur 2 dat laat zien in 
hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur 
zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. 

Context
RENN4 is een schoolbestuur voor scholen in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs (voormalig cluster 3 en 4) en het speciaal basisonderwijs in 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het bestuur bestaat uit 
een voorzitter en een lid. Het bedrijfsbureau faciliteert en initieert 
onderzoek, onderwijs en innovatie en draagt zorg voor de ondersteu-
ning van de scholen. Het college van bestuur maakt afspraken met de 
provinciedirecteuren in de vorm van managementafspraken die 
voldoen aan de bestuursnormen. De raad van toezicht fungeert als 
intern toezichthouder. RENN4 hanteert de code ‘Goed bestuur’ van de 
PO-raad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt 
onderwerpen die schooloverstijgend van belang zijn. 

In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1. 
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Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Kwaliteitsgebieden

V

Oordelen op bestuursniveau voor de gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer

1. In de eerste ronde van vierjaarlijkse 
onderzoeken wordt op bestuursni
veau nog geen oordeel gegeven op 
het niveau van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en Ambitie. We geven 
daarom hier nu de oordelen op de 
standaarden weer.
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Conclusie
Het bestuur van RENN4 zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit 
en voor deugdelijk financieel beheer. Door een systeem van interne 
audits, regelmatige schoolbezoeken door bestuursleden en leden van 
de raad van toezicht en de analyses van opbrengstgegevens weet het 
bestuur hoe de kwaliteit van zijn scholen is. RENN4 ondersteunt de 
scholen met een ruim aanbod aan professionaliseringsmogelijkheden 
en biedt ondersteuning aan voor toekomstige veranderingen in de 
onderwijsomgeving. Deze toekomstgerichte benadering is een sterk 
punt van dit bestuur.
Het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019 vormt de basis voor de 
verdere ontwikkeling. Dit beleidsplan biedt het kader voor de school-
plannen en de jaarplannen. 
Het bestuur heeft zicht op de onderwijskwaliteit in de scholen door 
een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg dat gebaseerd is op de 
kwaliteitsnorm. De manier waarop het bestuur en de scholen zich 
verantwoorden over de resultaten die zij bereiken, is voldoende, 
hoewel hier winst te behalen is in de verantwoording in de school-
gids. De financiële positie van de stichting is in orde; we zien geen 
verhoogde risico’s voor de financiële continuïteit en er is ruimte om 
te investeren in het onderwijs. Het bestuur voldoet aan de deugdelijk-
heidseisen op dit kwaliteitsgebied. 

2.1  Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
De kwaliteit van het bestuur op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie is ruim voldoende. Het bestuur hanteert de landelijke 

Het beeld komt
niet overeen

De doelstel
lingen van het 
bestuur werken 
niet door  tot op 
schoolniveau 

Het beeld komt
helemaal overeen

De doelstellingen 
van het bestuur 
werken volledig 
door  tot op 
schoolniveau

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur

KA3  Verantwoording en dialoog ●  
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kwaliteitsnorm (voortgezet) speciaal onderwijs waarvoor het al jaren 
gecertificeerd is. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is op deze 
norm gebaseerd. Jaarlijks voeren auditteams interne audits uit, 
waarvan ze per provincie verslag doen met daarin aanbevelingen per 
school of schooloverstijgend. Zo lag vorig jaar de focus op beleid & 
organisatie, veiligheidscultuur en leerling- en ouderbetrokkenheid. Dit 
schooljaar ligt de nadruk op persoonlijk leiderschap en teamgericht 
werken. De bestuursleden en de leden van de raad van toezicht 
bezoeken in een geplande cyclus alle scholen. Ze lopen een dag mee, 
praten met alle geledingen en doen lesbezoeken. Hierdoor heeft het 
bestuur zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen van 
RENN4 hebben basiskwaliteit. Het bestuur streeft niet naar een 
aanmelding of de waardering ‘goed’ maar vindt dat de scholen in ieder 
geval voldoende moeten zijn in de vorm van een basisarrangement van 
de inspectie. De ambitie van het bestuur blijkt uit de kwaliteitsnorm 
speciaal onderwijs. Als er signalen zijn van tekortschietende kwaliteit 
zoals blijkt uit de audits of verandering van doelgroep of onderwijsom-
geving biedt het bestuur mogelijkheid tot ondersteuning en advies 
vanuit het bedrijfsbureau.
Wat we tijdens de verificatieonderzoeken misten was een recent beeld 
van het bestuur over het didactisch handelen en zicht op ontwikkeling. 
Deze onderwerpen komen in een later stadium aan bod in de audits. 
Het bestuur heeft door werkbezoeken en managementafspraken 
voldoende zicht op de kwaliteit van deze gebieden. De schoolplannen 
en de jaarplannen van de scholen bieden een verbijzondering van het 
strategisch beleidsplan. De doelen van RENN4 zijn in deze documenten 
terug te vinden. 

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van RENN4 is goed. Bestuur en scholen werken 
vanuit de missie en visie zoals beschreven in het strategisch meerjaren-
beleidsplan. Dit beleidsplan vormt de onderlegger voor beleidsvor-
ming en -uitwerking. Het bestuur van RENN4 is transparant en 
toegankelijk. Het gaf het goede voorbeeld in deze tijd van krimp en 
minder middelen door naar een ander, goedkoper bestuurskantoor te 
verhuizen. De bestuursleden staan open voor feedback en reageren 
snel op klachten of signalen, aldus de leden van de gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad die wij spraken. Dat is een sterk punt. 
Tijdens de verificatieonderzoeken en de stelsel- en themaonderzoeken 
merkten wij dat de bestuurder betrokken opereert en alert is op de 
behoeften van de schoolteams.
Professionalisering is een belangrijk thema dat zichtbaar is in de wijze 
van aansturen door het bestuur en de mogelijkheden die het de teams 
en de locatieleiding biedt om zich te scholen. Een belangrijke program-
malijn uit het beleidsplan is het persoonlijk leiderschap en teamge-
richt werken. De resultaten die het bestuur noemt voor het schooljaar 
2016-2017 zagen wij terug tijdens onze onderzoeken in de scholen. De 
scholen zijn zich aan het voorbereiden op de veranderende doelgroep 
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en kunnen eigen keuzes maken voor hun didactisch of pedagogisch 
concept in de lijn van het bestuursbeleid. De scholen hebben steeds 
meer een schakelfunctie waardoor de leerlingen korter verblijven. 
Mede door passend onderwijs stromen deze later in, waardoor hun 
ondersteuningsbehoefte verandert.

Verantwoording en dialoog
Op de standaard Verantwoording en dialoog is de kwaliteit van dit 
bestuur voldoende. Het bestuur legt verantwoording af in het 
bestuursverslag dat tevens op de website staat. Wij vinden dat het 
bestuur en de scholen in voldoende mate intern en extern toegankelijk 
en betrouwbaar verantwoording afleggen over de verbeterdoelen en de 
resultaten.
De raad van toezicht fungeert naast intern toezichthouder als sparring-
partner voor het bestuur. De raad van toezicht waarborgt de continuï-
teit van onderwijs door mee te denken over de inzet van middelen. 
Naast de gebruikelijke financiële en personele onderwerpen sprak de 
raad van toezicht over de krimp in de regio en de gevolgen daarvan 
voor het aantal locaties waar speciaal onderwijs wordt geboden. 
Passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg hebben gevolgen 
voor de doelgroep en het onderwijs van RENN4. 
RENN4 participeert in veertien samenwerkingsverbanden en is 
ambitieus en betrokken in zijn relatie met partners als gemeenten, 
jeugdhulpinstanties enzovoorts.
Het bestuur verzamelt de onderwijsresultaten zoals de scholen die 
vermelden in de schoolgids en analyseert deze resultaten. Wat deze 
analyse betekent voor het beleid en welke conclusies het bestuur trekt, 
kan het bestuur duidelijker aangeven. In onze verificatieonderzoeken 
hebben we de standaard Vervolgsucces met een magere voldoende 
gewaardeerd. Het bestuur van RENN4 ontwikkelt een procedure om 
deze gegevens beter in kaart te brengen. De vragenlijsten van de 
inspectie boden namelijk niet altijd genoeg informatie omdat de 
locaties zijn gesplitst en de gegevens niet te vergelijken zijn of alleen 
kort-verblijflocaties zijn. Hieruit blijkt dat het bestuur snel reageert op 
eventuele onvolkomenheden. 
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2.2 Resultaten verificatieonderzoeken

Wij zijn in de eerste plaats nagegaan of het bestuur voldoende en juiste 
informatie heeft over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Aan 
de hand van enkele standaarden hebben we dat onderzocht. In 
bovenstaande tabel is het resultaat hiervan weergegeven. 

Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van deze scholen. 
Aspecten van eigen kwaliteit kunnen scholen wel ontwikkelen, maar 
is geen standaard bestuursbeleid. Eén standaard waarderen wij 
anders dan het bestuur zelf vindt. Daarnaast was de onderwijstijd op 
SO De Aventurijn in Hoogeveen onvoldoende tijdens het onderzoek 
maar de schoolleiding heeft dit tekort binnen de afgesproken 
termijn hersteld. Het schoolklimaat op De Windroos waarderen wij 
als goed. Mede door de verhuizing naar een andere locatie waren 
hier vragen over bij ons, maar de school maakt in de korte tijd sinds 
de verhuizing de hoge verwachtingen waar. 
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06SV 01 06SV02 06SV03 16QX01 16QX02

OP2 Zicht op ontwikkeling √ √ √ √

OP3 Didactisch handelen √ √ √

OP5 Onderwijstijd √

OP6 Samenwerking √ √ √

OP7 Praktijkvorming/stage √

OR3 Vervolgsucces √ √ √

SK2 Pedagogisch klimaat ≠

KA1 Kwaliteitszorg √ √ √

KA2 Kwaliteitscultuur √

KA3 Verantwoording en dialoog √

Resultaten verificatieonderzoek
De tekens geven aan of het oordeel/de waardering wel (√) of niet (≠) overeenkomt met het beeld 
dat het bestuur er zelf van heeft. 

Het bestuur heeft 
een goede manier 
gevonden om de 
teams te 
professionaliseren 
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2.3 Financieel beheer

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 kwali-
teitsgebied Financieel beheer is dan ook beoordeeld als ‘voldoende’.

Als onderdeel van het onderzoek hebben wij een financiële analyse 
uitgevoerd. De financiële positie van het bestuur is in het kader van dit 
bestuursgerichte onderzoek uitgebreid beoordeeld. In onderstaande 
tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur uit de afgelopen 
drie jaren en de toekomstige drie jaren afgezet tegen de signalerings-
waarden (‘Indicatie’) die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.
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Financieel beheer V

O V

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid 

FB3 Rechtmatigheid ●

Realisatie  Indicatie Begroting Indicatie

2013 2014 2015 2016P 2017P 2018P

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Liquiditeit < 0,75 2,80 2,60 2,40 2,40 2,30 2,30

Rentabiliteit Laatste 
3 jaar 
negatief

0,82% 1,10% 1,10% <o <0 =0

Weer
standsver
mogen

< 0 27,37% 30,10% 35,00% 38,00% 39,10% 39,50%

De kengetallen tot en met 2015 zijn door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontleend aan de door de 
instellingsaccountant gecontroleerde jaarrekeningen. De kengetallen vanaf 2016 zijn ontleend aan de in de 
jaarstukken 2015 opgenomen continuïteitsparagraaf.
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Continuïteit niet in het geding
De tabel laat zien dat de kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit 
boven de signaleringswaarde blijven. De rentabiliteit laat over de 
afgelopen 3 jaar wel een negatief resultaat zien. Deze negatieve 
resultaten zijn het gevolg van bewust beleid, genaamd ‘Geld moet 
werken’. In 2011 is besloten het eigen vermogen van RENN4 te 
gebruiken om enerzijds mogelijke risico’s als gevolg van de invoering 
van passend onderwijs af te dekken en anderzijds bewust te investeren 
in de kwaliteit van het onderwijs. Gecorrigeerd voor deze investeringen 
zou het reguliere exploitatieresultaat van RENN4 positief zijn. Over 
2016 verwacht het bestuur zelf inclusief de investeringen in het 
onderwijs van € 571.000 een positief resultaat van € 413.000.
De reguliere begroting over 2017 laat een negatief resultaat zien van  
€ 130.000. Dit wordt vooral verklaard door het in stand houden van de 
locaties in Drenthe vanuit de visie van het bestuur om thuisnabij 
onderwijs aan te bieden. Dit leidt tot extra lasten in de sfeer van 
huisvesting en personeel. Het totaal wordt ingeschat op € 150.000. Het 
bestuur wil het tekort terug dringen door onder andere verder te 
investeren in duurzaamheidsvoorzieningen in gebouwen én nieuwe 
vormen van samenwerking met het speciaal basisonderwijs en scholen 
van voormalig cluster 3 met mogelijkheden tot een meer kostendek-
kende beheerconstructie. Verder houdt RENN4 in de meerjarenbegro-
ting rekening met een extra daling van 3 procent van de leerlingenaan-
tallen bovenop de daling van het aantal leerlingen als gevolg van 
demografische ontwikkelingen. De impact van het huidige leerlingen-
aantal is per school vertaald naar de formatie van het volgend 
schooljaar op basis van de t-1 systematiek. RENN4 heeft de omvang van 
de organisatie tot nu toe weten aan te passen aan de bekostiging. Ook 
voor de komende jaren zal de focus hierop gericht zijn. Maandelijks 
volgt het bestuur de voortgang en stuurt in overleg met de regiodirec-
teuren bij, waarbij de controller een belangrijke rol speelt. De 
meerjarenbegroting 2017-2021 voorziet in 2018 weer positieve 
exploitatieresultaten. Op basis van de beschikbare informatie is 
aannemelijk dat de financiële verplichtingen op de korte en langer 
termijn nagekomen kunnen worden.

Doelmatigheid: ruimte om te investeren in onderwijs
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid en scharen de 
financiële doelmatigheid onder het stimulerend toezicht. In dit kader 
hebben wij vastgesteld dat het bestuur en de raad van toezicht een 
analyse hebben gemaakt in 2011 waaruit blijkt dat de vermogenspositie 
in 2010 hoger was dan noodzakelijk voor een adequate risicoafdekking. 
RENN4 heeft toen een programma ‘Geld moet werken’ opgesteld voor 
de periode 2011–2015 waarin inzichtelijk is gemaakt op welke onderde-
len het bestuur wil investeren in het onderwijs. Het gaat om een totaal 
van 10,9 miljoen euro dat is vrijgemaakt om te investeren in onder 
meer professionaliteit, duurzaamheidsvoorzieningen huisvesting, 
procesverbeteringen en een dekking om thuisnabij onderwijs te 
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kunnen realiseren. Het bestuur verantwoordt zich jaarlijks in de 
jaarrekening over de uitgaven van dit programma naast de risico’s die 
nodig zijn voor het op peil houden van het vermogen. In 2014 is een 
tussentijdse bestuurlijke evaluatie gemaakt van de effecten van het 
beleid van ‘Geld moet werken’ tegen de achtergrond van een nieuw 
strategisch plan en is het programma bijgesteld. Voor de periode 2014 
-2019 is er in totaal 7 miljoen euro beschikbaar om te investeren in 
passend onderwijs, de kwaliteit van onderwijs, personeel, huisvesting 
en bedrijfsvoering. Bij het uitvoeren van het verificatieonderzoek op 
vso De Windroos bleek dat gebruik is gemaakt van specifieke deskun-
digheid om werkprocessen te verbeteren, bijvoorbeeld voor het tijdig 
verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaring en het evalueren van de 
ontwikkelingsperspectieven.

Financiële rechtmatigheid
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. Dat oordeel luidt in dit geval ‘voldoende’; in dit 
onderzoek hebben wij geen gegevens gezien die een positieve 
waardering van de financiële rechtmatigheid in de weg staan. Dat wij 
over enige tijd een controle uitvoeren naar de inschrijving van 
leerlingen op één locatie doet, gelet op de relatief geringe omvang van 
de controle, niet af aan ons oordeel.
 

2.4  Afspraken over vervolgtoezicht

Wij constateerden een wettelijke tekortkoming die het bestuur nog 
moet herstellen.

Beoordeling
De locatie De Aventurijn so Hoogeveen moet het didactisch handelen 
verbeteren (artikel 11 derde en zevende lid, WEC). 

Herstelopdrachten
Het bestuur meldt ons zo spoedig mogelijk de maatregelen die het 
neemt om het didactisch handelen  te verbeteren.
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de verificatieonder-
zoeken op vijf scholen: De Aventurijn so Assen, De Aventurijn so 
Emmen, De Aventurijn so Hoogeveen, de G.J. van der Ploegschool so 
en De Windroos vso.

Wij onderzochten de volgende standaarden op de drie locaties van De 
Aventurijn so:
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Onderwijstijd (OP5) op de locatie in Hoogeveen vanwege signalen
• Samenwerking (OP6)
• Vervolgsucces (OR3)
• Kwaliteitszorg (KA1)

Bij de G.J. van der Ploegschool keken we naar Zicht op ontwikkeling 
(OP2) en Professionele cultuur (KA2). Op vso De Windroos stonden de 
standaarden Praktijkvorming/stage (OP7), Pedagogisch klimaat (SK2) 
en Verantwoording en dialoog (KA3) centraal.

Het beeld dat het bestuur heeft over de gerealiseerde kwaliteit komt 
grotendeels overeen met ons beeld. Alle onderzochte onderdelen zijn 
minstens van voldoende niveau, zoals het bestuur van RENN4 aan ons 
meldde. Een enkele standaard is zelfs als goed gewaardeerd.

In dezelfde periode als dit vierjaarlijkse onderzoek heeft ook een 
onderzoek naar de kwaliteit van het samenwerkingsverband VO22-03 
(Meppel, Hoogeveen, Steenwijk) plaats gevonden.

Wij bespreken de resultaten per school en per kwaliteitsgebied.

3.1   De Aventurijn so Assen 

Het onderzoek is uitgevoerd om het beeld van het bestuur over de 
kwaliteit van zijn scholen in de praktijk te verifiëren. Het bestuur 
benoemt als beleidsthema’s opbrengstgericht werken en professionali-
sering. Met het oog op de kleine locaties en de verscheidenheid in 
(leer)niveaus onderzochten wij op verzoek van het bestuur tevens de 
kwaliteit van het didactisch handelen.

Context
De Aventurijn so verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen met 
psychiatrische problemen en/of ernstige gedragsstoornissen. Door het 
teruglopen van het leerlingenaantal in Smilde en vanwege de visie van 
het bestuur om meer thuisnabij onderwijs te verzorgen biedt De 
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Aventurijn so nu op drie locaties speciaal onderwijs. In Assen zit de 
school in één gebouw met het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk 
lerende kinderen, twee basisscholen en de Trampoline, een voorzie-
ning voor jonge risicokinderen. 

Samenvatting
Het beeld dat het bestuur heeft over de kwaliteit op de school komt 
overeen met ons beeld.
Het team heeft in voldoende mate zicht op de ontwikkeling van de 
kinderen. De formulering van het uitstroomperspectief kan scherper. 
Het team is ambitieus en heeft hoge verwachtingen van de leerlingen, 
maar dat kunnen ze ook in de ontwikkelingsperspectieven laten zien. 
Het volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling en daar gericht 
op interveniëren staat voor de komende periode in de planning. De 
leraren gebruiken de leerlijn leren leren als basis voor de indeling van 
leerlingen. Dit resulteert in klassen gericht op in-, door- en uitstroom. 
Leraren zijn vaardig in de afstemming die deze indeling met zich 
meebrengt.
Het team werkt in toenemende mate samen met ketenpartners zoals de 
gemeente, het samenwerkingsverband PO22-01 en de zorgpartners aan 
de toekomst van de leerlingen. 
Het kwaliteitszorgsysteem van RENN4 is herkenbaar op de werkvloer in 
de pdca-cyclus.

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling: de leerling voldoende in beeld
De ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen geven voldoen-
de informatie in combinatie met de periodeplannen voor de leerlijn 
leren leren. De commissie voor de begeleiding voert de regie en heeft 
voldoende draagvlak in het team. De uitstroombestemming en de 
leerroute zijn duidelijk vermeld in het ontwikkelingsperspectiefplan. 
Door de beperkte grootte van de school zorgt de fasegerichte indeling 
voor vier combinatieklassen met daarin verschillende onderwijsni-
veaus. Door deze grote verschillen binnen een groep is het niet 
mogelijk om groepsanalyses te maken van de resultaten van de 
methode(on)afhankelijke toetsen. Per leerling wordt gekeken of de 
resultaten passend zijn bij leerroute 1, 2 of 3. Deze werkwijze wordt 
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vastgelegd en geëvalueerd in het ontwikkelingsperspectiefplan. 
Gezien de vele veranderingen in het schooljaar 2015-2016 (verhuizing, 
nieuwe teamsamenstelling) gaf De Aventurijn prioriteit aan het 
uitwerken van het fasegericht onderwijs boven het afnemen van een 
nieuw instrument om de leervoorwaarden en de sociale en emotionele 
ontwikkeling te meten. De opbrengsten op het gebied van leergedrag 
en sociale en emotionele ontwikkeling zijn kwalitatief gemeten door 
de opgestelde doelen in de periodeplannen te evalueren en door de 
leerlingen te scoren op de leerlijn leren leren. Er is geen schoolbrede 
analyse gemaakt van de doelen op het gebied van de sociale en 
emotionele ontwikkeling. Het volgen van de sociale en emotionele 
ontwikkeling staat op de planning voor de komende periode.

Didactisch handelen: leraren leggen duidelijk uit en bieden een goed 
leerklimaat
De Aventurijn so biedt in principe de leerstof van het regulier basison-
derwijs in drie leerroutes. Er is in Assen gekozen voor het fasegericht 
werken op basis van de leervoorwaarden. Dit houdt in dat de klassen 
worden ingedeeld op het niveau van leren leren in plaats van op leeftijd 
en didactisch niveau. Per periode van een half jaar staan er drie 
respectievelijk twee vaardigheden in de planning. De leraren bieden 
structuur voor de leerlingen en geven duidelijke uitleg. Leerlingen 
komen in voldoende mate tot leren. Het team onderzoekt de mogelijk-
heden om via ICT-ontwikkelingen nog meer afstemming te vinden en 
de leerlingen op hun niveau uit te dagen.

Samenwerking: ingebed in de regio
De Aventurijn so Assen werkt in toenemende mate samen met ouders, 
de scholen voor speciaal basisonderwijs, het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs PO22-01 en de zorgpartners. Op de locatie is een 
zogenoemde schoolpoli aanwezig. Medewerkers van de zorgpartner 
zijn aanwezig om leerlingen met een zorgindicatie te begeleiden in of 
buiten de klas.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school helder 
verwoord wat haar werkwijze is.

Onderwijsresultaten

De Aventurijn is in toenemende mate gericht op opbrengstgericht 
werken, zoals het bestuur beoogt in het meerjaren strategisch beleids-
plan. In zowel het SOP als in de schoolgids vermeldt de school de 
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uitstroomgegevens van alle drie de locaties bij elkaar. Volgens het 
bestuur is De Aventurijn so één school met drie locaties.  In de 
vragenlijst van de inspectie van januari 2017 zijn de locaties van Assen 
en Emmen bij elkaar opgeteld. Daardoor is het niet mogelijk om te 
bepalen of leerlingen het goed doen in de vervolgsetting. Dit kan het 
bestuur beter regelen. 
De Aventurijn so hanteert de schoolstandaard zoals aangegeven door 
het bestuur: 80 procent haalt het uitstroomniveau zoals bepaald is bij 
toelating. In het jaarverslag 2015-2016 zijn de locaties Assen en Emmen 
ook bij elkaar genomen als het gaat om de opbrengsten. Deze gegevens 
voldoen aan die schoolstandaard: 80 procent scoort op het verwachte 
uitstroomniveau.
 
Kwaliteitszorg

Het bestuur stuurt onder andere op professionalisering en  
opbrengstgericht werken. 
Op de werkvloer zijn deze ambities zichtbaar, zoals blijkt uit de 
evaluatie van het fasegericht onderwijs met daarbij de ontwikkelpun-
ten voor de komende periode. De pdca-cyclus is herkenbaar in het 
schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag van De Aventurijn so Assen. 
Jaarlijks is in de jaarplanning scholing en professionalisering van het 
team opgenomen op het gebied van zowel gedrag als onderwijsinhou-
delijke thema’s. Het team is geschoold in het fasegericht werken. Als 
één van de speerpunten voor deze locatie is de consultatieve leerling-
begeleiding genoemd.
De drie locaties van De Aventurijn so ontwikkelen een gemeenschappe-
lijke visie op gespecialiseerd onderwijs om op de kleine locaties 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs te gaan verzorgen. 

3.2  De Aventurijn so Emmen 

Het onderzoek is uitgevoerd om het beeld van het bestuur over de 
kwaliteit van zijn scholen in de praktijk te verifiëren. Het bestuur 
benoemt als belangrijke thema’s opbrengstgericht werken en professi-
onalisering. Met het oog op de kleine locaties en de verscheidenheid in 
(leer)niveaus onderzochten wij op verzoek van het bestuur tevens de 
kwaliteit van het didactisch handelen.

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitszorg en ambitie O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

 



 
 

19/49

Context
De Aventurijn so verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen met 
psychiatrische problemen en/of ernstige gedragsstoornissen. Door het 
teruglopen van het leerlingenaantal in Smilde en vanwege de visie van 
het bestuur om meer thuisnabij onderwijs te verzorgen biedt De 
Aventurijn so nu op drie locaties speciaal onderwijs. In Emmen zit de 
school in één gebouw met een school voor speciaal basisonderwijs. 

Samenvatting
Het team heeft in voldoende mate zicht op de ontwikkeling van de 
kinderen. Het team is ambitieus en heeft hoge verwachtingen van de 
leerlingen, maar dat kan nog meer tot uitdrukking komen in de 
ontwikkelingsperspectieven. Vooral de formulering van het uitstroom-
perspectief kan scherper.
Het volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling en daar gericht 
op interveniëren staat voor de komende periode in de planning. Er is 
voor de locaties in Assen en Emmen gekozen voor ‘fasegericht 
onderwijs’. De leraren gebruiken de leerlijn leren leren als basis voor de 
indeling van leerlingen. Dit resulteert in klassen gericht op in-, door- 
en uitstroom. Dit concept sluit aan op de kleine omvang van de 
locaties en past volgens de school goed bij de onderwijsbehoeften van 
de doelgroep. Het concept is helder en de teams van Assen en Emmen 
werken samen met begeleiding van de kwaliteitsmedewerker van 
RENN4 aan de verdere uitwerking. In Emmen gaat deze ontwikkeling 
minder snel dan in Assen. Het team in Emmen heeft met veel wisselin-
gen te maken. De focus op leren leren is hier beperkt zichtbaar. Daarbij 
moeten de leraren vaardiger worden in de afstemming van het 
onderwijs op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Het team werkt in toenemende mate samen met ketenpartners zoals de 
gemeente, het samenwerkingsverband PO22-02 en de zorgpartners aan 
de toekomst van de leerlingen. 
Het kwaliteitszorgsysteem van RENN4 is herkenbaar op de werkvloer. De 
prille start van de locatie, de geringe omvang en het feit dat veel leraren 
pas kort op de school werken, maken de kwaliteit echter nog kwetsbaar.  

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling: de leerling voldoende in beeld
De ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen geven, in 

 

inspectie van het onderwijs – kwaliteitsonderzoek

Onderwijsproces O V G

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●  

OP6 Samenwerking ●



20/49

combinatie met de periodeplannen, voor de meeste onderdelen 
voldoende informatie  voor het plannen van het onderwijs voor de 
middellange termijn. De uitstroombestemming en de leerroute zijn 
duidelijk vermeld in het ontwikkelingsperspectiefplan. De commissie 
voor de begeleiding voert de regie en heeft voldoende draagvlak in het 
team. De school is zich ervan bewust dat de informatie over de 
beginsituatie van de leerling tekortschiet. Met de invoering van een 
nieuw leerlingvolgsysteem wil de school dit probleem op korte termijn 
oplossen. Het ontwikkelingsperspectief kan dan scherper aangeven 
waar het team met prioriteit aan gaat werken. Het team kan het werken 
met ontwikkelingsperspectieven verder versterken door het uitstroom-
perspectief minder als verwachting en meer als opdracht voor de school 
te zien. Nu klinkt in het perspectief soms teveel twijfel door en hangt 
het vooral van de ontwikkeling van de leerling af of een uitstroomper-
spectief wordt gerealiseerd. 
Door de beperkte grootte van de school zorgt de fasegerichte indeling 
voor drie combinatieklassen met daarin verschillende onderwijsniveaus. 
Door de grote verschillen binnen een groep is het niet mogelijk om 
groepsanalyses te maken van de resultaten van de methode(on)
afhankelijke toetsen. Per leerling wordt gekeken of de resultaten passend 
zijn bij leerroute 1, 2 of 3. Deze werkwijze wordt vastgelegd en geëvalu-
eerd in het ontwikkelingsperspectiefplan. 
Door de vele personele wisselingen gaf De Aventurijn prioriteit aan het 
uitwerken van het fasegericht onderwijs boven het afnemen van een 
instrument om de leervoorwaarden en de sociale en emotionele 
ontwikkeling te meten. De opbrengsten op het gebied van leergedrag en 
sociale en emotionele ontwikkeling zijn kwalitatief gemeten door de 
opgestelde doelen in de periodeplannen te evalueren en door de 
leerlingen te scoren op de leerlijn leren leren. Er is geen schoolbrede 
analyse gemaakt van de doelen op het gebied van de sociale en emotio-
nele ontwikkeling. Het systematischer volgen van de sociale en emotio-
nele ontwikkeling staat op de planning voor de komende periode.

Didactisch handelen: leraren bieden een goed leerklimaat maar de  
afstemming kan beter
De Aventurijn so biedt in principe de leerstof van het regulier basison-
derwijs in drie leerroutes. Leerlingen stromen uit naar vervolgonder-
wijs, zoals vmbo theoretische leerweg (tl) of havo (leerroute 1), vmbo 
basisberoepsgerichte leerweg of arbeidsmarktgericht (leerroute 2) of 
praktijkgericht onderwijs, arbeid  of dagbesteding (leerroute 3). 
Er is in Emmen gekozen voor het fasegericht werken op basis van de 
leervoorwaarden. Dit houdt in dat de klassen vooral worden ingedeeld 
op het niveau van leren leren in plaats van op leeftijd en didactisch 
niveau. Per periode staan er drie respectievelijk twee vaardigheden 
centraal in de planning. De leraren bieden structuur voor de leerlingen 
en geven duidelijke uitleg. De afstemming op de onderwijsbehoeften 
op zowel cognitief als sociaal en emotioneel gebied kan echter beter. 
De beperkte ervaring van de leraren met het fasegericht werken leidt 
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ertoe dat de differentiatievaardigheden zich verder moeten ontwikke-
len. Het is de vraag of voor leraren voldoende duidelijk is wat er van 
hen wordt verwacht. De commissie voor de begeleiding kan leraren 
hierbij nog gerichter ondersteunen. Het team onderzoekt verder de 
mogelijkheden om via ICT-ontwikkelingen nog meer afstemming te 
vinden en de leerlingen op hun niveau uit te dagen.

Samenwerking: ingebed in de regio
De Aventurijn so Emmen werkt in toenemende mate samen met 
ouders, de school voor speciaal basisonderwijs dat in hetzelfde gebouw 
is gehuisvest, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO22-02 
en de zorgpartners. Op de locatie is een zogenoemde schoolpoli 
aanwezig.  Medewerkers van deze zorgpartner zijn aanwezig om leerlin-
gen met een zorgindicatie te begeleiden in of buiten de klas. Leraren 
en zorgmedewerkers werken samen op basis van een methodiek die 
RENN4 in alle scholen heeft ingevoerd. Het werken volgens deze 
methodiek, gericht op de preventie en regulatie van negatief en 
agressief gedrag, was zichtbaar tijdens onze lesbezoeken. In het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft de school helder verwoord 
wat haar werkwijze is.

Onderwijsresultaten

De Aventurijn is in toenemende mate gericht op opbrengstgericht 
werken, zoals het bestuur beoogt in het meerjaren strategisch beleids-
plan. 
In zowel het SOP als in de schoolgids vermeldt de school de uitstroom-
gegevens van alle drie de locaties bij elkaar. Volgens het bestuur is De 
Aventurijn so één school met drie locaties. In de vragenlijst van de 
inspectie van januari 2017 zijn de locaties van Assen en Emmen bij 
elkaar opgeteld. Daardoor is het niet mogelijk om per locatie te 
bepalen of leerlingen het goed doen in de vervolgsetting. Het bestuur 
ontwikkelt een procedure om dit vervolgsucces beter in kaart te 
brengen.
De Aventurijn so hanteert de schoolstandaard zoals aangegeven door 
het bestuur: 80 procent haalt aan het eind van de schoolloopbaan het 
uitstroomniveau zoals bepaald is bij toelating. In het jaarverslag 
2015-2016 zijn de locaties Assen en Emmen ook bij elkaar genomen als 
het gaat om de opbrengsten. Deze gegevens voldoen aan die school-
standaard: 80 procent scoort op het verwachte uitstroomniveau.
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Kwaliteitszorg 

Het bestuur stuurt onder andere op professionalisering en opbrengst-
gericht werken. 
Op de werkvloer zijn deze ambities zichtbaar, zoals blijkt uit de 
geplande evaluatie van het fasegericht onderwijs met daarbij de 
ontwikkelpunten voor de komende periode. De pdca-cyclus is 
herkenbaar in het schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag van De 
Aventurijn so Emmen. 
 
De interne audits die bestuursbreed elk jaar over een bepaald thema 
worden afgenomen en de tevredenheidsonderzoeken leiden tot een 
breed kwaliteitsprofiel van de school. Jaarlijks is in de jaarplanning 
scholing en professionalisering opgenomen zowel op het gebied van 
gedrag als onderwijsinhoudelijke thema’s. 
Een deel van het team is geschoold in het fasegericht werken. Dit geldt 
niet voor de nieuwe medewerkers. De school kan pas tot kwaliteitsbor-
ging komen als er meer stabiliteit is in het team. De focus zal de 
komende tijd vooral op het primaire proces moeten liggen, vooral de 
verdere ontwikkeling van de pedagogische en didactische vaardighe-
den van de leraren.
De drie locaties van De Aventurijn so ontwikkelen een gemeenschappe-
lijke visie op gespecialiseerd onderwijs om op de kleine locaties 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs te gaan verzorgen. 

3.3  De Aventurijn so Hoogeveen

Het bestuur benoemt als belangrijke thema’s opbrengstgericht werken 
en professionalisering. Met het oog op de kleine locaties en de 
verscheidenheid in (leer)niveaus onderzochten wij tevens op verzoek 
van het bestuur de kwaliteit van het didactisch handelen.

Context
De Aventurijn so verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen met 
psychiatrische problemen en/of ernstige gedragsstoornissen. Door het 
teruglopen van het leerlingenaantal in Smilde en vanwege de visie van 
het bestuur om meer thuisnabij onderwijs te verzorgen biedt De 
Aventurijn nu op drie locaties onderwijs. In Hoogeveen zit De 
Aventurijn met twee groepen in één gebouw met de school voor 
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speciaal basisonderwijs die onder hetzelfde bestuur valt. De scholen 
maken gebruik van dezelfde voorzieningen (gymzaal, schoolplein) en 
hebben één commissie voor de begeleiding.

Samenvatting
Mede door de sterke sturing vanuit de commissie voor de begeleiding 
is het systeem van leerlingenzorg van voldoende niveau. Er is draagvlak 
binnen het team voor deze wijze van werken.  De kwaliteit van het 
didactisch handelen staat onder druk omdat één van de twee vaste 
leraren langdurig ziek is en de invallers pas sinds kort op deze school 
aan het werk zijn. De doelgroep van De Aventurijn is zeer divers qua 
samenstelling. Doordat er slechts twee groepen zijn is het onderwijsni-
veau per groep erg uiteenlopend. Het bestuur en de provinciedirecteur 
hebben goed zicht op de knelpunten en nemen passende maatregelen 
om deze op te heffen. 
Door lesuitval wegens ziekte en de te ruime ochtend- en middagpauze 
is er op jaarbasis te weinig onderwijstijd gepland. Het bestuur heeft  
deze tekortkoming tijdig hersteld.
Het team werkt vanuit de visie op fasegericht onderwijs in toenemende 
mate samen met ketenpartners aan de toekomst van de leerlingen.

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling: de leerling voldoende in beeld
De ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen bieden 
voldoende informatie in combinatie met de individuele doelen per 
leer- of ontwikkelingsgebied. Leraren en de intern begeleider nemen 
methode(on)afhankelijke toetsen af. Gezien de personele wisselingen 
dit schooljaar gaat de aandacht van de leraren vooral uit naar het 
handelen in de klas. De commissie voor de begeleiding houdt 
zorgvuldig bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen. De leerlingen van 
deze locatie maken de speciale toetsen, waarna ze een individueel 
handelingsplan krijgen als aanvulling op het ontwikkelingsperspectief.
De invoering van een nieuw leerlingvolgsysteem is uitgesteld om eerst 
meer ervaring met het systeem op te kunnen doen.
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Didactisch handelen: leraren creeëren op zich een voldoende pedagogisch klimaat, 
maar er is tev eel verschil in deskundigheid tussen de leraren 
Aangezien de school een beperkte grootte heeft zorgt de fasegerichte 
indeling voor twee combinatieklassen met daarin verschillende 
onderwijsniveaus. Groep Zwaluwen biedt de instroom- en doorstroom-
fase en groep IJsvogels de door- en uitstroomfase. Deze indeling is 
gebaseerd op het niveau van leren leren. Onze lesobservaties laten 
grote verschillen zien tussen de leraren. De locatieleiding en de directie 
herkennen ons beeld en nemen maatregelen om de leraren in hun 
didactisch handelen te ondersteunen. De leraarondersteuner neemt 
groepjes leerlingen apart om extra uitleg te geven, waardoor de onrust 
bij de leerlingen in het lokaal vermindert. Van belang voor de kwaliteit 
van de lessen is het in voldoende mate rekening houden met de grote 
verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het bestuur heeft 
hier voldoende aandacht voor en biedt ondersteuning aan het team.

Onderwijstijd: net voldoende geplande onderwijstijd
De school kende in november/december 2016 lesuitval omdat de vaste 
leraar ziek was en er niet tijdig een geschikte invaller beschikbaar was. 
De leerlingen van de twee groepen zijn afwisselend enkele dagen naar 
huis gestuurd. De onderwijstijd stond onder druk doordat er teveel 
pauzetijd was gepland. De school heeft het aanbod voor die momenten 
nu vastgelegd. De onderwijstijd heeft een sterke positieve relatie met 
leerresultaten.

Samenwerking:ingebed in de regio
De Aventurijn so Hoogeveen werkt in toenemende mate samen met 
ouders, de school voor speciaal basisonderwijs, de zorgpartners en het 
samenwerkingsverband PO22-03. De relatie met de zorgpartner is goed. 
In de school voert deze een huiskamerproject in waar kinderen weer 
kunnen wennen aan schoolgang. In het schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) heeft de school helder verwoord wat haar werkwijze is.

Onderwijsresultaten

De Aventurijn so is in toenemende mate gericht op opbrengstgericht 
werken. In zowel het SOP als de schoolgids vermeldt de school de 
uitstroomgegevens van alle drie de locaties bij elkaar. Daardoor is het 
niet mogelijk om per locatie te bepalen of leerlingen het goed doen in 
de vervolgsetting. Het bestuur ontwikkelt een procedure om dit 
vervolgsucces beter in kaart te brengen.
RENN4 formuleert als ambitie dat 80 procent van de leerlingen het 
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uitstroomniveau behaalt zoals bepaald is bij toelating. Het is niet 
bekend of de locatie Hoogeveen dit haalt. In de paragraaf over 
Hoogeveen in het jaarverslag staan geen leerresultaten genoemd. Het 
is ons niet duidelijk of en hoe het bestuur hierop stuurt.

Kwaliteitszorg 

Het bestuur stuurt onder andere op professionalisering en opbrengst-
gericht werken.
Op de werkvloer zijn deze ambities zichtbaar, zoals blijkt uit de 
geplande evaluatie van het fasegericht onderwijs met daarbij de 
ontwikkelpunten voor de komende periode. De pdca-cyclus is 
herkenbaar in het schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag van De 
Aventurijn so Hoogeveen. 
De interne audits die bestuursbreed elk jaar over een bepaald thema 
worden afgenomen en de tevredenheidsonderzoeken leiden tot een 
breed kwaliteitsprofiel van de school. Jaarlijks is in de planning 
scholing en professionalisering opgenomen zowel op het gebied van 
gedrag als onderwijsinhoudelijke thema’s. 
De school kan pas tot kwaliteitsborging komen als er meer stabiliteit is 
in het team. De focus zal de komende tijd vooral op het primaire 
proces moeten liggen, vooral op de verdere ontwikkeling van de 
pedagogische en didactische vaardigheden van de leraren.
De drie locaties van De Aventurijn so ontwikkelen een gemeenschap-
pelijke visie op gespecialiseerd onderwijs om op de kleine locaties 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs te gaan verzorgen. 

3.4  G.J. van der Ploegschool so

Dit is een van de vijf onderzoeken die wij gebruiken om de verantwoor-
ding die het bestuur geeft over de zorg voor de kwaliteit te verifiëren. 
Bij de G.J. van der Ploegschool richten we ons op twee standaarden, 
namelijk: Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Kwaliteitscul-
tuur (KA3). In dit hoofdstuk beschrijven we tot welke oordelen we voor 
deze standaarden zijn gekomen.

De school heeft de inspectie een presentatie gegeven over de koers die 
zij heeft ingezet om de onderwijskwaliteit te versterken op het gebied 
van het onderwijsproces en de leerlingenzorg. 
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Samenvatting
We stellen vast dat de kwaliteit van het onderwijs op de beoordeelde 
standaarden van voldoende niveau is. De G.J. van der Ploegschool 
voldoet wat betreft deze standaarden aan de wettelijke deugdelijk-
heidseisen en we zien ook dat de school werkt aan enkele door haar 
zelf toegevoegde doelen, zogenoemde eigen aspecten van kwaliteit. 
De ontwikkeling die de school doormaakte sinds zij deel uitmaakt van 
RENN4 wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. Na een 
onzekere periode is de rust binnen de school terug en is  het team weer 
optimistisch gestemd. 
Enkele elementen binnen de standaard Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding kan de school verbeteren. De commissie voor de begelei-
ding en het team willen onder meer de wijze waarop het ontwikkelings-
perspectief is opgesteld en vormgegeven optimaliseren.  
We beoordelen de kwaliteitscultuur van de school zeker als voldoende  
maar ook hier is nog winst te boeken. Sommige aspecten van de 
kwaliteitscultuur verdienen de aandacht van het team, de schoolleiding 
en het bestuur. Met name het feit dat de G.J. van der Ploegschool een 
kleine school voor zeer moeilijk lerende kinderen is binnen een bestuur 
met voornamelijk scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproble-
men, en daar pas recent bij is aangesloten, speelt hierbij een rol. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding

De G.J. van der Ploegschool heeft zicht op de kenmerken van de 
leerlingen. Ze betrekt deze bij het opstellen van de ontwikkelingsper-
spectieven en wil realistische doelen formuleren voor het niveau dat de 
leerlingen moeten bereiken. Met gestandaardiseerde instrumenten en 
enkele genormeerde toetsen stelt het team vast hoe de leerlingen zich 
ontwikkelen. De ontwikkelingsperspectieven zijn opgenomen in 
ontwikkelingsperspectiefplannen en bevatten de vereiste onderdelen. 
Hiermee voldoet de school aan de deugdelijkheidseisen die zijn gesteld 
aan de begeleiding van leerlingen. De ontwikkelingsperspectieven zijn 
opgenomen in een format voor een ontwikkelingsperspectiefplan. Dit 
format is nog niet geheel naar tevredenheid van de commissie voor de 
begeleiding en zal nog worden aangepast. Inhoudelijk zijn er ook 
aanscherpingen mogelijk. Het realistisch en tegelijkertijd ambitieus 
bepalen van het uitstroomniveau is essentieel voor het ontwikkelings-
perspectief. Het integratief beeld van de leerling vormt daarvoor de 
basis. Dit kan nog een meer centrale plaats in het ontwikkelingsper-
spectief krijgen. Zo wordt niet goed duidelijk gemaakt hoe cognitieve 
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capaciteiten van de leerling, belemmerende en bevorderende factoren, 
de didactische ontwikkeling en de onderwijskundige aanpak door de 
school tezamen bijdragen aan de totstandkoming van de doelen voor 
de leerling. Met name een goede inschatting van de wijze waarop 
school de leerling zo effectief mogelijk ondersteunt, de toegevoegde 
waarde die de school levert, ontbreekt en kan nadrukkelijker worden 
betrokken bij de bepaling van het uitstroomniveau. Zo kan zij bij de 
evaluatie van het ontwikkelingsperspectief niet alleen vaststellen of de 
leerling voldoende leerwinst heeft geboekt maar ook meewegen of de 
school daaraan voldoende heeft bijgedragen. 
Uit de documenten die in de klassen worden gebruikt voor het plannen 
en uitvoeren van de lessen blijkt wel dat de ontwikkelingsperspectieven 
een sturende rol spelen in het aanbod en de didactische aanpak. In 
groepsplannen zijn de verschillende instructieniveaus zichtbaar 
waarop wordt lesgegeven door leraren en onderwijsassistenten. Aan de 
hand van de ontwikkelingsperspectieven zorgt de school er voor dat de 
ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig te volgen is en dat onderwijs 
en ondersteuning een voldoende  planmatig karakter hebben.

Kwaliteitscultuur

De nieuwe schoolleiding werkt sinds haar aantreden aan de kwaliteits-
zorg en de voorwaarden daarvoor. De visie van de school moet 
aansluiten bij de visie en missie van RENN4 en is nog in ontwikkeling. 
De leraren ervaren een professionele cultuur bij het doorvoeren van de 
veranderingen. Zij worden betrokken bij de processen van schoolont-
wikkeling en kwaliteitsverbetering. Naast ontwikkelingsdoelen die 
vanaf bestuursniveau worden geïnitieerd, zoals gespecialiseerd 
onderwijs, heeft de school ook enkele eigen aspecten van kwaliteit pro-
minent in de schoolontwikkeling opgenomen. De personeelsleden zijn 
bijvoorbeeld trots op de wijze waarop zij bezig zijn complexe vaardig-
heden (ten behoeve van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 
leerlingen) een plaats in het onderwijs te geven. 
We zien dat er binnen de school sprake is van een voldoende kwaliteits-
bewuste houding bij de teamleden; de school wil resultaatgericht 
onderwijs bieden en heeft opbrengstgericht werken als een hoofdthe-
ma benoemd. De directie en het bestuur hechten aan de bekwaamheid 
van het personeel en faciliteren scholing en deskundigheidsbevorde-
ring.
De veranderingen binnen de school zijn niettemin groot geweest en de 
overgang naar het nieuwe bestuur is nog van recente datum. Daarnaast 
heeft de G.J. van der Ploegschool een bijzondere positie binnen het 
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bestuur: ze is klein en de leerlingenpopulatie (zmlk) wijkt af van die 
van de meeste andere RENN4-scholen, waar vooral leerlingen met 
ernstige gedragsproblemen zitten. We zien dat de school streeft naar 
een professionele cultuur en naar inbedding in de structuur van RENN4 
maar dat zij tegelijkertijd hecht aan het behoud van waardevolle 
elementen van de oorspronkelijke identiteit als cluster 3-school. Wij 
denken dat de inpassing van de school in het beleid en de uitgangspun-
ten van het bestuur en het rekening houden met de eigenheid van de 
school door het bestuur elkaar niet uitsluiten. Ze kunnen een interes-
sante uitdaging vormen voor de school- en bestuursontwikkeling en 
voor beide geledingen een meerwaarde hebben.

3.5   vso De Windroos

Als onderdeel van het onderzoek bij RENN4 hebben wij een verificatie-
onderzoek uitgevoerd bij De Windroos voor voortgezet speciaal 
onderwijs. We hebben de standaarden onderzocht voor Praktijkvor-
ming/stage (OP7), Schoolklimaat (SK2) en de Verantwoording en 
dialoog over de doelen en resultaten (KA3). De praktijkvorming/stage 
(OP7) en het pedagogisch klimaat (SK2) hebben we onderzocht omdat 
de school recent is verhuisd naar Eduwiek en met andere scholen een 
multifunctioneel gebouw deelt. 

Samenvatting
De kwaliteit beoordelen we op twee van de drie geselecteerde standaar-
den als ‘voldoende’ en het pedagogisch klimaat waarderen we als ‘goed’. 
Dit is een resultaat waar het schoolteam beslist trots op mag zijn. 
De overgang door fusie naar het bestuur van RENN4 én de verhuizing 
naar de spiksplinternieuwe huisvesting Eduwiek ervaren de geledingen 
in de school als zeer positief. Teamleden hebben het gevoel onderdeel 
te zijn van een groter geheel met voldoende expertise en professionali-
seringskansen, zowel voor zichzelf, maar zeker ook voor de leerlingen.
Het bestuur van RENN4 maakt het de school mogelijk om het eigenaar-
schap voor het onderwijs in te vullen via een eigen begroting waarin de 
exploitatie uitgaven en investeringen zijn opgenomen.
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Praktijkvorming/stage

De school is geheel ingericht op de uitstroomprofielen arbeid en 
dagbesteding en voldoet op de standaard Praktijkvorming/stage aan de 
basiskwaliteit. Het praktijkgericht leren is op De Windroos een 
doordacht, geleidelijk en begeleid proces van school naar werken, 
wonen en vrije tijd. Alle schoolse activiteiten zijn erop gericht om zo 
optimaal mogelijk te kunnen participeren in de maatschappij. De 
voorbereiding, de uitvoering en de begeleiding van de praktijkvor-
ming/stage voert de school doeltreffend uit. Het schoolteam heeft de 
afgelopen periode een forse en effectieve inzet gedaan om de praktijk-
vorming en de daaraan gekoppelde stages verder te ontwikkelen als 
integraal onderdeel van een duidelijk gefaseerd onderwijsproces. 
Daarop past naadloos het door De Windroos gekozen algemene thema: 
‘Stage is leren werken’. Mede dankzij de bezielende aanpak door de 
beide stagecoördinatoren, slaagt de school erin voor alle leerlingen 
stageplaatsen te vinden die passen bij de ontwikkelingsfase van die 
leerlingen (van interne naar begeleide en – uiteindelijk - zelfstandige 
externe stages).
De school begeleidt de leerlingen bij hun voorbereiding en bij de keuze 
van een stageplek en stelt hiervoor samen met een leerling en zijn 
stagebedrijf de vereiste stageovereenkomst op. De begeleiding en 
beoordeling verlopen op de afgesproken wijze en de school stelt zich 
op de hoogte van het functioneren van de leerling op de stageplek en 
stuurt zo nodig bij. De verworven competenties en vaardigheden van 
leerlingen legt de school vast in het portfolio van de leerling en in het 
leerlingvolgsysteem.
Als dit beleid zich blijvend vestigt in de school, kan ook de kwaliteit op 
deze standaard het oordeel ‘goed’ krijgen. Daarvoor moet het bestuur 
een en ander nog wel in schoolgids en schoolplan vastleggen en het 
beleid in de kwaliteitscyclus borgen.
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Pedagogisch klimaat

De school realiseert een ondersteunend en uitdagend schoolklimaat, 
zowel in fysieke, sociale als psychische zin. Het spiksplinternieuwe 
meubilair vraagt voor enkele leerlingen nog wel aanpassingen die de 
school binnen de budgetruimte van het bestuur van RENN4 kan 
realiseren. 
De begeleiding van de leerlingen en de ondersteuning van hun 
veiligheid is gebaseerd op zeven begrijpelijke, concrete gedragsregels 
die overal in de school zichtbaar zijn aangebracht en die gelden voor 
iedereen in en rond het gebouw. Ook voor de andere scholen binnen 
Eduwiek gelden deze gedragsregels en ze leven die volgens het team 
van De Windroos na. 
Het nieuwe gebouw geeft ook veel uitdaging onder meer omdat 
leerlingen van verschillende schoolsoorten met elkaar in aanraking 
komen (vmbo, praktijkonderwijs, voormalig cluster 4) en er gezamen-
lijke ruimtes zijn waar de leerlingen van verschillende scholen kunnen 
mengen. De eerste ervaringen daarmee zijn erg positief; tegelijkertijd 
houdt deze uitdaging ook in dat het team voortdurend alert moet zijn 
om negatieve ervaringen te voorkomen dan wel goed te begeleiden. 
Dat is dit schoolteam wel toevertrouwd; het is erop gefocust om 
pesten, agressie en geweld in iedere vorm te voorkomen en zo nodig 
snel en adequaat daartegen op te treden. De school heeft een protocol 
‘fysieke en verbale agressie’ waarin aangegeven is hoe er in bovenstaan-
de situaties wordt gehandeld. Ouders van nieuwe leerlingen worden bij 
de toelating gevraagd dit stappenplan te ondertekenen. De Windroos 
heeft behalve dit protocol ook een pestprotocol.

Verantwoording en dialoog 

De Windroos voldoet aan de basiseisen die de wet stelt aan de 
verantwoording over haar kwaliteit. Die informatie is zowel intern als 
extern toegankelijk voor belanghebbenden. In het laatste jaarverslag 
(2015-2016) is de financiële verantwoording beperkt, maar de informa-
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tie op onderwijsinhoudelijk gebied informatief. Met een meer 
beoordelende beschrijving van de vele innovaties kan de kwaliteit van 
de verantwoording verder verbeteren en krijgen de komende jaarplan-
nen een steviger fundament. Met de medezeggenschapsraad heeft de 
school een goed contact en er is een actieve leerlingenraad. Er is sprake 
van een duidelijke overlegstructuur waarin er van alle kanten ruimte is 
voor een actieve dialoog. Wij vinden dat het bestuur en de school in 
voldoende mate intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording afleggen over de verbeterdoelen en de resultaten.
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In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het stelselonderzoek 
en de themaonderzoeken bij respectievelijk de school voor speciaal 
basisonderwijs De Carrousel in Hoogeveen en twee scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs: De Aventurijn in Smilde en De Atlas in 
Assen. Het stelselonderzoek richt zich op alle standaarden van het 
onderzoekskader voor het toezicht op primair onderwijs 2017. De 
themaonderzoeken richten zich op een ruime selectie van de standaar-
den van het onderzoekskader voor het toezicht op voortgezet speciaal 
onderwijs. We voeren deze onderzoeken uit in het kader van het 
jaarlijkse onderwijsverslag ‘De Staat van het onderwijs’. In dit hoofd-
stuk leest u de conclusie en de oordelen op de standaarden. 

4.1  De Carrousel Hoogeveen
 
De Carrousel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement. Wij hebben over dit stelselonderzoek ook separaat 
gerapporteerd aan het bestuur. 

Wat gaat goed?
De school heeft het aanbod uitgewerkt in drie leerroutes. De onderde-
len die het  best passen bij wat de leerlingen nodig hebben om hun 
doelen te halen, zijn uit verschillende methodes gehaald en samenge-
voegd. De directie en de leraren staan open voor feedback en willen 
steeds verder verbeteren. Zij realiseren een professionele kwaliteitscul-
tuur. De school weet wat haar sterke en minder sterke punten zijn en 
het team werkt samen planmatig aan verbeteringen.

Wat kan beter?
Voor alle leerlingen is er een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Als 
leerlingen hun doelen niet halen, geven de leraren extra hulp. Het doel 
en de invulling van deze hulp kunnen voor taal en rekenen concreter 
uitgewerkt worden.
De leraren leggen de leerstof duidelijk uit en houden de leerlingen 
betrokken bij hun taak. De leerlingen kunnen nog meer leren als ze 
meer met elkaar mogen overleggen. De school vindt een sociaal veilig 
en ondersteunend schoolklimaat belangrijk en besteedt er veel 
aandacht aan. In de praktijk is dit in veel gevallen gerealiseerd, maar 
sommige leraren kunnen nog groeien in hun positieve houding naar 
leerlingen. 
Wennen aan het kwaliteitszorgsysteem van het nieuwe bestuur vraagt 
nog aandacht. Ook staat in de schoolgids maar heel beknopt en 
globaal aangegeven aan welke punten de school werkt en of het ook 
lukt om de doelen te bereiken.

4. Stelselonderzoeken 
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Wat moet beter?
De school voldoet aan alle wettelijke eisen en er zijn dus geen punten 
waarop ze moet verbeteren.

Conclusie
De Carrousel is een speciale basisschool waar leerlingen een aanbod 
krijgen dat goed past bij hun onderwijsbehoeften. De leraren geven 
een duidelijke uitleg en zorgen dat leerlingen weten wat er van hen 
verwacht wordt. De meeste leerlingen werken goed door aan hun 
opdrachten. De leraren kunnen het leren van de leerlingen nog meer 
stimuleren als ze zelf minder praten en de leerlingen uitdagen om na te 
denken en met elkaar te overleggen.
De leraren helpen de leerlingen die hun doelen niet halen, met een 
speciale gedragsaanpak of extra instructie. Voor de extra instructie 
kunnen ze nog concreter voorbereiden welke didactische aanpak ze 
kiezen voor elke leerling apart.
De school vindt dat leerlingen een sociaal veilig en ondersteunend 
schoolklimaat nodig hebben om te kunnen leren. Ze besteedt daar veel 
aandacht aan. Dit is te merken aan de positieve manier waarop leraren 
met de leerlingen omgaan. Sommige leraren kunnen nog groeien in 
hun positieve houding naar leerlingen en daarbij hoge verwachtingen 
uitspreken.
Het team van de Carrousel staat open voor feedback en werkt voortdu-
rend aan het verbeteren van het onderwijs. Teamleden bereiden 
bijvoorbeeld samen lessen voor en kijken bij elkaar in de groep om van 
elkaar te leren. Het systeem van kwaliteitszorg werkt voor de school, 
maar moet nog ingebed worden in de structuur van het nieuwe 
bestuur. In de schoolgids staat weinig concrete informatie over de 
ontwikkelingen die de school doormaakt en de resultaten die ze 
daarmee boekt.
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Onderstaand figuur heeft de resultaten van het onderzoek. 

Onderwijsproces 

Het aanbod past goed bij de behoeften van de leerlingen
De leerlingen van de Carrousel hebben andere onderwijsbehoeften dan 
leerlingen van reguliere basisscholen. Daarom heeft het team uit 
verschillende methodes onderdelen geknipt en verwerkt in drie 
verschillende leerroutes voor technisch en begrijpend lezen, spelling 
en rekenen. Vooral voor leerroute 3 die leerlingen voorbereidt op het 
praktijkonderwijs, heeft de school extra haar best gedaan om aan te 
sluiten op de mogelijkheden en interesses van de leerlingen. Ook de 
inrichting van de lokalen is goed afgestemd. Met name de inrichting 
van het kleuterlokaal daagt de leerlingen uit om te praten, te spelen en 
te leren. In de andere lokalen is de inrichting rustig, overzichtelijk en 
ondersteunend.

Kwaliteitsgebieden Onderwijs Totaal

Beoordeling Onderwijs

GVV

Kwaliteitsgebieden

V

GO

Onderwijsproces

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Onderwijsproces V

O V G

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ●

OP3 Didactisch handelen ●
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Ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen, extra hulp kan concreter
De orthopedagoog maakt samen met de leraren en de intern begelei-
der snel na binnenkomst een ontwikkelingsperspectief voor elke 
leerling. Voor de jongste leerlingen zet de school daarbij zo hoog 
mogelijk in; in groep 6 bepaalt ze het definitieve uitstroomniveau. De 
leraren bespreken de ontwikkelingsperspectieven regelmatig met de 
ouders. Twee keer per jaar nemen de leraren genormeerde toetsen af 
om te kijken of de leerling de doelen haalt. Als dat een aantal keren 
achter elkaar niet zo is, stellen ze het uitstroomniveau bij. Voor het 
zover is, proberen de leraren de leerlingen extra hulp te geven om de 
gestelde doelen toch te halen. Ze maken daarvoor beknopte hande-
lingsplannen, met name voor het verbeteren van het (aanpak)gedrag 
van de leerlingen. Voor een doelgerichte (ortho)didactische aanpak bij 
het leren lezen, spellen en rekenen ontbreken zulke plannen. 
Leerlingen kunnen meer profiteren van de extra hulp of extra instructie 
als duidelijk is hoe het komt dat de leerling de leerstof niet beheerst 
(analyse). Als de oorzaak bekend is, kan de leraar passende doelen en 
concrete acties plannen, de uitvoering ervan noteren, en na een korte 
periode evalueren of de gekozen aanpak helpt.

Het didactisch handelen is voldoende, maar leraren zijn te veel aan het woord
De leraren leggen de leerstof duidelijk uit en houden de leerlingen 
betrokken op hun taak. De leerlingen profiteren zichtbaar van de 
visuele ondersteuning die de leraren geven bij de organisatie en de 
uitleg. De lessen zijn daardoor gestructureerd en de leerlingen weten 
wat er van hen verwacht wordt. Tijdens de instructie zijn de meeste 
leraren zelf veel aan het woord en geven beurten met veelal gesloten 
vragen. Deze aanpak maakt dat er weinig ruimte is voor interactie 
tussen leerlingen onderling en dat sommige leerlingen minder 
betrokken zijn. In hun dagplanning geven de leraren aan dat individue-
le of groepjes leerlingen extra hulp krijgen. In de praktijk  gebeurt dat 
in de meeste gevallen ook, maar de inhoudelijke kwaliteit kan beter. 
Dat geldt ook voor de klassikale uitleg: de leraren gebruiken conse-
quent de stappen van het door de school gekozen instructiemodel, 
maar staan te weinig stil bij het effect van hun handelen op het leren 
van de leerlingen. Nagaan of alle leerlingen de uitleg begrijpen en 
feedback geven op het denkproces van de leerlingen, zijn daarbij 
belangrijke aandachtspunten.



 
 

36/49inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

Schoolklimaat

Het veiligheidsbeleid is op orde
De school heeft een veiligheidsbeleid en de teamleden voeren dat 
actief uit in de praktijk. De leerlingen leren systematisch hoe ze goed 
met elkaar kunnen omgaan. De school registreert incidenten en neemt 
regelmatig enquêtes af bij leerlingen, leraren en ouders om het effect 
van haar beleid te meten. De resultaten van de enquêtes worden 
besproken in het team en leiden tot bijstelling van het beleid. De 
anti-pestcoördinator en de vertrouwenspersoon stellen zich jaarlijks in 
de groepen voor, zodat leerlingen ze weten te vinden als ze zich 
onveilig voelen. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het 
realiseren van sociale veiligheid. Ouders krijgen informatie over 
omgaan met sociale media en leerlingen kunnen bijvoorbeeld 
pleincoach worden.

Ingrediënten voor een goed pedagogisch klimaat zijn herkenbaar
Het team van de Carrousel spant zich in om een goed pedagogisch 
klimaat te realiseren.
In de meeste groepen heerst een rustige, ontspannen sfeer waarbij de 
leraren voorbeeldgedrag laten zien. Ze belonen positief gedrag en 
proberen negatief gedrag zoveel mogelijk te negeren. Via de leerlingen-
raad betrekt de school leerlingen bij het realiseren van een positief 
pedagogisch klimaat. De leerlingen bevestigen dit in een gesprek.
Het klimaat kan nog verder verbeteren door leerlingen ook tijdens de 
lessen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces en 
hoge verwachtingen uit te spreken. Ook kunnen sommige leraren het 
eigen gedrag nog verbeteren om als voorbeeld voor de leerlingen te 
dienen.

Schoolklimaat V

O K V G

SK1 Veiligheid  ●

SK2 Pedagogisch klimaat  ●
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Onderwijsresultaten

De resultaten lijken  voldoende
We beoordelen de cognitieve eindresultaten van de school niet, omdat 
voor het SBO nog geen definitieve normen zijn vastgesteld. Afgezet 
tegen de voorlopige inspectienormen, valt op dat de school de 
afgelopen jaren (2014, 2015 en 2016) boven deze normen scoort.

Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg is op orde
De school heeft de eigen kwaliteit in beeld en kent haar sterke en 
minder sterke punten en werkt planmatig aan verbetering en borging. 
De leraren zijn daarbij betrokken, onder meer via actieteams. De 
school verwerkt de eigen kwaliteitszorgsystematiek momenteel in het 
systeem van het nieuwe bestuur.

Goede kwaliteitscultuur
De leraren van de Carrousel werken voortdurend aan het verbeteren 
van hun eigen functioneren, onder meer door het volgen van opleidin-
gen en cursussen. Ze staan open voor feedback over hun dagelijks 
handelen en leren van elkaar, onder meer door collegiale consultatie. 
Teamleden bereiden samen lessen voor en kijken bij elkaar in de groep 
om van elkaar te leren. Zij voelen zich allemaal eigenaar van de visie 
van de school en dragen dit enthousiast uit.

Verantwoording en dialoog: ouders worden voldoende geïnformeerd 
De ouders die de inspectie gesproken heeft, vinden dat ze voldoende 
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de school. In de 
schoolgids staat weinig concrete informatie over de  ontwikkelingen 
die de school doormaakt en de resultaten die ze daarmee boekt.

Onderwijsresultaten O K V G

OR1 Resultaten

Kwaliteitszorg en ambitie G

O V G

KA1  Kwaliteitszorg ●

KA2  Kwaliteitscultuur

KA3  Verantwoording en dialoog ●
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4.2    Themaonderzoek uitstroomprofiel vervolg-
onderwijs op vso De Aventurijn Smilde

Voor de Staat van het Onderwijs 2018 bezocht de inspectie op 9 februari 
2017 De Aventurijn vso voor een thematisch onderzoek naar het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Context
De school verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de 
leeftijd van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische 
problemen die in behandeling zijn bij de naast gelegen behandelinstel-
ling of via een onderwijsarrangement.
De school biedt de uitstroombestemmingen regulier voortgezet 
onderwijs en volwassenonderwijs/beroepsonderwijs aan. De leerlingen 
kunnen in samenwerking met Scholengemeenschap Vincent van Gogh 
en het Drenthe College te Assen hun vmbo-tl- en havo-diploma halen. 
De school gaat aan het eind van het schooljaar sluiten, enerzijds omdat 
de behandelinstelling stopt in de huidige opzet, anderzijds omdat er 
door passend onderwijs minder leerlingen worden aangemeld. Er zijn 
nu vijf leraren beschikbaar die allen bevoegd zijn voor het geven van 
voortgezet speciaal onderwijs. 
De commissie voor de begeleiding en de locatieleider van De Atlas in 
Assen zijn ingezet op De Aventurijn vso.

Themaonderzoek uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Het doel van dit onderzoek is om ruim drie jaar na invoering van de 
Wet kwaliteit vso de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs, 
het examineren en diplomeren van leerlingen in het vso met het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs in beeld te brengen. De inspectie 
gaat na in hoeverre leerlingen in het vso dezelfde kans krijgen als 
leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs om het vo-diploma te 
behalen. De bevoegdheid van het onderwijspersoneel dat het uit-
stroomprofiel vervolgonderwijs verzorgt, is ook onderdeel van dit 
onderzoek.

Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan het onderzoek heeft de school een vragenlijst van de 
inspectie ingevuld over het onderwijs aan leerlingen met het uit-
stroomprofiel vervolgonderwijs. De inspectie heeft deze vragenlijst en 
de documenten van de school die bij ons aanwezig zijn of ter inzage 
waren op de school, bestudeerd. Op basis hiervan zijn gesprekken 
gevoerd met de locatieleiding, de intern begeleider, de gedragsdeskun-
dige en de leraren. Verder bezocht de inspectie twee theoretische 
lessen in de bovenbouwgroepen. Aan het eind van de dag gaf de 
inspectie een korte terugkoppeling op hoofdlijnen aan de locatieleider, 
de regiodirecteur en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.
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Uitkomsten van het onderzoek naar het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
De inspectie vormt zich een algemeen beeld van het onderwijs aan 
leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op deze school. 
Zij gebruikt hiervoor de standaarden uit het waarderingskader 2017. Bij 
een thematisch onderzoek beoordeelt de inspectie geen standaarden 
en geeft zij geen toezichtarrangement af. Als zij grote risico’s aantreft, 
dan kan zij besluiten het bezoek te laten volgen door een risicogericht 
kwaliteitsonderzoek. Hiervoor maakt zij dan in overleg met het bestuur 
een vervolgafspraak. Dat was hier niet aan de orde.
Er verschijnt een algemene rapportage over de uitkomsten van het 
themaonderzoek in de volgende rapportage over de Staat van het 
Onderwijs (het Onderwijsverslag).

Bevindingen
Tijdens het onderzoek richt de inspectie zich op het onderwijsleerpro-
ces, de examinering, de (examen)resultaten en de kwaliteitszorg. 
Daarvoor gebruiken wij de standaarden Aanbod (OP1), Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), 
Toetsing en afsluiting (OP8), Resultaten (OR1), Vervolgsucces (OR3) en 
Kwaliteitszorg (KA1) van het onderzoekskader 2017.

Samenvatting
De Aventurijn vso in Smilde is de laatste jaren sterk teruggelopen in 
leerlingenaantal. Afgelopen maand werd bekend dat de locatie 
definitief gaat sluiten aan het eind van het schooljaar. Dit betekent een 
onzekere periode voor het personeel dat met hart en ziel werkt voor 
deze doelgroep. De leraren die werken voor de leerlingen in de 
onderwijsarrangementen (havo 1e fase, vmbo-tl leerjaar 4 en havo 2e 
fase) geven alle vakken. Er is enige specialisatie in het aanbieden van 
vakken, zoals handvaardigheid en sport door vakdocenten. De 
zogenoemde Accareklas omvat alle niveaus van vmbo basis tot vwo. 
Leerlingen doen zoveel mogelijk in één jaar een volledig examen en 
volgen daartoe het programma van toetsing en afsluiting (pta) van 
Scholengemeenschap Vincent van Gogh voor vmbo-tl. De school boekt 
succes met het aantal geslaagde leerlingen: 100 procent slagingsper-
centage het afgelopen schooljaar. Of de leerlingen het in hun vervolg-
opleiding ook goed doen is niet altijd duidelijk. De bestendiging van 
de leerlingen is wel in beeld, maar dit overzicht biedt onvoldoende 
handvaten om hieruit beleidsvoornemens te destilleren. Het in kaart 
brengen van vervolgsucces is daardoor een ontwikkelpunt voor de 
school. 

De leraren maken zeker gebruik van toetsresultaten, maar verantwoor-
den zich hierover niet op papier. Veel zit in het hoofd van de leraren die 
precies weten wat een leerling nodig heeft. Wat bijdraagt aan het 
succes van leerlingen of wat de oorzaak is van mogelijk minder goede 
resultaten is hierdoor niet te zien. De betrokkenheid van de leraren bij 
deze doelgroep is een sterk punt van De Aventurijn vso.
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Kwaliteitsgebied Onderwijsleerproces

OP1 Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en 
samenleving.

Bevindingen
De school biedt het eerste en tweede leerjaar van de havo, het vierde 
leerjaar  vmbo-tl en het vierde leerjaar van de havo. Deze drie klassen 
passen in de zogenoemde onderwijsarrangementen in opdracht van 
het samenwerkingsverband. 
Het vierde leerjaar havo bereidt de leerlingen voor op de start op de 
sprinthavo die het Drenthe College vorm geeft en geeft geen over-
gangsbewijs naar 5 havo op andere scholen, omdat de school niet alle 
profielen aanbiedt. Voor het profiel Natuur en Gezondheid worden de 
lessen wiskunde B, natuur- en scheikunde op het Drenthe College 
gevolgd. Natuur en Techniek biedt De Aventurijn niet aan. Deze 
constatering leidt niet tot verdere acties omdat de havo 4 klas na de 
voorjaarsvakantie 2017 verhuist naar het gebouw van het Drenthe 
College en volgend schooljaar de situatie totaal anders is. 
Het vmbo-tl-diploma behalen de leerlingen van De Aventurijn als 
extraneus van Scholengemeenschap  Vincent van Gogh. In het 
samenwerkingsverband VO22-01 onderzoekt de coördinator samen met 
de scholen wat de mogelijkheden volgend schooljaar zijn om het 
dekkend netwerk te garanderen en de leerlingen thuisnabij onderwijs 
te bieden. De Aventurijn biedt in voldoende mate de leergebiedover-
stijgende kerndoelen aan. 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononder-
broken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Bevindingen
De ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen geven voldoende 
informatie in combinatie met de klassenplannen. In het klassenplan 
staan de gemeenschappelijke doelen zoals de leergebiedoverstijgende 
onderwerpen die voor alle leerlingen gelijk zijn. De uitstroombestem-
ming en de leerroute zijn duidelijk vermeld. De commissie voor de 
begeleiding houdt driemaal per jaar een groepsbespreking na elke 
toetsperiode. De leraren nemen verschillende toetsen af -zowel 
methodeafhankelijke als methodeonafhankelijke toetsen- en baseren 
hun lessen op de resultaten hiervan. Zij hebben ruime ervaring met de 
doelgroep en de arrangementen die ze aanbieden. Op grond van de 
resultaten en hun ervaring weten de leraren precies welke interventies 
ze moeten doen en welke struikelblokken extra aandacht nodig hebben. 
Ze vermelden deze acties niet in hun lesplanning of logboek waardoor 
achteraf niet te bepalen is wat werkte of wat minder gunstig uitpakte.
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OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren 
en ontwikkelen.

Bevindingen
De Aventurijn vso biedt de leerstof van het regulier voortgezet 
onderwijs. In samenwerking met het regulier voortgezet en beroepson-
derwijs bepaalde het team welke leergebiedoverstijgende kerndoelen 
het meest van belang zijn voor hun leerlingen en dagen ze hen daartoe 
uit. De leraar was tijdens de lessen veelal zelf aan het woord. Het team 
werkt hard om leerlingen succes te laten behalen. De leerlingen weten 
wat er van hen verwacht wordt en zijn actief met de leerstof en hun 
doelen bezig. 

OP8 Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Bevindingen
De vmbo-tl-leerlingen maken als extraneus het examen op de eigen 
schoollocatie. Twee leraren van De Aventurijn houden toezicht bij dit 
examen met toestemming van Scholengemeenschap Vincent van 
Gogh. Deze scholengemeenschap vraagt standaard voor alle vso-leer-
lingen per vak verlenging van de examentijd aan, dus niet alleen voor 
leerlingen met dyslexie. De school weet niet waarom dit zo geregeld is. 

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten

OR1 Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in 
overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Bevindingen
De school realiseert een 100 procent score bij het behalen van het 
uitstroomperspectief. Daarbij past de kanttekening dat in een enkel 
geval de uitstroombestemming vrij ruim gedefinieerd was (mbo3/4-
havo) waardoor de kans van slagen groot is.
In 2015 hebben alle twaalf  leerlingen hun vmbo-tl-diploma gehaald en 
in 2016 negen van de tien. 
De leerlingen die bij De Aventurijn staatsexamen hebben gedaan waren 
leerlingen die (kortdurend) bij de behandelinstelling waren opgeno-
men en niet in aanmerking kwamen voor een extraneus examen.

OR3 Vervolgsucces
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is 
bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.

Bevindingen
De administratief medewerker belt elk jaar de scholen om te checken 
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of de leerlingen nog op de vervolgschool zitten. Dit resulteert in een 
overzicht waarbij niet inzichtelijk is of leerlingen bijvoorbeeld bij het 
Drenthe College in één jaar hun havo diploma hebben behaald of zijn 
af- of uitgestroomd. Van de negentien uitgestroomde leerlingen in het 
schooljaar 2014-2015 zijn er twaalf nog op de uitstroombestemming 
aanwezig. Wat dit betekent voor hun vervolgsucces is niet duidelijk. 
Het bevoegd gezag van RENN4 is een lijst aan het ontwikkelen om dit 
vervolgsucces beter in kaart te brengen. 

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op 
basis daarvan het onderwijs.

Bevindingen
Door klasbezoeken en groepsbesprekingen hebben de locatieleiding 
en de commissie voor de begeleiding zicht op de kwaliteit van het 
onderwijsproces. De bestuurder houdt zicht op de kwaliteit door 
interne audits.
De school gaat zoals gezegd eind van dit schooljaar sluiten. Alle acties 
zijn nu gericht op het zo goed mogelijk onderbrengen van de leerlin-
gen en het personeel. De havo 1e fase (leerjaar 1 en 2) wordt onderge-
bracht als satellietklas bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs 
in Assen. De havo 2e fase (leerjaar 4) gaat naar het Drenthe College. 
Leerlingen op vmbo-niveau krijgen les in vso De Atlas Assen als 
symbiosetrajecten met het regulier voortgezet onderwijs. De kaderbe-
roeps- en basisberoepsgerichte leerwegen worden doorontwikkeld.
Het personeel krijgt via vrijwillige en daarna verplichte mobiliteit de 
kans om bij één van de RENN4-scholen of elders aan het werk te gaan. 
Dit betekent voor locatieleiding, personeel en bestuur de nodige 
inspanningen. 

4.3   Themaonderzoek uitstroomprofiel vervolg-
onderwijs op vso De Atlas Assen

Voor de Staat van het Onderwijs 2018 bezocht de inspectie op 7 maart 
2017 De Atlas vso in Assen voor een thematisch onderzoek naar het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Context
De school verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de 
leeftijd van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische 
problemen.
De Atlas vso in Assen biedt in een ruim opgezet nieuw gebouw naast 
het uitstroomprofiel arbeid het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aan. 
Leerlingen kunnen hun staatsexamen vmbo-tl halen of de theorievak-
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ken van de basisberoepsgerichte leerweg. Deze laatstgenoemde 
leerweg zal de school volgend schooljaar volledig gaan aanbieden in 
samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs. Er staan 
ongeveer 100 leerlingen ingeschreven bij De Atlas Assen waarvan 32 
leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Themaonderzoek uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Het doel van dit onderzoek is om ruim drie jaar na invoering van de 
Wet kwaliteit vso de stand van zaken met betrekking tot het onderwijs, 
het examineren en diplomeren van leerlingen in het vso met het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs in beeld te brengen. De inspectie 
gaat na in hoeverre leerlingen in het vso dezelfde kans krijgen als 
leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs om het vo-diploma te 
behalen. De bevoegdheid van het onderwijspersoneel dat het uit-
stroomprofiel vervolgonderwijs verzorgt, is ook onderdeel van dit 
onderzoek.

Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan het onderzoek vulde de school een vragenlijst van de 
inspectie in over het onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs. Wij hebben deze vragenlijst en de documenten van 
de school die bij ons aanwezig zijn of ter inzage lagen op de school, 
bestudeerd. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met de locatie-
leiding, de intern begeleiders, de gedragsdeskundige, de schoolmaat-
schappelijk werkende en enkele leraren. Verder bezocht de inspectie 
twee theoretische lessen in de bovenbouwgroepen. Aan het eind van 
de dag gaf de inspectie een korte terugkoppeling op hoofdlijnen aan de 
locatieleider, de regiodirecteur en een vertegenwoordiger van het 
bevoegd gezag. 

Uitkomsten van het onderzoek naar het uitstroomprofiel vervolgonderwijs
De inspectie vormt zich een algemeen beeld van het onderwijs aan 
leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op deze school. 
Wij gebruiken hiervoor de standaarden uit het waarderingskader 2017. 
Bij een thematisch onderzoek beoordelen wij geen standaarden en 
geven geen toezichtarrangement af. Als wij grote risico’s aantreffen, 
kunnen wij besluiten het bezoek te laten volgen door een risicogericht 
kwaliteitsonderzoek. Hiervoor maken wij dan in overleg met het 
bestuur een vervolgafspraak. Dat was hier niet aan de orde.
Er verschijnt een algemene rapportage over de uitkomsten van het 
themaonderzoek in de volgende rapportage over de Staat van het 
Onderwijs (het Onderwijsverslag).

Bevindingen
Tijdens het onderzoek richt de inspectie zich op het onderwijsleer-
proces, de examinering, de (examen)resultaten en de kwaliteitszorg. 
Daarvoor gebruiken wij de standaarden Aanbod (OP1), Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), 



 
 

44/49inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

Toetsing en afsluiting (OP8), Resultaten (OR1), Vervolgsucces (OR3) en 
Kwaliteitszorg (KA1) van het onderzoekskader 2017.

Samenvatting 
De Atlas vso te Assen biedt onderwijs aan in negen groepen, waarvan 
vier voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Omdat het aantal 
leerlingen per schooljaar sterk varieert is de klassenindeling elk jaar 
weer een puzzel. De gevormde combinatieklassen zijn een uitdaging 
voor de leraren die op meerdere niveaus en aan meerdere leerjaren les 
geven. De leraren maken goed gebruik van toetsresultaten, zoals blijkt 
uit hun didactisch groepsoverzicht met de evaluatie per periode van 
een half jaar en de dag/weekplanning.
Leerlingen in de theoretische leerweg doen zoveel mogelijk in één jaar 
een volledig examen maar dat lukt hen niet altijd. Leerlingen van de 
basisberoepsgerichte leerweg doen in het derde leerjaar in twee 
theorievakken examen en de overige vakken in het vierde leerjaar. Zij 
kunnen geen volledig examen doen omdat de praktijkvakken niet 
gegeven worden. Het slagingspercentage wisselt per schooljaar. De 
informatie van de school over het aantal deelnemende en geslaagde 
leerlingen komt niet overeen met de gegevens die wij via DUO kregen. 
De bestendiging van de leerlingen is in beeld, maar het overzicht in de 
schoolgids is van drie locaties (Assen, Emmen, Hoogeveen) bij elkaar, 
zodat niet duidelijk is voor ouders wat het resultaat is van de locatie in 
Assen. Volgens het bestuur is De Atlas één school met drie locaties.

Kwaliteitsgebied Onderwijsleerproces

OP1 Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op hun vervolgbestemming en 
samenleving.

Bevindingen
De Atlas Assen biedt de leerstof van het regulier voortgezet onderwijs 
aan. De school biedt vier leerjaren aan voor het vmbo theoretische 
leerweg en basisberoepsgerichte leerweg.
De locatie biedt in voldoende mate de leergebiedoverstijgende 
kerndoelen aan volgens een leerlijn en methodes. Leerlingen van de 
basisberoepsgerichte leerweg lopen op één dag per week stage om 
werknemersvaardigheden te oefenen. Met het vervolgonderwijs voert 
de school gesprekken over de competenties die leerlingen nodig 
hebben om met succes te kunnen starten op het mbo.

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononder-
broken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Bevindingen
De ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen geven voldoen-



 
 

45/49inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek

de informatie in combinatie met de groepsplannen. In het groepsplan 
staat onder andere de leerstof voor de komende periode (per halfjaar), 
de verdeling van de leerlingen over de instructiegroepen en de wijze van 
evalueren. De uitstroombestemming en de leerroute zijn duidelijk 
vermeld. De commissie voor de begeleiding houdt tweemaal per jaar 
een groepsbespreking na elke groepsplanperiode. De leraren nemen 
methode(on)afhankelijke toetsen af en baseren hun lessen op de 
resultaten hiervan. Zowel door de evaluatie van de dag-/weekplanning 
als van het groepsplan zijn de leraren in staat om planmatig te handelen 
en hun onderwijs toe te spitsen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. De sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen en 
de leervoorwaarden brengt de locatie systematisch in kaart.

OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren 
en ontwikkelen.

Bevindingen
De leraren hebben ruime ervaring met diplomagericht onderwijs. 
Doordat er meerdere niveaus en meerdere leerjaren in één klas zitten 
maken de leraren soms wel vier planningen per dag. Het directe 
instructiemodel was goed herkenbaar in de lessen. De leraren bieden 
genoeg mogelijkheid tot interactie en reflectie. De leerlingen weten 
wat er van hen verwacht wordt en zijn actief met de leerstof en hun 
doelen bezig. 

OP8 Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Bevindingen
Het vmbo-tl-diploma behalen de leerlingen via het staatsexamen. De 
leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen kunnen alleen 
de theorievakken met een examen afsluiten. Dit is in strijd met de wet 
op de expertisecentra (WEC, artikel14a, tweede lid). In het samenwer-
kingsverband (VO22-01) onderzoekt de coördinator nu samen met de 
scholen voor regulier onderwijs wat de mogelijkheden volgend 
schooljaar zijn om een dekkend netwerk te garanderen en de leerlin-
gen thuisnabij onderwijs te bieden met zicht op een diploma. Om die 
reden zien wij af van een officiële herstelopdracht, maar dragen het 
bestuur wel op om zo spoedig mogelijk aan te geven hoe deze 
leerlingen een volledig diploma kunnen gaan halen. 

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten

OR1 Resultaten
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in 
overeenstemming zijn met de gestelde norm.
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Bevindingen
De school realiseert naar eigen zeggen een 86 procent score bij het 
behalen van het uitstroomperspectief. Deze gegevens in de schoolgids 
zijn van drie locatie van De Atlas bij elkaar. Volgens het bestuur is De 
Atlas één school met drie locaties. In de vragenlijst van de inspectie 
geeft De Atlas Assen aan dat ongeveer 75 procent uitstroomt op of 
boven het niveau van het ontwikkelingsperspectief (dit betreft 
schooljaar 2015-2016). Dit is voldoende volgens onze norm (75 
procent), maar iets lager dan het bestuur van RENN4 als norm hanteert 
(80 procent). De locatie geeft leerlingkenmerken als gedeeltelijke 
verklaring hiervoor.
In 2015 hebben vijf van de zes leerlingen hun vmbo-tl-diploma 
gehaald. In 2016 heeft de enige kandidaat het examen niet gehaald.

OR3 Vervolgsucces
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is 
bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.

Bevindingen
De administratief medewerker belt elk jaar de scholen om te checken 
of de leerlingen nog op de vervolgschool zitten. Van de 55 uitgestroom-
de leerlingen in het schooljaar 2014-2015 zijn er 48 nog op de uit-
stroombestemming aanwezig. Deze gegevens betreffen alle leerlingen 
van De Atlas Assen en niet alleen de leerlingen in het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs. Leerlingen die het theoriedeel van de basisberoeps-
gerichte leerweg met succes hebben voltooid, kunnen via een 
verlengde intakeprocedure bij het Drenthe College een mbo-opleiding 
op niveau 2 volgen. Het bevoegd gezag van RENN4 is een lijst aan het 
ontwikkelen om het vervolgsucces beter in kaart te brengen. 

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op 
basis daarvan het onderwijs.

Bevindingen
Door klasbezoeken en groepsbesprekingen hebben de locatieleiding 
en de commissie voor de begeleiding zicht op de kwaliteit van het 
onderwijsproces. De bestuurder houdt zicht op de kwaliteit door 
interne audits. De basisberoepsgerichte leerweg wordt doorontwikkeld 
in samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs. 
De Atlas Assen inventariseert welke competenties de leerlingen nodig 
hebben in de vervolgsetting en zorgt dat leraren voldoende geschoold 
zijn om deze competenties aan te bieden.
 
Meldcode 
We onderzochten of op De Atlas Assen een meldcode huiselijk geweld 
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en kindermishandeling wordt gebruikt die voldoet aan de eisen die de 
wet daaraan stelt. Dit is een van de wettelijke eisen die we in het kader 
van het stelseltoezicht bij één van de scholen van het bestuur onder-
zoeken.  De meldcode is op het niveau van het bestuur opgesteld. De 
meldcode zelf en de manier waarop de school hiermee omgaat voldoet 
aan de wet- en regelgeving.
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Wij kunnen ons grotendeels in de oordelen vinden. De afgelopen jaren 
hebben de medewerkers van RENN4 hard gewerkt aan de kwaliteit van 
het onderwijs en de ondersteunende processen. Onze medewerkers 
zijn goed gemotiveerd, kundig en bekwaam om kwalitatief deugdelijk 
onderwijs te verzorgen, maar ook om de bijbehorende ondersteunende 
processen, zoals de bedrijfsvoering en de kwaliteitszorg, goed vorm te 
geven. Wij zijn trots op onze medewerkers en het resultaat dat zij 
neerzetten. Dit laat onverlet dat een organisatie zich altijd dient te 
ontwikkelen en nieuwe ambities dient te stellen. Zaken die nog niet 
goed genoeg gaan of beter kunnen, zullen wij oppakken. Naar onze 
mening ondersteunen de bevindingen in de rapportage het beeld dat 
wij als bestuur hebben en dat stemt ons gerust.
De verbeterpunten en aanbevelingen uit het rapport zullen worden 
opgenomen in de verschillende ontwikkelregisters en betrokken 
worden bij de verdere ontwikkeling van de kwaliteit. Voor het overige 
hebben wij geen vragen of opmerkingen. Het rapport bevat -na het 
herstel van enkele feitelijke onjuistheden- een evenwichtige weergave 
van het onderzoek.

5. Reactie van het bestuur



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
t-algemeen 088 6696000 
t-loket (voor vragen van ouders) 088 6696060




