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Samenvatting 

Aanleiding 
In maart en april 2019 hebben we een onderzoek naar risico’s 
uitgevoerd op de locaties President KennedySingel en de Rijksweg 
Zuid op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt omdat we tijdens 
de verificatieonderzoeken voor het herstelonderzoek op 
bestuursniveau risico’s in de kwaliteit van het onderwijs 
constateerden. Deze afdelingen zijn als Onvoldoende beoordeeld. We 
hebben een toezichtplan opgesteld waarin we afspraken dat in maart 
2020 de tekortkomingen zouden zijn hersteld. Een fysiek onderzoek 
heeft vanwege de corona maatregelen in maart 2020 niet kunnen 
plaatsvinden. Wij voeren nu op 16 september 2020 een 
herstelonderzoek uit om te beoordelen of de kwaliteit van het 
onderwijs op deze afdelingen weer voldoet aan de basiskwaliteit 
 
Conclusie 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op de drie afdelingen 
als Onvoldoende. We constateren tekortkomingen in de 
kwaliteitszorg, in de kwaliteitscultuur, in het didactisch handelen en in 
de toetsing en afsluiting. 
 
Wat moet nog beter? 
Het bestuur en de school moeten er voor zorgen dat er beter zicht is 
op de kwaliteit van het onderwijs waaronder de kwaliteit van de 
lessen. Het bestuur en school moeten beter in beeld brengen wat er 
nog niet goed gaat, duidelijker maken wat ze willen bereiken en beter 
laten zien of dat gelukt is. 
 
De school moet zorgen voor een werkwijze waarbij in gezamenlijkheid 
en gericht wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. De school moet kunnen vaststellen welke maatregelen 
hiervoor nodig zijn. Dat is nu nog niet het geval. Het is nog te veel van 
personen en persoonlijke overtuigingen afhankelijk of er afspraken, 
beleid en procedures worden gevolgd en nagekomen. 
 
Docenten moeten hun instructies, begeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd beter afstemmen op de behoeften van groepen en/of 
individuele leerlingen. We zien enige afstemming gericht op 
ondersteuning, maar geen enkele afstemming gericht op de uitdaging 
van leerlingen. Docenten moeten hierbij beter gebruik maken van 
informatie die ze hebben over leerlingen. 

Bestuur: Stichting Da Capo 
Bestuursnummer: 40995 
 

 
School: DaCapo College 
 
Totaal aantal leerlingen: 1185 
 
BRIN: 02IB|00 
 
Sinds 1 augustus 2019 zijn de 
afdelingen vmbo-gt, de 
onderbouw vmbo-basis en 
-kader en de bovenbouw vmbo-
basis en -kader, sector techniek, 
gevestigd op de Havikstraat, 
Naar deze locatie zijn leerlingen 
van de locaties PKS (onderbouw 
basis en kader en afdeling 
vmbo-gt), locatie Eysenhegge 
(onderbouw vmbo), locatie 
Rijksweg Zuid (bovenbouw basis 
en kader, sector techniek) en 
locatie Born (vmbo-gt) verhuisd. 
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De school moet de kwaliteitszorg rondom Toetsing en afsluiting beter 
borgen en zorgen dat het examenreglement en PTA's aan de 
wettelijke eisen voldoen. Bij de uitvoering van het proces van toetsing 
en afsluiting moet de school zorgen dat alle leerlingen tijdig en 
volgens planning hun schoolexamens afronden en dat het PTA wordt 
uitgevoerd zoals het is beschreven. 
 
Wat is verbeterd? 
De school heeft beter zicht op de ontwikkeling van haar leerlingen. Er 
is hard gewerkt om de verschillen in ondersteuning en vastlegging van 
afspraken door betrokkenen te verkleinen. De school beschikt nu over 
een duidelijke ondersteuningsstructuur waar alle benodigde 
informatie over en voor de ondersteuning van leerlingen op een 
overzichtelijke manier is bijeengebracht en ook wordt toegepast door 
alle betrokkenen. 
 
De school heeft overzicht van de geplande en van de gerealiseerde 
onderwijstijd. Ook heeft de school een verantwoording aangeleverd 
van welke interventies het heeft genomen bij (langdurig) lesuitval. 
 
Wat kan beter? 
De doelgerichtheid van de meeste lessen kan verbeterd worden. 
Docenten vertellen aan het begin van de les wat de leerlingen gaan 
doen en in mindere mate wat de leerlingen gaan leren. Daarnaast kan 
de afsluiting van de lessen aan kracht winnen indien de docenten 
samen met de leerlingen bespreken wat er geleerd is. 
 
Er zijn nog onderlinge verschillen in de afdelingen basis, kader en 
gemengde theoretische leerweg in de manier waarop de bestrijding 
van leerachterstanden wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. 
Het is zaak dat de schoolleiding stuurt op het naleven van deze 
gemaakte afspraken, waardoor het zicht op de ontwikkelingen van 
leerlingen verbetert. Daarnaast is het belangrijk dat de schoolleiding 
goed zicht heeft of de mentoren alle vaardigheden beheersen om de 
ondersteuning voor leerlingen adequaat te kunnen uitvoeren. 
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Hoe verder? 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs van de afdelingen 
vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het DaCapo College als 
Onvoldoende. De school blijft hiermee onder verscherpt toezicht 
staan. Het bestuur krijgt de opdracht de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Wij monitoren en volgen de voortgang van het 
verbetertraject en voeren uiterlijk voor de zomervakantie van 2021 
een herstelonderzoek uit. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
De inspectie heeft 16 en 23 september 2020 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt van het 
DaCapo College te Sittard naar aanleiding van het 
oordeel Onvoldoende in maart/april 2019. Dat oordeel werd 
vastgesteld op 23 mei 2019 in het rapport Herstelonderzoek bestuur 
en scholen Stichting DaCapo. 
 
Dit verbetertraject is gestart nadat uit het vierjaarlijks onderzoek 
bestuur en scholen in het voorjaar van 2017 is gebleken dat de 
Kwaliteitszorg (KA1) en de 'Verantwoording en dialoog (KA3)' van het 
bestuur Onvoldoende waren. Na het herstelonderzoek op het niveau 
van het bestuur in januari 2019 is dit traject geïntensiveerd omdat de 
standaarden Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog nog steeds 
Onvoldoende waren. 
 
Tijdens dat herstelonderzoek op bestuursniveau in januari 2019 
hebben we aanvullende risico's geconstateerd waardoor we het 
onderzoek hebben uitgebreid naar een onderzoek op schoolniveau. 
Daarom hebben we op 12 en 13 februari 2019 twee 
kwaliteitsonderzoeken op twee locaties uitgevoerd: President 
Kennedysingel waar de afdeling vmbo-gt en de onderbouw vmbo-
basis en -kader waren gevestigd en Rijksweg Zuid waar een deel van 
de bovenbouw vmbo-basis en -kader was gevestigd. 
 
Het onderwijs op de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader van 
Rijksweg Zuid is van onvoldoende kwaliteit omdat er twee 
standaarden uit het gebied onderwijsproces als Onvoldoende zijn 
beoordeeld: standaard OP5 Onderwijstijd en standaard OP8 Toetsing 
en Afsluiting voldoen niet aan de vereiste basiskwaliteit. 
Het onderwijs van de afdeling vmbo-gt van de President Kenny Singel 
is van onvoldoende kwaliteit omdat de standaard zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2) Onvoldoende is en daarnaast de 
standaarden toetsing en afsluiting (OP8), kwaliteitszorg (KA1) en 
kwaliteitscultuur (KA2) Onvoldoende zijn. Wij hebben met het bestuur 
afspraken gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs. 
  
Tijdens het voortgangsgesprek van 3 juli 2019 hebben wij 
geconstateerd dat op niveau van de afdelingen er concrete 
verbeteringen zijn aangebracht in het zicht op de ontwikkeling en 
begeleiding van leerlingen en ten aanzien van de toetsing en 
afsluiting. Het bestuur heeft niet kunnen aantonen dat er zicht is op de 
kwaliteit van het didactisch handelen, de afdelingen zelf geven aan 
dat dat zicht er wel is. 
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De start van het schooljaar 1919-1920 betekende een nieuw beginpunt 
voor vier van de scholen binnen dit bestuur: de voormalige locatie 
President Kennedy Singel, de locatie Rijksweg Zuid, de locatie 
Eysenhegge en de locatie Born zijn samengebracht onder één dak in 
een nieuw gebouw aan de Havikstraat. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 voortgezet 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben 
documenten geanalyseerd, inzage in het leerlingvolgsysteem en 
cijferregistratie gehad en we hebben gesproken met 
ondersteuningsfunctionarissen, mentoren, docenten, 
vakgroepvoorzitters, leerlingen, veiligheidscoördinator, anti-
pestcoördinator en examencommissie. Bij een deel van de 
lesbezoeken hebben afdelingsleiders meegelopen waardoor we de 
beelden van de inspecteurs met die van de observanten konden delen 
  
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 24c, lid 3 WVO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 24a, lid 1d WVO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 3a WVO 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
 
We hebben twee signalen met het bestuur besproken. Dit heeft niet 
geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 7/27



Hoofdconclusie en vervolg 
DaCapo College, vmbob-basis, 
-kader en -g/t. 

2 . 

In februari 2019 hebben wij op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en 
vmbo-gt van het DaCapo College een onderzoek uitgevoerd en het 
oordeel Onvoldoende toegekend. De afdeling vmbo-gt was gevestigd 
op de locatie PKS (President Kennedysingel). Van de afdelingen vmbo-
basis en -kader was de bovenbouw gevestigd op de Rijksweg Zuid en 
de onderbouw op de locatie President Kennedysingel. 
  
 
Conclusie herstelopdrachten 
Aan de herstelopdracht op het gebied van de standaard Zicht op 
ontwikkeling (OP2) is voldaan en daarmee is deze standaard weer als 
Voldoende beoordeeld. 
 
Aan de herstelopdracht op het gebied van de standaard Onderwijstijd 
(OP5) is voldaan. 
 
Aan de herstelopdrachten voor de standaarden Didactisch handelen 
(OP3), Toetsing en afsluiting (OP8), Kwaliteitszorg (KA1) en 
Kwaliteitscultuur (KA2) is niet voldaan. 
 
Hoofdconclusie 
Op 16 en 23 september 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs 
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu opnieuw het oordeel 
Onvoldoende toe. 
De onderwijskwaliteit van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt 
van het Da Capo College is Onvoldoende vanwege het oordeel 
Onvoldoende over de kernstandaarden Kwaliteitszorg (KA1) en 
Kwaliteitscultuur(KA2). De onderwijsresultaten ( OR1) zijn niet 
eenduidig te beoordelen. 
 
Daarnaast beoordelen we de standaard Toetsing en afsluiting (OP8) 
als Onvoldoende en zien we risico's in de standaard Didactisch 
handelen (OP3) en Veiligheid (SK1). 
 
In hoofdstuk 3 worden de oordelen op de standaarden nader 
toegelicht. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

OP3 Didactisch handelen 
 
De standaard beoordelen we als 
Voldoende maar een onderdeel van 
het didactisch handelen is niet op 
orde. Het afstemmen op verschillen 
tussen leerlingen in de lessen is niet 
voldoende. Hiermee voldoet de 
school niet aan art. 2, tweede lid van 
de WVO. Voor dat onderdeel krijgt 
de school een herstelopdracht. 

Het bestuur stelt een verbeterplan 
op voor de tekortkoming op de 
standaard OP3. In dit plan staat 
duidelijk beschreven welke concrete 
acties het bestuur onderneemt om 
de tekortkomingen weg te werken. 
 
 
In het didactisch handelen moeten 
docenten rekening houden met 
verschillen tussen leerlingen en hun 
didactisch handelen op die 
verschillen afstemmen. 

Wij monitoren en volgen de 
voortgang van het verbetertraject en 
voeren voor de zomervakantie 2021 
een herstelonderzoek uit. Tijdens dit 
herstelonderzoek beoordelen wij of 
aan de herstelopdrachten is voldaan. 
 
Daarnaast voeren we een aantal 
voortgangsgesprekken : 
 
Januari 2021 
Maart 2021 
Mei 2021 
 
Een week voorafgaand stuurt het 
bestuur de voortgangsrapportage en 
andere relevante informatie die de 
inspectie opvraagt. 
 
De afspraken over wat er nodig is 
leggen wij, in overleg met het 
bestuur, vast in een toezichtplan. 
 
 
 
 
 

2.1. Afspraken over vervolgtoezicht 

In onderstaande tabel geven wij de afspraken van het vervolgtoezicht 
weer. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 9/27



OP8 Toetsing en afsluiting 
 
De standaard in Onvoldoende 
omdat: 
Risico's voor het niet tijdig en 
volledig afronden van het 
schoolexamen niet geheel zijn 
weggenomen. 

Het bestuur stelt een verbeterplan 
op voor de onvoldoende standaard 
OP8 en de herstelopdrachten. 
 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
leerlingen tijdig het schoolexamen 
afronden. Het bestuur stuurt na 
iedere toetsperiode een overzicht 
van de nog in te halen toetsen en 
afspraken die hierover gemaakt zijn. 

Het bestuur stuurt het aangepaste 
PTA voor  15 november  2020 naar de 
inspectie 
 
Wij controleren op 15 november 
2020 of de nieuwe PTA’s aan de 
wetgeving voldoen. 
 
Insturen verbeterplan voor 1 
december 2020 
 
Voortgangsgesprekken 
tweemaandelijks: 
Januari 2021 
Maart 2021 
Mei 2021 
 
 
Een week voorafgaand stuurt het 
bestuur de voortgangsrapportage en 
andere relevante informatie die de 
inspectie opvraagt. 
 
Herstelonderzoek bestuur en scholen 
voor de zomervakantie  2021. 

OP8 Toetsing en afsluiting 
 
De samenstelling van de commissie 
voldoet niet aan art.54.EB 

Het bestuur dient ervoor te zorgen 
dat de samenstelling van de 
commissie aan de wet voldoet. 
Eindexamenreglement nadat het 
met instemming van de MR is 
vastgelegd naar de inspectie. 

Wij controleren of het nieuwe 
examenreglement aan de wetgeving 
voldoet. Het bestuur heeft deze 
tekortkoming hersteld tijdens de 
onderzoeksperiode. 
 

OP8 Toetsing en afsluiting 
 
De wijze waarop de toetsing 
plaatsvindt is niet volledig 
beschreven in het PTA (art.31 lid 2a 
en 2c EB 

Het bestuur dient de PTA's aan te 
vullen zodat duidelijk is op welke 
wordt getoetst. Het bestuur stuurt 
het PTA nadat deze opnieuw , met 
instemming van de MR, zijn 
vastgelegd voor 15 november 2020 
naar de inspectie. 

Wij controleren op 15 november 
2020 op de nieuwe PTA's aan de 
wetgeving voldoen. 

OP8 Toetsing en afsluiting 
 
Het PTA van het vak KCKV voldoet 
niet aan de wetgeving. 

Het bestuur dient het PTA aan te 
passen en stuurt het PTA nadat deze 
opnieuw , met instemming van de 
MR, zijn vastgelegd voor 15 
november 2020 naar de inspectie. 

Wij controleren op 15 november 
2020 op de nieuwe PTA's aan de 
wetgeving voldoen. 

SK1 Veiligheid 
 
De standaard is Voldoende maar het 
bestuur krijgt een herstelopdracht 
omdat de school geen vast 
aanspreekpunt  voor het tegengaan 
van pesten heeft benoemd ( art.3d, 
lid 1, onder c WVO). 
 

 
Het bestuur stelt een verbeterplan 
op voor de herstelopdracht 
 standaard SK1. In dit plan staat 
duidelijk beschreven welke concrete 
acties het bestuur onderneemt om 
de tekortkomingen weg te werken. 
 
 
Het bestuur dient een vast 
aanspreekpunt aan te stellen ( en 
hierover te communiceren) die het 
anti-pestbeleid coördineert en die 
fungeert als aanspreekpunt in het 
kader van pesten. 

Tijdens het herstelonderzoek, voor 
de zomervakantie 2021 controleren 
wij of aan de herstelopdracht is 
voldaan. 
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KA1 Kwaliteitszorg 
 
De standaard is Onvoldoende omdat 
er te weinig zicht is op de kwaliteit 
van het onderwijs. Daarnaast wordt 
er onvoldoende doelgericht gewerkt 
aan verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs (art.23 WVO).  

 
Het bestuur stelt een verbeterplan 
op voor de onvoldoende 
standaarden op schoolniveau (KA1). 
In dit plan staat duidelijk beschreven 
per twee maanden welke concrete 
acties het bestuur onderneemt om 
de tekortkomingen weg te werken 
en indicatoren die meten of de 
doelen behaald zijn, wat het effect is 
van de interventies en wat 
vervolgstappen zijn. 
 
 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
het zicht heeft op de kwaliteit van 
het onderwijs. 
 
Het bestuur moet weten wat er goed 
gaat en wat er beter moet en op een 
doelgerichte manier verbetering 
bewerkstelligen. 

Wij beoordelen tijdens het 
herstelonderzoek voor de 
zomervakantie 2021 of aan de 
herstelopdracht is voldaan en of de 
kwaliteitszorg weer aan de 
basiskwaliteit voldoet. 
 
Insturen verbeterplan voor 1 
december 2020 
 
Voortgangsgesprekken 
tweemaandelijks: 
Januari 2021 
Maart 2021 
Mei 2021 
 
 
Een week voorafgaand stuurt het 
bestuur de voortgangsrapportage en 
andere relevante informatie die de 
inspectie opvraagt. 
 
 
 
 

KA2 Kwaliteitscultuur 
 
De standaard is Onvoldoende omdat 
het bestuur er onvoldoende in slaagt 
om op basis van het stelsel van 
kwaliteitszorg  vast te stellen welke 
verbetermaatregelen er nodig zijn en 
hoe er in gezamenlijkheid aan 
verbeteringen gewerkt moet worden 
( art. 23 en 24  vierde lid van de 
WVO). 

Het bestuur stelt een verbeterplan 
op voor de onvoldoende standaard 
op schoolniveau (KA2). In dit plan 
staat duidelijk beschreven per twee 
maanden welke concrete acties het 
bestuur onderneemt om de 
tekortkomingen weg te werken en 
indicatoren die meten of de doelen 
behaald zijn, wat het effect is van de 
interventies en wat vervolgstappen 
zijn. 
 
 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
er in gezamenlijkheid wordt gewerkt 
aan verbeteringen van de kwaliteit 
van het onderwijs. 
 
Het bestuur moet voor medewerker/
docenten duidelijk maken hoe en 
waarom er op welke wijze aan welke 
elementen van het onderwijs moet 
worden gewerkt om tot verbetering 
te komen. 
 
Voor medewerkers/docenten 
moet duidelijk zijn wat er van hen 
wordt verwacht , zowel in gedrag als 
in resultaat. 

 
Wij beoordelen tijdens het 
herstelonderzoek voor de 
zomervakantie 2021 of aan de 
herstelopdracht is voldaan en of de 
kwaliteitscultuur weer aan de 
basiskwaliteit voldoet. 
 
Insturen verbeterplan voor 1 
december 2020 
 
Voortgangsgesprekken 
tweemaandelijks: 
Januari 2021 
Maart 2021 
Mei 2021 
 
 
Een week voorafgaand stuurt het 
bestuur de voortgangsrapportage en 
andere relevante informatie die de 
inspectie opvraagt. 
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Resultaten herstelonderzoek 
DaCapo College, vmbo-basis, 
-kader en -g/t 

3 . 

3.1. Onderwijsproces 

3.1.1. 

OP2 Zicht op ontwikkeling en ondersteuning 
De wijze waarop het DaCapo College de leerlingen volgt en begeleidt, 
is weer van voldoende kwaliteit. Wij beoordelen de standaard Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding als Voldoende. Wel zijn er enkele 
aandachtspunten. 
 
In het onderzoek naar risico’s in februari 2019 is de standaard OP2 als 
Onvoldoende beoordeeld. Wij constateerden dat de 
informatieverzameling over de kennis en vaardigheden van leerlingen 
onvoldoende systematisch gebeurde waardoor de school niet goed in 
beeld had of leerlingen zich naar verwachting ontwikkelden. 
Daarnaast kenden docenten en mentoren de uitkomsten van 
genormeerde toetsen niet, gebruikten de uitkomsten niet of wisten de 
uitkomsten niet goed te duiden. De herstelopdracht luidde dan ook: " 
De school moet de ontwikkeling van leerlingen volgen en de 
leerlingen begeleiden op basis van informatie die de school heeft over 
de leerlingen om een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen 
te kunnen garanderen". 
 
Aan de herstelopdracht is voldaan 
Sinds de vorige onderzoeken heeft het ondersteuningsteam hard 
gewerkt om te komen tot een deugdelijke ondersteuningsstructuur 
voor alle betrokkenen van de school. Een belangrijk onderdeel hiervan 
is de door het ondersteuningsteam ontwikkelde website waarin alle 
handleidingen, documenten, formats op een overzichtelijke manier 
voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Alle mentoren en docenten 
weten nu waar essentiële informatie over de ondersteuning voor 
leerlingen te vinden is. Docenten geven aan dat de website meer 
houvast geeft voor de ondersteuning van leerlingen. De basis om de 
verschillen in ondersteuning en vastlegging te verkleinen is gelegd. 
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Het is belangrijk dat de schoolleiding er op toe ziet dat alle 
betrokkenen binnen de school zich gaan houden aan deze gemaakte 
afspraken. 
 
Informatie over leerlingen wordt systematisch verzameld 
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over 
de kennis en vaardigheden van haar leerlingen en vergelijkt deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling (art. 2 lid 2 WVO). 
Er is sprake van een warme overdracht met iedere basisschool die 
leerlingen aanlevert. De ondersteuningsfunctionarissen maken voor 
de mentoren van iedere leerling in de brugklas een overstapdossier. 
Hierin staan alle gegevens vanuit de basisschool zoals het advies, de 
resultaten van de genormeerde toetsen en de gedrags- en sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentoren maken 
vervolgens op basis van deze informatie een startplan voor de 
docenten met handelingsadviezen voor de leerlingen. De mentoren 
houden de vorderingen en eventuele aandachtspunten op het gebied 
van leervaardigheden of sociaal-emotionele ontwikkeling bij in het 
leerlingvolgsysteem. 
 
Met ingang van dit schooljaar zijn er duidelijke afspraken gemaakt 
voor welke leerlingen er een OPP wordt opgesteld. Alleen voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, en in de 
ondersteuningsgroepen zitten, wordt een OPP opgesteld. In de derde 
week van het nieuwe schooljaar vindt er een gesprek met de mentor, 
leerling en ouders plaats waarin de ondersteuningsbehoefte wordt 
besproken en vastgelegd. De mentor is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een OPP en verder ook de spil in de begeleiding van de 
leerlingen. Van mentoren wordt veel gevraagd. Het is daarom van 
belang dat de schoolleiding beter zicht krijgt of alle mentoren 
daadwerkelijk de vaardigheden hebben om te kunnen doen wat 
volgens het ondersteuningsplan van ze gevraagd wordt. Daarbij 
blijven mentoren en soms ook ondersteuningsfunctionarissen vanuit 
hun betrokkenheid bij de leerlingen te lang zelf zorgen en schalen 
soms te laat op. 
 
Afspraken beter vastgelegd in het leerlingvolgsysteem 
De school analyseert eventuele leerachterstanden van leerlingen, 
bepaalt wat er moet gebeuren om deze te verhelpen en biedt 
daarmee de begeleiding die leerlingen nodig hebben om beter het 
onderwijsprogramma te doorlopen (art 2 lid 2 WVO). Voor leerlingen 
met taalachterstanden is de specifieke vakondersteuning bij mentoren 
en vakdocenten belegd ( art. 6c WVO). De mentoren krijgen van de 
ondersteuningsfunctionarissen de uitkomsten van de extern 
genormeerde toetsen en bespreken deze met de ouders en de 
leerlingen. De mentor bespreekt de hiaten met de vakdocent en die 
leerlingen die specifieke vakondersteuning nodig hebben worden 
geplaatst in de maatwerkuren. Tijdens de vorige onderzoeken bleek 
de informatie van deze toetsen niet in het leerlingvolgsysteem 
beschikbaar te zijn. 
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Wij stellen vast dat de afdelingen basis en kader er al in geslaagd zijn 
om deze informatie tijdig met alle betrokken te delen. Op de afdeling 
gemengde theoretische leerweg zijn nog onderlinge verschillen in de 
manier waarop de bestrijding van leerachterstanden wordt 
vastgelegd. Het is zaak dat de schoolleiding stuurt op de toepassing 
en naleving van de gemaakte afspraken. 
 
Leerachterstanden zijn in kaart gebracht 
De school heeft een overzicht gemaakt van kwetsbare leerlingen die 
het afgelopen schooljaar tijdens het online-onderwijs 
leerachterstanden hebben opgelopen en de acties die moeten worden 
ondernomen om de achterstanden te verkleinen. Voor deze specifieke 
groep leerlingen zijn er verplichte maatwerkuren ingesteld. Op deze 
manier heeft de school maatregelen getroffen om het onderwijs zo in 
te richten dat op structurele en herkenbare wijze aandacht besteed 
wordt aan het bestrijden van zowel sociaal-emotionele als cognitieve 
achterstanden (art. 6c WVO). 
 
De wijze waarop het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in 
de ontwikkeling van leerlingen staat in het schoolplan beschreven (art. 
24 lid4, onder a WVO). 
 
OP3 Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de docenten draagt in voldoende mate 
bij aan het leren en de ontwikkeling van de leerlingen. Wij beoordelen 
de standaard Didactisch handelen als Voldoende. Wij stellen echter 
vast dat de leraren hun instructies, begeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd te weinig af op de behoeften van groepen en/of 
individuele leerlingen. Omdat de school hiermee niet voldoet aan een 
onderdeel van deze standaard (art.2 tweede lid van de WVO), geven 
wij het bestuur voor dit onderdeel opnieuw een herstelopdracht. 
 
In het onderzoek naar risico’s in februari 2019 is de standaard OP3 als 
Voldoende beoordeeld. Wij constateerden echter dat leraren hun 
instructies, begeleiding, opdrachten te weinig afstemden op de 
behoeften van groepen en/of individuele leerlingen. We zagen enige 
afstemming gericht op ondersteuning, maar geen enkele afstemming 
gericht op de uitdaging van leerlingen. De herstelopdracht luidde dan 
ook: " In het didactisch handelen moeten docenten rekening houden 
met verschillen tussen leerlingen en hun didactisch handelen op die 
verschillen afstemmen". 

Aan de herstelopdracht is niet voldaan 
Tijdens de lesobservaties van het herstelonderzoek constateren we 
dat docenten hun didactisch handelen onvoldoende afstemmen op de 
uitdaging van leerlingen. We hebben wel enige afstemming gezien 
gericht op ondersteuning in de vorm van extra uitleg en/of instructies 
aan leerlingen. In de lessen zien we dat alle leerlingen dezelfde 
opdrachten maken en hiervoor evenveel tijd van de docent krijgen. 
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De docenten maken geen onderscheid tussen leerlingen die sneller 
door de leerstof kunnen. Het effect hiervan is dat de leerlingen 
die minder tijd nodig hebben voor de opdrachten onnodig moeten 
wachten. Leerlingen die minder instructie nodig hebben kunnen niet 
zelfstandig doorwerken aan de lesstof en krijgen geen verdieping of 
uitdaging. Omdat de school hiermee niet voldoet aan een onderdeel 
van de standaard OP3 (art.2 tweede lid van de WVO), geven wij het 
bestuur voor dit onderdeel opnieuw een herstelopdracht. 
 
Lessen hebben een duidelijke structuur maar doelgerichte opbouw 
kan beter 
Sinds het vorige onderzoek stellen we vast dat de meeste lessen aan 
structuur hebben gewonnen. De meeste lessen hebben een duidelijke 
structuur en relatie met de voorafgaande lessen. Docenten beginnen 
de les met het vertellen van de lesactiviteiten zodat leerlingen weten 
aan welke opdrachten ze moeten werken. Wat nog versterkt kan 
worden is dat docenten samen met de leerlingen niet alleen 
bespreken wat gemaakt gaat worden maar ook wat het leerdoel van 
de les is. Op deze manier zijn docenten ook in staat om aan het einde 
van de les samen met de leerlingen terug te blikken of het leerdoel 
behaald is. We zien nu dat er in sommige lessen wel een 
terugkoppeling plaatsvindt maar dat deze met name gericht is op 
controle van de gemaakte opdrachten in plaats van inzichtelijk maken 
of de leerlingen kunnen aangeven wat ze geleerd hebben in de les. We 
hebben ook lessen gezien die  eindigen met het opgeven van het 
huiswerk voor de volgende keer. 
 
Prettige sfeer maar didactisch klimaat kan uitdagender 
De lessen verlopen in ordelijke sfeer en er is sprake van een plezierige 
interactie tussen de docent en de leerlingen. De randvoorwaarden 
voor een uitdagend didactisch leerklimaat zijn aanwezig maar hier 
zien we onderlinge verschillen tussen docenten. In de praktijklessen 
zien we betrokken docenten die door een variëteit aan pedagogische 
vaardigheden en didactische werkvormen de leerlingen actief bij de 
les weten te betrekken. 
 
In de theorielessen is de uitleg van de docenten van voldoende 
niveau. Het repertoire van docenten om leerlingen actief bij de les te 
betrekken is beperkt. We zien leerlingen die de instructies die ze 
krijgen uitvoeren en actief luisteren naar de uitleg van de docent. Deze 
betrokkenheid gebeurt meer vanuit een vanzelfsprekende 
gehoorzaamheid dan vanuit een actieve betrokkenheid die door 
docenten wordt gestimuleerd. We stellen vast dat niet alle docenten 
deze vaardigheid beheersen en dat docenten vaak alleen reageren op 
die leerlingen die vragen beantwoorden en stellen. Er zijn echter ook 
leerlingen die zich kunnen onttrekken aan het leerproces door om 
welke reden dan ook besluiten niet te reageren op vragen van de 
docent. Het effect is dat de interactie tussen de docent en de 
leerlingen beperkt blijft tot een kleine groep leerlingen en de docent 
op deze manier beperkt zicht heeft op het leerproces van alle 
leerlingen in de les. 
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OP5 Onderwijstijd 
Wij beoordelen de standaard onderwijstijd niet maar betrekken de 
invulling van de onderwijstijd wel in het onderzoek. Hieronder lichten 
we dat toe. 
 
In het kwaliteitsonderzoek naar risico’s in februari 2019 is de 
standaard OP5 Onderwijstijd als Onvoldoende beoordeeld voor de 
afdelingen vmbo-b en vmbo-k. We constateerden dat niet alle 
leerlingen voldoende onderwijstijd kregen om zich het 
onderwijsaanbod eigen te maken. Ook verantwoordde de school zich 
onvoldoende over de uitgevallen lessen en over de wijze waarop 
hierdoor mogelijk opgelopen achterstanden werden weggewerkt. De 
herstelopdracht luidde dan ook: "Het bestuur moet zich kunnen 
verantwoorden over de uitgevallen lessen en welke maatregelen het 
neemt om mogelijke achterstanden te signaleren en weg te werken. In 
december 2019 stuurt het bestuur een overzicht van de geplande en 
de gerealiseerde onderwijstijd en een verantwoording over de 
mogelijke uitval en bijpassende maatregelen.” 
 
Aan de herstelopdracht is voldaan 
Het bestuur heeft in de periode november 2019 - februari 2020 
verschillende documenten aangeleverd met betrekking tot 
onderwijstijd en lesuitval. Daaruit blijkt dat de school overzicht heeft 
van de geplande en van de gerealiseerde onderwijstijd. Ook heeft de 
school een verantwoording aangeleverd welke interventies het heeft 
genomen bij (langdurig) lesuitval. Hierbij werd ook een 
verantwoording aangeleverd op leerlingniveau die (om verschillende 
redenen) veel lessen niet hebben gevolgd. Door de schoolsluiting in 
verband met Covid-19 heeft de school niet in beeld kunnen brengen of 
de achterstanden zijn weggewerkt. Ten tijde van het herstelonderzoek 
heeft het bestuur aangegeven dat het subsidie heeft aangevraagd om 
programma’s in te richten om achterstanden weg te werken. Ook 
werd in de week na het herstelonderzoek een aantal diagnostische 
toetsen afgenomen voor verschillende vakken om te bepalen waar de 
leerling staat voor dat bepaalde vak. 
 
Als gevolg van de lesuitval bij met name ook praktijkvakken, heeft de 
inspectie zorgen geuit over de druk die ontstond om leerlingen 
voldoende gelegenheid te geven het leerstofaanbod eigen te maken 
voor het afronden van de schoolexamens. We hebben daarover 
afspraken met het bestuur gemaakt. Uit de verantwoording en 
rapportages die de school vanaf februari 2020 wekelijks aan de 
inspectie stuurde over het afnemen van nog openstaande toetsen, is 
gebleken dat er een groot aantal bovenbouwleerlingen van de vmbo-
b en vmbo-k afdeling nog toetsen moesten inhalen of maken. Deze 
achterstanden had de school onvoldoende in beeld in februari 2020. 
De school heeft zich verbeterd maar er zijn nog tekortkomingen, deze 
zijn beschreven bij OP8 Toetsing en afsluiting in dit rapport. 
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Standaard onderwijstijd beoordelen we niet, maar betrekken we wel 
in het onderzoek 
De kern van het onderzoek naar de standaard onderwijstijd is het 
beantwoorden van de vraag of  leerlingen voldoende tijd krijgen om 
zich het leerstofaanbod eigen te maken. Een van de elementen om die 
vraag te beoordelen is of de urennorm is gehaald. Vanwege de 
Covid-19 uitbraak en de periode dat scholen afstandsonderwijs 
moeten verzorgen, zal de onderwijsinspectie in het schooljaar 
2020-2021 de wettelijk verplichte urennorm niet strikt handhaven. De 
focus van het onderzoek naar onderwijstijd is vanwege de periode van 
schoolsluiting en het uitvallen van lessen wat gewijzigd. Prioriteit in 
het toezicht op onderwijstijd is of de school in beeld heeft welke 
leerlingen waarin achterstanden hebben opgelopen (mede door de 
periode van afstandsonderwijs) en hoe de school er zorg voor draagt 
dat deze achterstanden worden weggewerkt. In het herstelonderzoek 
bij het DaCapo college hebben we de kernvraag of leerlingen 
voldoende tijd krijgen om zich het leerstofaanbod eigen te maken, 
dan ook betrokken bij het onderzoek van de standaarden Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Toetsing en afsluiting (OP8) en 
Kwaliteitszorg (KA1). Aan de herstelopdracht is voldaan, maar de hele 
standaard OP5 kunnen we niet beoordelen. 
 
OP8 Toetsing en afsluiting 
We stellen vast dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de 
organisatie van Toetsing en afsluiting maar dat zorgvuldige uitvoering 
ervan nog tekortkomingen vertoont. We beoordelen de standaard 
 opnieuw als Onvoldoende en geven herstelopdrachten voor de 
tekortkomingen in het examenreglement (art.31.1 EB, art.31.3 EB) en 
vanwege tekortkomingen in het PTA (art. 7 EB, 31 lid 2 EB). 
 
De inspectie heeft op 20 februari 2020 een specifiek onderzoek 
uitgevoerd naar de Toetsing en afsluiting op het Da Capo College. We 
constateerden dat het stelsel van kwaliteitszorg in onvoldoende mate 
een zorgvuldig proces rondom toetsing en afsluiting waarborgde. Er 
werden een aantal tekortkomingen geconstateerd in de organisatie en 
uitvoering van de toetsing en het bestuur kreeg de opdracht deze 
tekortkomingen te herstellen. 
 
Aan de herstelopdracht examenreglement is niet voldaan 
De samenstelling van de commissie van beroep voldeed niet aan art. 
54 Eindexamenbesluit. Bij het herstelonderzoek stellen we vast dat dit 
nog steeds niet het geval is. Het bestuur krijgt hier opnieuw een 
herstelopdracht voor. 
 
Aan de herstelopdracht PTA is gedeeltelijk voldaan 
In de PTA’s stonden de onderdelen van het eindexamenprogramma 
((sub)domeinen, eindtermen) niet bij alle vakken beschreven en 
daardoor kon niet worden vastgesteld of alle verplichte onderdelen 
van het examenprogramma worden getoetst (art. 31 lid 2EB).  
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We constateren dat dit nu wel het geval is, en het bestuur aan deze 
herstelopdracht heeft voldaan. Bovendien zien we dat er een extra 
instrument is ontwikkeld om te borgen dat alle onderdelen van het 
examenprogramma zijn opgenomen in het PTA. Dit ondersteunt 
controle en monitoring door de examencommissie. 
 
Ook werd in februari niet bij alle vakken de inhoud van de onderdelen 
van het schoolexamen vermeld (art.31 Eindexamenbesluit). Bij het 
herstelonderzoek is gebleken dat er voor is gekozen om een 
beschrijving te geven van het onderwijsprogramma, maar dat de 
toetsvorm niet is ingevuld ( buiten dat het om een toets, praktische 
opdracht of handelingsdeel gaat). De wet vraagt om een nadere 
omschrijving van de toetsvorm. Bijvoorbeeld bij het vak Engels: het 
onderwijsprogramma omvat enkele schrijfopdrachten. Maar hoe het 
onderdeel schrijfvaardigheid wordt getoetst is niet duidelijk. Bij het 
vak maatschappijleer is uit het onderwijsprogramma beschreven 
thema niet af te leiden op welke wijze de toetsing plaats vindt (Dit 
geldt voor de PTA’s van alle leerwegen). Daarnaast dient nog een 
verbeterslag gemaakt te worden bij de weging van de toetsen. Bij het 
vak kckv (vmbo-gt) lijkt het “voorbereiden, actief meedoen en ervaren 
van een activiteit” moeilijk objectief te beoordelen. Bovendien is er in 
eenzelfde periode sprake van een praktische opdracht én toets die 
gezamenlijk een wegingsfactor hebben, maar niet nader worden 
gespecificeerd. Dit geeft risico’s op misverstanden.  Ook deze 
tekortkomingen moet het bestuur voor uitgifte van het PTA herstellen. 
 
Uitvoering van herkansing en optreden bij onregelmatigheden 
In februari 2020 constateerden we dat de maatregelen die genomen 
kunnen worden bij onregelmatigheden niet conform wetgeving 
werden uitgevoerd ( art. 5 Eindexamenbesluit). Ook werden 
herkansingen niet uitgevoerd zoals beschreven in het PTA. 
Op dit moment van het jaar (vierde schoolweek) is het te vroeg om 
hier een oordeel op te geven. We zullen blijven monitoren of de school 
de wettelijke regels op deze punten volgt. 
  
Afronden van schoolexamens verliep niet volgens planning 
In februari 2020 hebben we vastgesteld dat er grote achterstanden 
waren in het afleggen van PTA toetsen in alle afdelingen. Omdat deze 
achterstanden onvoldoende (tijdig) in beeld waren bij de schoolleiding 
was er een groot risico dat leerlingen hun schoolexamen niet volledig 
konden afronden voor het begin van het Centraal Examen. Door de 
COVID-19 maatregelen verviel het Centraal Eindexamen 2020. Door 
strakke monitoring hebben alle leerlingen uit de examenklassen die 
gediplomeerd zijn uiteindelijk hun schoolexamens afgerond, waarmee 
de waarde van hun diploma is geborgd. In september 2020 hebben 
echter nog niet alle leerlingen uit de huidige examenklas alle PTA-
toetsen uit het voorgaande jaar afgerond. We constateren ook dat de 
examencommissie hier niet volledig zicht op heeft. De inspectie zal dit 
de komende maanden blijven monitoren. 
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Daarnaast zien we dat eenduidige uitvoering van de afspraken niet 
voldoende geborgd is. Een voorbeeld hiervan is dat een 
afdelingsleider een eigen, afwijkende herkansingsregeling met zijn 
team afspreekt. Het bestuur moet ervoor zorgen dat afspraken 
worden nagekomen. 

3.2. Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van 
de leerlingen. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid 
en het welbevinden van leerlingen (art 3b WVO). Wij beoordelen de 
standaard Veiligheid als Voldoende. De school heeft echter geen vast 
aanspreekpunt voor het tegengaan van pesten (art 3b, lid 1, onder c 
WVO). Het bestuur ontvangt hiervoor een herstelopdracht. 
 
Veiligheidsbeleid 
De school heeft het veiligheidsbeleid beschreven en voert dat uit (art. 
3b WVO).Sinds ons vorige bezoek in 2019 heeft de school meer grip op 
de veiligheid in en rondom het schoolgebouw. Docenten en 
conciërges surveilleren in de pauzes en dragen portofoons bij zich om 
mogelijke incidenten sneller te kunnen melden en om hier vervolgens 
sneller op te kunnen acteren. Ondanks het feit dat dit voor meer rust 
en veiligheid in en rondom het schoolgebouw heeft gezorgd, melden 
leerlingen dat er af en toe toch incidenten plaatsvinden buiten het 
gezichtsveld van de surveillerende docenten en conciërges. In gesprek 
met de leerlingen geven zij aan deze incidenten niet te melden bij de 
schoolleiding. Het is belangrijk dat de schoolleiding in gesprek gaat 
met de leerlingen om dergelijke incidenten wel bespreekbaar te 
maken en om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten wel worden 
opgemerkt door surveilleerde docenten en conciërges. 
 
Veiligheidsbeleving wordt gemonitord 
De school monitort de veiligheid van leerlingen jaarlijks met een 
instrument dat een representatief en actueel beeld geeft (art 3b lid 1, 
onder b WVO). De meest actuele gegevens van de monitor laten zien 
dat de veiligheidsbeleving gestegen is sinds ons onderzoek van 
2019. Leerlingen geven aan dat er minder gepest wordt. Het nieuwe, 
overzichtelijke schoolgebouw speelt hier een rol in en er wordt meer 
gesurveilleerd in de gescheiden pauzes voor onder- en 
bovenbouwleerlingen. 
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Niet een vast aanspreekpunt voor het tegengaan van pesten 
De school heeft geen vast aanspreekpunt voor het tegengaan van 
pesten (art 3b, lid 1, onder c WVO). Het bestuur ontvangt hiervoor een 
herstelopdracht. In de projectweken is ruim aandacht voor preventie 
van pestgedrag en discriminatie. Wij hebben geen uitingen van de 
leerlingen en personeel waargenomen die in strijd zijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat (art. 17 WVO). 

3.3. Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten 
Sinds 1 augustus 2019 zijn de afdelingen vmbo-basis, -kader 
(onderbouw en bovenbouw sector techniek) en de afdeling vmbo-gt 
gevestigd op de Havikstraat. Voorafgaand daaraan zaten de leerlingen 
verspreid over meerdere locaties. (Vmbo-gt op de locaties PKS, 
Eysenhegge en Born, onderbouw vmbo-basis en –kader op de locaties 
PKS en Eysenhegge, bovenbouw vmbo-basis en –kader, sector 
techniek op de locatie Rijksweg-Zuid). Gezien de samenvoeging van 
verschillende locaties en verschillende brins, zijn de resultaten niet te 
beoordelen. 
 
Afgelopen jaren had het bestuur, mede door verhuizingen en de 
brinssituatie, te weinig inzicht in de resultaten. Met externe 
ondersteuning heeft het bestuur daar verandering gebracht en is er 
sinds eind vorig schooljaar voldoende zicht op de resultaten en de 
ontwikkelingen daarin. Door de resultaten van verschillende brins/
locaties samen te voegen heeft het bestuur zicht op de trendmatige 
ontwikkelingen. 
 
Resultaten 2021 
Het driejaars gemiddelde van de onderwijspositie ligt boven de norm. 
Dit betekent dat leerlingen in voldoende mate op of boven het niveau 
zitten van het advies van de basisschool. 
Het driejaars gemiddelde van de onderbouwsnelheid ligt onder de 
norm. Dit betekent dat er in leerjaar 1 en/of 2 teveel leerlingen blijven 
zitten. Dit gold vooral voor de schooljaren 17-18 en 18-19 en komt met 
name doordat op de locatie Eysenhegge de meeste leerlingen een 
driejarige onderbouw volgden. Het bestuur is dit aan het afbouwen. 
Het bovenbouwsucces van de afdeling vmbo-basis ligt onder de norm 
en is dalende. Op de afdeling vmbo-basis stroomt er een substantieel 
aantal leerlingen zonder diploma door naar het MBO. Mede hierdoor 
ligt het bovenbouwsucces op deze afdeling onder de norm. 
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Ook op de afdeling vmbo-kader ligt het driejaars gemiddelde van het 
bovenbouwsucces onder de norm. De afgelopen driejaar lag het 
bovenbouwsucces onder de norm en het is bovendien dalende. Dit 
komt met name doordat er veel leerlingen blijven zitten of afstromen 
in leerjaar 3. Het driejaars gemiddelde van het bovenbouwsucces ligt 
op de afdeling vmbo-gt boven de norm. Afgelopen schooljaar was er 
geen centraal eindexamen. Voor die indicator berekenen we dan ook 
geen driejaars gemiddelde. In het opbrengstenoverzicht gebaseerd op 
eigen berekeningen van het bestuur en de school lag deze indicator 
voor de afdelingen vmbo-kader onder de norm en voor beide andere 
afdelingen boven de norm. 
 
Analyses 
Met behulp van externe ondersteuning hebben het bestuur en de 
school beter zicht op de resultaten en kunnen ze ook betere analyses 
maken. Hieruit blijkt onder andere dat het niet succesol zijn van 
leerlingen mede veroorzaakt wordt door het onderwijs dat ze in de 
onderbouw hebben gehad en dat afstromers van de afdeling vmbo-gt 
het vervolgens ook niet goed doen op de afdeling vmbo-kader. Het 
verdient aanbeveling te onderzoeken hoe dat komt. Zowel door te 
kijken naar het onderwijs op de afdeling vmbo-kader als op de 
afdeling vmbo-gt. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg 
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg dat in 
onvoldoende mate toereikend is voor behoud en verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. We beoordelen de standaard 
Kwaliteitszorg als Onvoldoende. Het bestuur en de school krijgen de 
herstelopdracht om te zorgen voor een toereikend stelsel van 
kwaliteitszorg op de scholen (art 23a WVO). 
 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek van februari 2019 hebben wij 
geconstateerd dat er op de locatie PKS geen gezamenlijke visie op 
goed onderwijs en de goede les was, dat er niet op alle afdelingen een 
goed beeld was van de kwaliteit van het didactisch handelen, mede 
door het ontbreken of in beperkte mate uitvoeren van lesbezoeken, 
en dat er een gebrek was aan samenhang in activiteiten om tot 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te komen. De 
herstelopdracht luidde dat het bestuur moet zorgen voor een stelsel 
van kwaliteitszorg dat toereikend is voor behoud en verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs. Aan deze herstelopdracht is niet 
voldaan. 
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Zicht op het proces schiet tekort 
Het bestuur en de school zijn met behulp van externe ondersteuning 
bezig om op een systematische manier zicht te krijgen op de kwaliteit 
van het onderwijsproces. Zo wordt er nu op een meer structurele basis 
informatie verzameld over leerlingen, over de onderwijstijd, over 
gegevens rond de toetsing en afsluiting en over het didactisch 
handelen. Afdelingsleiders worden geschoold en gaan samen met een 
externe ondersteuner de lessen in. Dit moet er toe leiden dat 
afdelingsleiders op een adequate en eenduidige manier de lessen 
kunnen beoordelen en de schoolleiding en het bestuur zo goed zicht 
krijgen op de kwaliteit van de lessen. Ten tijde van het 
herstelonderzoek was dit proces nog in ontwikkeling. Afgelopen 
schooljaar was het beeld te rooskleurig, doordat er te weinig kritisch 
werd gekeken.  
 
Zicht op resultaten is verbeterd 
Vanwege de verhuizing en de daaraan voorafgaande situatie met 
verscheidene locaties en verhuizingen was er een zodanige 
brinsstructuur dat er geen goed zicht was op de resultaten van de 
meeste afdelingen. Het bestuur en de school hebben hier inmiddels 
met behulp van externe ondersteuning verbetering in aangebracht. 
Het bestuur en de school hebben nu zicht op de resultaten en de 
ontwikkeling daarin. 
 
Nieuw onderwijsconcept 
Het bestuur en de school zijn een nieuw onderwijsconcept aan het 
ontwikkelen. Dit moet op termijn meer richting geven aan het 
onderwijs en eenduidigheid geven over wat de goede DaCapoles is. 
Om dit te bewerkstelligen zal eerst bij een deel van de docenten de 
basisvaardigheden aangescherpt moeten worden. 
 
Zicht op het verbeterproces 
Om zicht te houden op het verbeterproces en verantwoording af te 
leggen over de voortgang maakt het bestuur gebruik van een 
stoplichtrapportage. Hierin is te zien of acties uitgevoerd zijn. Door 
het ontbreken van doelstellingen waarin duidelijk wordt wat de te 
behalen resultaten zijn, kan niet vastgesteld worden of deze 
resultaten behaald zijn. Met andere woorden: de schoolleiding kan 
niet duidelijk maken aan docenten waarom er op welke wijze en met 
welk beoogd resultaat aan verbetering van het onderwijs moet 
worden gewerkt. 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
Het bestuur en de schoolleiding van DaCapo College 
functioneren transparant en integer. De school kent echter in 
onvoldoende mate een professionele kwaliteitscultuur, omdat het 
bestuur en de school onvoldoende duidelijk maken welke 
verbetermaatregelen er op basis van het stelsel van kwaliteitszorg 
moeten worden genomen. 
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Er wordt bovendien nog in onvoldoende mate in gezamenlijkheid 
gewerkt aan verbetering. De school voldoet hiermee niet aan art. 23a 
en 24 van de WVO. Wij beoordelen de standaard Kwaliteitscultuur als 
Onvoldoende. Het bestuur krijgt hiervoor een herstelopdracht. 
 
In het onderzoek naar risico’s in februari 2019 is de standaard 
Kwaliteitscultuur (KA2) als Onvoldoende beoordeeld voor de afdeling 
vmbo-b en vmbo-k. We constateerden dat er onvoldoende sprake 
was van een professionele kwaliteitscultuur en dat er onvoldoende 
sprake was van een integere en transparante werkwijze. De school 
voldeed niet aan art. 23a en 24 van de WVO. De herstelopdracht 
luidde: “Op school moet er een professionele kwaliteitscultuur zijn en 
op een integere en transparante manier gewerkt worden. Het bestuur 
en de school moet zorgen voor bevoegd en bekwaam personeel.” 
 
Aan de herstelopdracht is niet voldaan 
Tijdens het herstelonderzoek constateren we dat er verbeteringen zijn 
in de kwaliteitscultuur. Er is sprake van meer transparantie en 
openheid en wordt er meer afdelingsoverstijgend met elkaar 
gesproken. Toch constateren we dat deze verbeteringen nog 
onvoldoende terug te zien zijn in de gehele organisatie en nog niet 
leiden tot een werkwijze waarbij in gezamenlijkheid en doelgericht 
wordt gewerkt aan verbetering. Het bestuur en de school slagen er 
onvoldoende in om vast te stellen welke verbetermaatregelen er 
nodig zijn en hoe er resultaat is te behalen. De school voldoet hiermee 
nog niet aan art 23a en 24 vierde lid, sub b van de WVO. We 
beoordelen de kwaliteitscultuur als Onvoldoende. 
  
Wat gaat er nog niet goed? 
Het is nog te veel van personen en persoonlijke overtuigingen 
afhankelijk of er afspraken, beleid en procedures worden gevolgd en 
nagekomen. Zo geven docenten aan dat het (nog steeds) afhankelijk is 
van je leidinggevende of en welke afspraken er met je worden 
gemaakt. Ook een antwoord op de vraag wat er van docenten wordt 
verwacht als docent op het DaCapo college, kent een diversiteit aan 
antwoorden, of men blijft het antwoord schuldig. We constateren dat 
alle medewerkers die wij in het onderzoek hebben gesproken en 
gezien, ontzettend hard werken maar dat voor de meeste 
medewerkers onduidelijk is waar nu prioriteit ligt. Hier ligt een 
belangrijke opdracht voor de (onderwijskundige) leiders in de school: 
doelgerichte sturing en duidelijk maken wat prioriteit heeft, zodat het 
voor docenten duidelijk wordt wat er van hen verwacht wordt en er in 
gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs. 
 
Het aanbieden van ondersteuning en scholing aan het personeel, 
vanuit de opdracht die er ligt (de kwaliteit van het onderwijs moet 
beter) is nog niet van voldoende niveau. Het bestuur en de school 
kunnen er meer op sturen dat de scholing bijdraagt aan het behalen 
van het doel om het onderwijs te verbeteren. 
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Er is wel ruimte voor scholing, ook voor individuele personeelsleden, 
maar het is niet altijd duidelijk hoe deze bijdraagt aan de opdracht om 
het onderwijs te verbeteren. Het bestuur en de school voldoen 
hiermee niet aan art. 23 en 24 van de WVO. 
 
Betere afstemming en meer gezamenlijke afspraken 
Het bestuur en de schoolleiding hebben hard gewerkt aan een betere 
afstemming en het vastleggen en afspreken van regels en procedures 
in de school. De gezamenlijke start in een nieuw schoolgebouw in 
september 2019 maakte de noodzaak van een gemeenschappelijke 
werkwijze erg duidelijk. Er ligt nu meer op papier vast, de sturing op 
het naleven en volgen van deze afspraken in de dagelijkse praktijk kan 
en moet nog beter en eenduidiger. 
 
Daarnaast heeft het bestuur sinds januari 2020 externe ondersteuning 
ingezet om een gezamenlijk beeld te krijgen van de kwaliteit van het 
didactisch handelen. Omdat bleek dat er verschillend gekeken werd bij 
het beoordelen van de leskwaliteit, worden de afdelingsleiders nu 
ondersteund bij het werken en formuleren van een 
gemeenschappelijk kijkkader bij het observeren van lessen. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur heeft kennis genomen van de bevindingen van de 
Inspectie van het onderwijs m.b.t. het herstelonderzoek van 
september jl. Het bestuur herkent en erkent de door de Inspectie 
geconstateerde tekortkomingen, zoals die zijn opgenomen in het 
rapport. Met betrekking tot de Onderwijsresultaten heeft het bestuur 
een paar zaken op te merken. 
 
- Resultaten 2021 (het driejaars gemiddelde van het bovenbouwsucces 
en analyses): 
 De volgende documenten zijn aangeboden aan inspectie; 

• Opbrengstoverzicht 2021 02IB00-02IB07 
• DaCapo College 02IB00 VMBO-B en VMBO-K Opbrengstjaar 

2021 Bovenbouwsucces 
 
In het opbrengstoverzicht 2021 02IB00-02IB07 toont het bestuur door 
eigen berekeningen aan dat de opbrengsten ten aanzien van het 
driejaars-gemiddelde van het bovenbouwsucces voor VMBO-B en 
VMBO-K, Brin 02IB00, voor beide afdelingen onder de norm ligt. 
Verder risico onderzoek door het bestuur op het driejaars-gemiddelde 
voor de afdelingen VMBO-B en VMBO-K heeft uitgewezen dat een 
aantal leerlingen, afdeling VMBO-B leerjaar 4, niet succesvol zijn en 
deel uitmaken van een extern traject FD2 (Facilitaire Dienstverlening) 
van het MBO maar wel ingeschreven staan op Brin 02IB00 in 
schooljaar 2019-2020. Bij berekening van het driejaars-gemiddelde 
voor de afdeling VMBO-B Brin 02IB00 zonder de groep externe FD2 
leerlingen heeft het bestuur aangetoond dat de norm na correctie niet 
behaald wordt. Hiervoor verwijst het bestuur naar het document; 
DaCapo College 02IB00 VMBO-B en VMBO-K Opbrengstjaar 2021 
Bovenbouwsucces. Mede hiermee laat het bestuur aantoonbaar zien, 
zicht te hebben op de resultaten en in staat is om door middel van 
eigen analyses te onderzoeken, waarom leerlingen niet succesvol zijn 
en kan verklaren wat een daling veroorzaakt in het rendementen van 
het bovenbouwsucces. 
 
Daarnaast is ook het volgende document aangeboden aan de 
inspectie; 

• Optimale balans Inspectie Indicatoren DaCapo, inclusief 
brinstructuur 

 
Het bestuur heeft op 10 juli 2020 een presentatie Onderzoekstraject 
verzorgd aan de inspectie in samenwerking met The Implementation 
Group. Het bestuur heeft expliciet interventies geformuleerd die 
maatgevend zijn voor het terugdringen van het niet succesvol zijn van 
leerlingen. Te weten; 

• Determinatie op orde (toelating en advisering tot de opleidingen) 
• Heroriëntatie LWT structuur en inrichting 
• Gesprekken over afstemming afstroom en intensiveren warme 

overdracht met toeleverende school (07BQ00) 
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Het bestuur benadrukt aan de geformuleerde interventies gevolg te 
hebben geven ingaande schooljaar 2020-2021 door middel van 
integraal kwaliteitsoverleg tussen de verschillende afdelingen, het 
informeren en meenemen van de diverse teams over de 
cohortanalyse en risicosignalementen van verschillende afdelingen 
door de afdelingsleider en de integrale kwaliteitszorgmedewerker, 
inzet en analyse van genormeerde toetsen en bestuursgesprekken 
met toeleverende school (07BQ00). 
 
- OP8: De inspectie constateert dat de eenduidige uitvoering van de 
afspraken niet voldoende geborgd is en geeft daarbij een voorbeeld 
van een afdelingsleider die een eigen afwijkende herkansingsregeling 
met zijn team zou hebben afgesproken. Dit is niet correct, de 
gemaakte afspraken worden nagekomen. Er ligt wel een voorstel om 
een mogelijke aanpassing te doen. Dit wordt in maart 2021 in de Ceco 
besproken. 
 
Het bestuur erkent de traagheid, gezien over de jaren vanaf 2017. 
Sinds maart 2020 is de interimbestuurder aangetreden en er is, zoals 
ook de Inspectie in een aantal passages in het rapport aangeeft, op 
veel zaken vooruitgang geboekt c.q. zijn enkele herstelopdrachten 
reeds daadwerkelijk afgerond. Sinds half maart hebben we wereldwijd 
te maken met het Coronavirus, waardoor er van een ‘normale’ gang 
van zaken geen sprake is. Corona vraagt ook op DaCapo veel 
inspanningen van het personeel en het bestuur constateert dat 
daardoor de verbeteringen niet allemaal in het gewenste tempo 
gerealiseerd kunnen worden. De span- en veerkracht heeft zijn 
grenzen en ook bij DaCapo acteert het personeel op de grenzen van 
het mogelijke. Het bestuur vraagt de inspectie dit ook in ogenschouw 
te willen nemen, mede op basis van onderzoeken m.b.t. het Voorgezet 
onderwijs tijdens Covid-19, waarover in de Nieuwsbrief van de 
Inspectie d.d. 27-11-2020 wordt gerapporteerd. 
 
F.C.M. Neefs 
Bestuurder a.i. Stichting DaCapo 
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Inspectie van het Onderwijs 
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