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Samenvatting 

Op 22 en 23 juni 2021 voerden wij een herstelonderzoek uit bij het 
bestuur van Stichting DaCapo. Dit herstelonderzoek richtte zich op de 
in het rapport van 14 december 2020 verwoorde tekortkomingen in de 
toen als Onvoldoende beoordeelde standaarden Kwaliteitszorg (KA1) 
en Kwaliteitscultuur (KA2). 
 
In de aanloop naar het huidige onderzoek (22 en 23 juni 2021) hebben 
we drie voortgangsgesprekken gevoerd. 
 
Het resultaat van dit onderzoek is dat we constateren dat de kwaliteit 
in voldoende mate is verbeterd en dat we de standaarden 
Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur als Voldoende beoordelen. We 
beëindigen het geïntensiveerd toezicht.  
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur heeft een in voldoende mate werkend stelsel van 
kwaliteitszorg, waarmee het in staat is de kwaliteit van het onderwijs 
te sturen en te verbeteren. Het bestuur heeft voldoende zicht op de 
resultaten én op het onderwijsproces, hetgeen wordt bevestigd door 
de resultaten van het herstelonderzoek op de vmbo-afdelingen. Dit 
herstelonderzoek vond gelijktijdig met het herstelonderzoek bij het 
bestuur plaats en leidde eveneens tot het oordeel Voldoende. 
 
De medewerkers hebben vertrouwen in de door het bestuur 
uitgestippelde koers en zijn van mening dat de beoogde resultaten 
duidelijk en voldoende sturend zijn, waarbij aandacht voor kritische 
zelfreflectie nodig blijft. Zij voelen zich in voldoende mate betrokken 
bij het verbeterproces.   
 
Het schoolplan, de schoolgids en het managementstatuut voldoen nu 
aan de wettelijke eisen. 
 
Het onderwijskundig leiderschap van bestuur, directie en 
afdelingsleiding is het laatste jaar aanzienlijk verbeterd en ook de 
samenwerking binnen de schoolleiding en tussen de schoolleiding en 
de leraren is voldoende tot stand gekomen. 
 
Het bestuur voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de mate 
waarin lessen moeten worden verzorgd door bevoegde docenten. 
 

Bestuur: Stichting Da Capo 
Bestuursnummer: 40995 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 4 
 
Totaal aantal leerlingen: 1323 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 2/12



Wat kan beter? 
De integrale kwaliteitszorg kan verder worden geïmplementeerd. 
 
Het doorlopen van de verbetercyclus ten aanzien van het didactisch 
handelen van leraren kan zich in de toekomst verder ontwikkelen. 
 
De ambitie om secties sterker te positioneren en ze meer eigenaar te 
maken van de kwaliteit van het onderwijs verdient de komende tijd 
meer en bredere aandacht. 
 
Vervolg 
We beëindigen het geïntensiveerde toezicht en maken daarom geen 
vervolgafspraken. Het bestuur staat nu onder regulier toezicht. 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

Toezichthistorie 
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek dat de inspectie eind 2017 
uitvoerde bij Stichting DaCapo, werden tekortkomingen 
geconstateerd in de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en 
Verantwoording en Dialoog (KA3). 
 
Tijdens het eerste herstelonderzoek in januari 2019 waren deze 
tekortkomingen nog niet voldoende verbeterd. 
 
De inspectie heeft het toezicht verder verscherpt en van september tot 
november 2020 een tweede herstelonderzoek uitgevoerd. Omdat de 
inspectie ook risico's zag in de Kwaliteitscultuur (KA2) en Financieel 
Beheer (FB1 en FB3) zijn deze standaarden toegevoegd aan dit 
herstelonderzoek. Hierbij hebben we geconstateerd dat er 
verbeteringen zijn, maar dat de Kwaliteitszorg (KA1) nog steeds 
Onvoldoende is en ook de Kwaliteitscultuur (KA2) hebben wij als 
Onvoldoende beoordeeld. De Verantwoording en dialoog (KA3) is 
inmiddels Voldoende. Ook de standaarden Continuïteit (FB1) en 
Rechtmatigheid (FB3) werden als Voldoende beoordeeld. Het rapport 
is vastgesteld op 14 december 2020. 
 
In het derde herstelonderzoek (waarvan dit rapport de neerslag is), 
uitgevoerd op 22 en 23 juni 2021, staan twee onderzoeksvragen 
centraal: 

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

• Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? (KA2) 

 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op bestuursniveau en richt zich met de 
twee deelvragen op twee standaarden binnen het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. 

Bovenstaand figuur geeft weer hoe het herstelonderzoek bij Stichting 
DaCapo is ingericht. Aangegeven is welke standaarden zijn 
onderzocht. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met het bestuur, de raad 
van toezicht, school- en afdelingsleiders en de directeur 
bedrijfsvoering. Ook spraken we met medewerkers kwaliteitszorg, 
docenten, leerlingen en de examencommissie. 
 
Naast het onderzoek bij het bestuur is een herstelonderzoek 
uitgevoerd op de afdelingen vmbo-basis, -kader en -(g)t. De 
resultaten daarvan staan in een afzonderlijk rapport. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit het 
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau. Ook de 
afspraken over het vervolgtoezicht zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
In hoofdstuk 3 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage 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 

Financieel beheer 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 6/12



Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) 
en Kwaliteitscultuur (KA2) van het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. 

Samenvattend oordeel 
In 2017 werden tijdens het vierjaarlijks onderzoek bestuur 
tekortkomingen geconstateerd in de bestuurlijke kwaliteit. In de jaren 
2018 en 2020 zijn vervolgens twee herstelonderzoeken verricht, 
waarin werd geconstateerd dat het herstel onvoldoende was. 
 
Op 22 en 23 juni 2021 onderzocht de inspectie opnieuw of de 
bestuurlijke kwaliteit inmiddels weer aan de wettelijke vereisten 
voldoet. Het onderzoek concentreerde zich op de tekortkomingen 
zoals geformuleerd in het rapport van 14 december 2020 ten aanzien 
van de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2). 
 
We constateren dat er de afgelopen tijd hard gewerkt is aan 
verbetering en dat dit tot het gewenste resultaat leidt: we beoordelen 
beide standaarden als Voldoende en aan de herstelopdrachten uit 
2020 is voldaan. 
 
Met name op de thema's 'onderwijskundig leiderschap' en 
'gezamenlijk werken aan verbetering', onderdelen van de standaard 
Kwaliteitscultuur is aanzienlijke winst geboekt het afgelopen jaar. 
 
Ook constateren we dat het bestuur nu een werkend stelsel van 
kwaliteitszorg (KA1) heeft, dat het bestuur in staat stelt te sturen op de 
kwaliteit van de onderwijsresultaten en het onderwijsproces. Het is 
zaak de komende tijd de integrale kwaliteitszorg verder te 
implementeren en het cyclisch werken uit te bouwen. Aandacht voor 
de rol en positie van secties bij het verbeteren van het onderwijs is 
wenselijk. 
 
De in 2020 geconstateerde tekortkomingen in schoolplan, schoolgids, 
managementstatuut en bevoegd gegeven lessen zijn inmiddels 
weggewerkt. 
 
Het geïntensiveerde toezicht wordt beëindigd. Het bestuur staat nu 
onder regulier toezicht. 
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2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 

KA1 Kwaliteitszorg 
Heeft het bestuur een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert 
het op basis daarvan het onderwijs? 
We constateren dat er sprake is van een in voldoende mate 
functionerend stelsel van kwaliteitszorg waarbij het bestuur 
voldoende zicht en grip heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Het 
bestuur heeft voldaan aan de herstelopdracht en voldoet hiermee aan 
art. 23c WVO en art. 24, 4e lid WVO. We beoordelen de standaard als 
Voldoende en lichten ons oordeel toe aan de hand van de 
herstelopdrachten uit het vorige rapport (van 14 december 2020). 
 
Een functionerend stelsel van kwaliteitszorg. 
In het rapport van 14 december 2020 oordeelden we dat het bestuur 
niet vanuit een stelsel van kwaliteitszorg de kwaliteit van het 
onderwijs bewaakte en bevorderde, omdat een dergelijk stelsel wel 
was beschreven, maar nog niet voldoende was geïmplementeerd. 
 
Inmiddels is er wel een in voldoende mate functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg dat binnen de scholen wordt gedragen en waarmee het 
bestuur in staat is te sturen op de kwaliteit van het onderwijs en deze 
waar nodig te verbeteren. Het stelsel is nu in voldoende mate 
geïmplementeerd en geïnternaliseerd, al zijn er nog wel processen 
waarbij de verbetercyclus nog niet volledig is doorlopen, zoals het 
proces gericht op verbetering van het didactisch handelen van leraren. 
Andere processen, zoals ten aanzien van onderwijsresultaten en 
toetsing en afsluiting, zijn inmiddels verder gevorderd. Het is van 
belang de komende periode verder te gaan op de weg van 
implementatie van het stelsel. 
 
Zicht op resultaten en op onderwijsprocessen  
In het rapport van 14 december 2020 oordeelden we dat het zicht op 
de kwaliteit van het onderwijs weliswaar enigszins was verbeterd, 
maar dat zulks vooral het geval was bij het zicht op de resultaten en 
dat het zicht op onderwijsprocessen onvoldoende was. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 8/12



In 2021 heeft het bestuur voldoende progressie geboekt. De 
onderwijsresultaten zijn in beeld en geanalyseerd. Het bestuur heeft 
zicht op de oorzaken van achterblijvende resultaten in met name het 
bovenbouwsucces en heeft daarvoor maatwerkprogramma’s in gang 
gezet, voor bijvoorbeeld van elders afgestroomde havo-leerlingen. 
 
Het bestuur heeft inmiddels ook voldoende zicht op het 
onderwijsproces. Zo heeft het bestuur twee achtereenvolgende breed 
uitgezette reviews over de kwaliteit van het didactisch handelen van 
leraren (OP3) gehouden. De resultaten van deze eerste reviews zijn 
met de docenten besproken en op basis van deze gesprekken zijn 
vervolgafspraken gemaakt, is scholing georganiseerd en zijn 
verbeterstappen gezet. Uit deze reviews blijkt dat de geboekte 
voortgang bij thema's als 'pedagogisch handelen' en 'differentiatie' 
zeker aanwezig is, maar dat er ook thema's zijn waarvoor extra 
inspanningen nodig zijn (het gebruik van studiewijzers). 
 
Ook werkt het bestuur op cyclische wijze aan de verbetering van de 
processen van toetsing en afsluiting (OP8). 
 
De snelheid van het verbeterproces 
In het rapport van 14 december 2020 oordeelden we dat het 
verbeterproces te traag en onvoldoende gericht verliep. 
 
Hoewel we tijdens een van de voortgangsgesprekken in het voorjaar 
2021 een terugval constateerden in de verbetersnelheid, oordelen we 
nu dat er -alles overziende- vaart zit in het verbeterproces en dat het 
bestuur het afgelopen jaar, ondanks Covid-19, aanzienlijke stappen 
heeft gezet in het op cyclische wijze werken aan verbeteringen van de 
kwaliteit van het onderwijs. Dit wordt bevestigd door de resultaten 
van het herstelonderzoek op de vmbo-afdelingen. 
 
Dit herstelonderzoek vond gelijktijdig met het herstelonderzoek bij 
het bestuur plaats en leidde tot het oordeel Voldoende. Uit de 
gesprekken met het personeel van beide locaties kwam naar voren 
dat er voldoende vertrouwen is in en duidelijkheid over de koers en 
beoogde resultaten van het bestuur.  De ambitie om secties sterker te 
positioneren en ze meer eigenaar te maken van de kwaliteit van het 
onderwijs werpt bij sommige secties vruchten af, maar verdient de 
komende tijd meer en bredere aandacht. 
 
De overige onderzochte wettelijke eisen. 
In tegenstelling tot hetgeen hierover werd vermeld in ons rapport van 
december 2020 voldoen het schoolplan, de schoolgids en het 
managementstatuut nu aan de wettelijke eisen. 
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KA2 Kwaliteitscultuur 
Kent het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
We constateren dat er in voldoende mate sprake is van een 
professionele cultuur waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. We beoordelen de 
standaard Kwaliteitscultuur als Voldoende en lichten ons oordeel 
hieronder toe aan hand van herstelopdrachten uit het rapport van 14 
december 2020. 
 
In gezamenlijkheid verbeteren 
In het rapport van 14 december 2020 constateerden we dat 
onduidelijk was wie welke rol vervulde in het verbeterproces en dat 
het ontbrak aan het gezamenlijk werken aan verbetering. 
 
Op dit punt zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet. Niet alleen 
werken de docenten hard, maar ook weten zij waaraan zij werken en 
wat het beoogde resultaat is en eenieders rol daarbij. Docenten 
voelen zich veel meer dan in het verleden betrokken bij de beoogde 
verbeteringen en zij ondersteunen de koers en activiteiten die het 
bestuur en de schoolleiding met hen hebben vastgesteld. Het 
wederzijds vertrouwen tussen bestuur en schoolleiding enerzijds en 
de medewerkers anderzijds is in de afgelopen periode verder 
versterkt. Aandacht voor kritische zelfreflectie blijft nodig. 
 
Onderwijskundig leiderschap 
In het rapport van 14 december 2020 constateerden we gebrek aan 
onderwijskundig leiderschap en aan samenwerking binnen de 
schoolleiding. 
 
Ook hierin is fors en met succes geïnvesteerd door middel van nieuwe 
benoemingen en gerichte scholing, coaching en intervisie van de 
schoolleiding, waarbij duidelijkheid is ontstaan over de rol van 
bijvoorbeeld afdelingsleiders bij de verbetering van het didactisch 
handelen. Er is sprake van een sterkere en meer uniforme aansturing 
door de leden van de schoolleiding, die veel meer dan in het verleden 
als een team opereren en elkaar aan afspraken houden en tevens 
succesvoller de verbinding weten te creëren met de leraren. 
 
Bevoegd gegeven lessen 
In vergelijking met vorig jaar is het aantal on(der)bevoegd gegeven 
lessen gedaald. Het bestuur voldoet aan de hiervoor gestelde normen. 

2.2. Afspraken over vervolgtoezicht 

Het geïntensiveerd toezicht is beëindigd. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over vervolgtoezicht. Het bestuur staat nu onder regulier 
toezicht. 
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Reactie van het bestuur 3 . 
Het bestuur van DaCapo College is blij dat de inspanningen, die op alle 
niveaus binnen de scholen en het shared service center zijn geleverd, 
hebben geleid tot dit inspectie-oordeel. Het bestuur en de 
schoolleiding beseffen heel goed dat we de opwaartse lijn, die we nu 
te pakken hebben, niet vanzelf opwaarts blijft gaan. We hebben onze 
ambities en we zullen die op een realistische wijze proberen waar te 
gaan maken. We willen DaCapo College duurzaam toekomstbestendig 
maken, zodat het vmbo-, EOA- en PRO-onderwijs in de Westelijke 
Mijnstreek geborgd is! 
 
Frank Neefs 
Bestuurder a.i. DaCapo College 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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