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Samenvatting 

Op 22 en 23 juni 2021 voerden we een herstelonderzoek scholen uit bij 
de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t van het DaCapo College. 
Dit herstelonderzoek richtte zich op de kernstandaarden en op de in 
het rapport van 14 december 2020 verwoorde tekortkomingen. 
 
In de aanloop naar het huidige onderzoek (22 en 23 juni 2021) hebben 
we drie voortgangsgesprekken gevoerd. 
 
Conclusie 
Het resultaat van dit onderzoek is dat de kwaliteit in voldoende mate 
is verbeterd en dat we de onderwijskwaliteit op alle drie de afdelingen 
als Voldoende beoordelen. Het geïntensiveerd toezicht is beëindigd. 
 
Wat is verbeterd? 
De leraren stemmen de lessen voldoende af op verschillen tussen 
leerlingen. 
 
Toetsing en afsluiting voldoen aan de eisen van de wet, de school 
heeft de uitvoering van het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) goed in beeld en werkt cyclisch aan verbetering van het proces 
van toetsing en afsluiting. 
 
De school heeft een vast aanspreekpunt voor het tegengaan van 
pesten benoemd. 
 
De school heeft een in voldoende mate werkend systeem van 
kwaliteitszorg en voldoende zicht op de kwaliteit van het 
onderwijsproces en de resultaten. 
 
Binnen de school wordt in voldoende gezamenlijkheid gewerkt aan 
verbetering van het onderwijs. Het is voor docenten duidelijk wat de 
beoogde resultaten zijn en wat daarbij hun rol is, waarbij aandacht 
voor kritische zelfreflectie nodig blijft.  
 

Bestuur: Stichting DaCapo 
Bestuursnummer: 40995 
 

 
School: DaCapo College 
Totaal aantal leerlingen: 1097 
BRIN: 02IB|00 
          02IB|07 
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Wat kan beter? 
De afstemming van de lessen op verschillen tussen leerlingen kan de 
komende jaren verder worden versterkt. 
 
De examencommissie kan de aanwezige kennis en ervaring nog beter 
met de collega's delen en de eigen expertise vergroten door deelname 
aan externe scholingen. 
 
Het verdient aanbeveling dat de school blijft sturen op verbetering 
van het rendement in de bovenbouw. 
 
De integrale kwaliteitszorg kan verder worden geïmplementeerd. 
 
De school kan de secties meer verantwoordelijkheid laten nemen voor 
de kwaliteit en de verbetering van het onderwijs. 
 
Hoe verder? 
We beëindigen het geïntensiveerde toezicht en maken daarom geen 
vervolgafspraken. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
Toezichthistorie 
Bij de uitvoering van het vierjaarlijks onderzoek bij de Stichting 
DaCapo in september 2017, werden tekortkomingen geconstateerd in 
de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2). 
 
Tijdens het 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 in februari 2019 kwaliteitsonderzoeken op twee 
locaties uitgevoerd: President Kennedysingel waar de afdeling vmbo-
(g)t en de onderbouw vmbo-basis en -kader waren gevestigd en 
Rijksweg Zuid waar een deel van de bovenbouw vmbo-basis en 
-kader was gevestigd. De resultaten van deze onderzoeken waren: 

• Het onderwijs op de afdelingen vmbo-basis en vmbo-kader van 
Rijksweg Zuid is van onvoldoende kwaliteit, omdat twee 
standaarden uit het gebied onderwijsproces als Onvoldoende zijn 
beoordeeld: Onderwijstijd (OP5) en Toetsing en Afsluiting (OP8). 

• Het onderwijs van de afdeling vmbo-(g)t van de President 
Kennedysingel is van onvoldoende kwaliteit, omdat de 
standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), 
Toetsing en afsluiting (OP8), Kwaliteitszorg (KA1) en 
Kwaliteitscultuur (KA2) als Onvoldoende zijn beoordeeld. 

 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de locaties President Kennedysingel, 
Rijksweg Zuid, Eysenhegge en Born opgeheven en vervolgens 
samengebracht onder één dak in een nieuw gebouw aan de 
Havikstraat te Sittard. Hiernaast kent het DaCapo College nog een 
vestiging aan de Milaanstraat, eveneens te Sittard. 
 
In februari 2020 heef de inspectie een specifiek onderzoek naar 
Toetsing en afsluiting verricht en vervolgens in het najaar van 2020 
een herstelonderzoek uitgevoerd op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k 
en vmbo-(g)t op de vestigingen in de Havikstraat en de Milaanstraat. 
Het resultaat van dit laatste onderzoek is vastgelegd in het rapport 
van 14 december 2020: de afdelingen zijn nog steeds van onvoldoende 
kwaliteit, nu de standaarden Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur 
(KA2), Toetsing en afsluiting (OP8) Onvoldoende zijn en de standaard 
Resultaten (OR1) niet te beoordelen is. De standaarden Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3) en 
Veiligheid (SK1) zijn toen als Voldoende beoordeeld. 
 
Het voorliggende rapport heeft betrekking op het (tweede) 
herstelonderzoek scholen dat we op 22 en 23 juni 2021 uitvoerden op 
de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t. Ook dit onderzoek is 
uitgevoerd op de twee vestigingen van het DaCapo College in de 
Havikstraat en de Milaanstraat. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 Extra ondersteuning 

OP5 Onderwijstijd  

OP6 Samenwerking 

OP7 Praktijkvorming/stage 

OP8 Toetsing en afsluiting ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

OR3 Vervolgsucces 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog 

Tegelijkertijd met dit onderzoek voerden we ook een 
herstelonderzoek bestuur uit, waarover separaat wordt 
gerapporteerd. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 voortgezet 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
We hebben documenten geanalyseerd, lessen bezocht en gesprekken 
gevoerd met leerlingen, docenten, school- en afdelingsleiders, 
medewerkers kwaliteitszorg, leden van de examencommissie, het 
bestuur en een delegatie van de raad van toezicht. De 
onderzoeksactiviteiten vonden plaats op de locaties Havikstraat en 
Milaanstraat. 
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Overige wettelijke vereisten 
De resultaten van het onderzoek naar de herstelopdrachten inzake de 
wettelijke vereisten (schoolgids, schoolplan en managementstatuut) 
zijn opgenomen in het rapport over het herstelonderzoek bestuur, dat 
tegelijkertijd met het voorliggende rapport wordt gepubliceerd. Daar 
is te lezen dat aan de herstelopdrachten is voldaan. 
 
Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Dit heeft 
bij DaCapo College niet geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
Wel hebben we naar aanleiding van een gesprek met leerlingen een 
extra gesprek met bestuur en schoolleiding ingelast. Zie daarvoor 
hoofdstuk 3.2 Schoolklimaat. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolg. 
Hoofdstuk 3 gaat 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 
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Hoofdconclusie en vervolg 
DaCapo College, vmbo-b, 
vmbo-k en vmbo-(g)t 

2 . 

In september 2020 hebben wij op de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en 
vmbo-(g)t van het DaCapo College onderzoeken uitgevoerd en het 
oordeel Onvoldoende toegekend. 
 
Op 22 en 23 juni 2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs op 
deze afdelingen opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel 
Voldoende toe. 
 

Conclusie herstelopdrachten 
Aan de herstelopdrachten voor de standaarden Toetsing en afsluiting 
(OP8), Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) is voldaan en 
daarmee zijn deze standaarden weer als Voldoende beoordeeld. 
 
Ook aan de herstelopdrachten voor de standaarden Didactisch 
handelen (OP3) en Veiligheid (SK1) is voldaan. 
 
Hoofdconclusie 
De onderwijskwaliteit van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-
(g)t van het DaCapo College is Voldoende vanwege het oordeel 
Voldoende op de kernstandaarden Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), Veiligheid (SK1) en 
Kwaliteitszorg (KA1). De standaard Resultaten (OR1) is niet te 
beoordelen.  
 
Hiernaast beoordelen we de standaarden Toetsing en afsluiting (OP8) 
en Kwaliteitscultuur (KA2) als Voldoende. 
 
In hoofdstuk 3 worden de oordelen op de standaarden nader 
toegelicht. 
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2.1. Afspraken over vervolgtoezicht 

Het geïntensiveerd toezicht is beëindigd. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over vervolgtoezicht. De school staat nu onder regulier 
toezicht. 
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Resultaten herstelonderzoek 
DaCapo College, vmbo-b, 
vmbo-k en vmbo-(g)t 

3 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het 
herstelonderzoek scholen: de oordelen op de standaarden Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), 
Toetsing en afsluiting (OP8), Veiligheid (SK1), Resultaten (OR1), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2). 

3.1. Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in september 2020 (rapport d.d. 14 
december 2020) beoordeelden we de standaard Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding als Voldoende. In het huidige onderzoek zijn we geen 
contra-indicaties tegengekomen die tot een ander oordeel leiden. We 
beoordelen deze standaard daarom ook nu als Voldoende.  
 
In het onderzoek van september 2020 zijn aanbevelingen gedaan over 
het nakomen door mentoren en docenten van gemaakte afspraken 
over begeleiding van leerlingen in het algemeen en bij de afdeling 
vmbo-(g)t in het bijzonder en over het zicht van de schoolleiding op 
de vaardigheden van mentoren. Tijdens het onderzoek constateerden 
wij dat de schoolleiding deze aanbevelingen heeft overgenomen en 
heeft gerealiseerd. 
 
OP3 Didactisch handelen 
Wij beoordelen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. Het 
DaCapo College voldoet hiermee aan wat de wet van haar vraagt 
(artikel 2, tweede lid, WVO). 
 
Leerlingen op het DaCapo College krijgen op een gestructureerde 
wijze les. Het is in de meeste lessen duidelijk wat er van ze wordt 
verwacht. Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in 
staat tot leren en ontwikkelen. Er is sprake van een leerklimaat waarin 
de leerlingen in voldoende mate actief en betrokken zijn. De sfeer 
tijdens de lessen is prettig en open. 
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Leerlingen durven vragen te stellen en antwoorden te geven. 
Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en de uitleg is 
duidelijk. 
 
Wij zagen tijdens ons onderzoek lessen die uitstaken boven het niveau 
van wat we tijdens eerdere inspectiebezoeken in de klaslokalen 
aantroffen. De leskwaliteit is niet alleen verbeterd, ook het plezier en 
het zelfvertrouwen waarmee docenten voor de klas staan is 
toegenomen. 
 
Lessen logisch opgebouwd 
Binnen de school zijn afspraken gemaakt waar een les op het DaCapo 
College aan moet voldoen. Eén van die afspraken betreft een 
gestructureerde lesopbouw. De uitvoering van deze eis zien wij terug 
in nagenoeg alle bezochte lessen. De docenten bouwen hun leerstof 
op een doordachte manier op. In de meeste lessen werd de leerlingen 
duidelijk gemaakt wat er in het desbetreffende lesuur ging gebeuren, 
wat de rol van de docent was en wat er verwacht werd van de 
leerlingen. Tijdens gesprekken die we met leerlingen voerden gaven ze 
aan dat ze deze manier van lesgeven waarderen en dat ook zij de 
kwaliteit van de lessen verbeterd vinden. 
 
Leerlingen actief betrokken 
In de meeste lessen zagen we dat leerlingen actief betrokken waren bij 
de les. Docenten weten hen te interesseren voor de stof en bieden 
voldoende afwisseling om leerlingen een lesuur lang geboeid te 
houden voor hun vak en voor het onderwerp dat aan de orde is. 
 
Verschillen in de klas worden bediend 
De herstelopdracht die wij, onder andere tijdens de lesobservaties, 
hebben beoordeeld, is of leraren de lessen afstemmen op verschillen 
tussen de leerlingen. 
In veel bezochte lessen worden leerlingen in kleine groepen geclusterd 
om samen te werken. Deze clustering vindt plaats op initiatief van 
docenten, maar ook op verzoek van leerlingen. Dit verzoek betreft dan 
om in stilte zelfstandig te werken aan opdrachten. Dit gebeurt. 
Daarnaast hebben wij in gecombineerde niveaugroepen duidelijke 
instructie- en verwerkingsverschillen gezien. Omgaan met verschillen 
in de klas heeft groei doorgemaakt op het DaCapo College en er is een 
goede bodem gelegd voor het verder versterken hiervan (met name 
voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben) in de komende 
jaren. Conclusie: het bestuur heeft in voldoende mate voldaan aan de 
herstelopdracht. 
 
OP8 Toetsing en afsluiting 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in september 2020 beoordeelden we 
de standaard Toetsing en afsluiting als Onvoldoende. Het bestuur 
kreeg opdracht om de tekortkomingen te herstellen. In het huidige 
onderzoek constateren we dat het bestuur aan de herstelopdrachten 
heeft voldaan en we beoordelen de standaard nu als Voldoende. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 11/19



 

 
Kwaliteitszorg 
In september 2020 constateerden we dat een zorgvuldig proces van 
toetsing en afsluiting onvoldoende geborgd was in de organisatie. In 
het afgelopen jaar zijn hierin forse stappen gezet; taken en 
verantwoordelijkheden zijn helder belegd en worden uitgevoerd zoals 
afgesproken. Het proces kent nu diverse evaluatiemomenten, waarna 
bijstellingen plaatsvinden indien nodig. We zien een sterker 
reflecterend vermogen, en een pro-actieve houding bij het aanpakken 
van eventuele knelpunten. De pdca-cyclus wordt in een jaar volledig 
doorlopen en biedt voldoende borging voor een zorgvuldig proces. 
 
Documenten 
De tekortkomingen in het examenreglement werden tijdens het 
onderzoek van 2020 al hersteld; het examenreglement is vastgesteld 
door het bevoegd gezag, met instemming van de MR, de commissie 
van beroep wordt volledig vermeld, de beschreven maatregelen bij 
onregelmatigheden zijn conform art.5 van het Eindexamenbesluit en 
de wijze van herkansen is correct vermeld. 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar worden andere andere 
wettelijke eisen gesteld aan de examendocumenten. De school zal het 
examenreglement en de PTA’s hierop moeten aanpassen. 
 
Uitvoering 
Zowel in de aanloop naar het onderzoek van 2020 als in de afgelopen 
maanden is het toezicht op het inhalen van achterstanden bij PTA-
toetsen verscherpt. Dit geïntensiveerde toezicht laten we nu los. 
Weliswaar is er nog steeds sprake van forse aantallen toetsen die 
moeten worden gemaakt door leerlingen die ziek waren of om andere 
reden reglementair afwezig, maar we concluderen dat de school dit nu 
in voldoende mate in beeld heeft en hier acties op inzet zodat tijdige 
afronding van het schoolexamen niet in gevaar komt. 
 
We constateren dat het bestuur de tekortkomingen heeft hersteld, en 
we hebben in het verdere onderzoek geen andere onrechtmatigheden 
aangetroffen. Daarom beoordelen we de standaard nu als Voldoende. 
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3.2. Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in september 2020 (rapport dd. 14 
december 2020) beoordeelden we de standaard Veiligheid als 
Voldoende. In het huidige onderzoek zijn we geen contra-indicaties 
tegengekomen die tot een ander oordeel leiden. We beoordelen deze 
standaard daarom ook nu als Voldoende. 
 
Aan de herstelopdracht over het instellen van een aanspreekpunt voor 
het tegengaan van pesten (art. 3b lid1c WVO) heeft het bestuur 
voldaan. 
 
Tijdens ons onderzoek kwam in een van de gesprekken een tweetal 
veiligheidsincidenten tussen leerlingen aan de orde. In gesprek met 
bestuur en schoolleiding bleek dat het ging om incidenten uit vorig 
kalenderjaar en dat de school daartegen adequaat is opgetreden en 
om herhaling te voorkomen verbeteracties heeft ondernomen. Nu de 
school sinds kort weer volledig open is, wordt het onderwerp ook 
geagendeerd in de klassen tijdens onderwijsactiviteiten. 
Verder is nog van belang dat de school recent de sociale veiligheid op 
de school heeft geïnventariseerd en dat daarbij geen risico's naar 
voren komen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn net als in het rapport van 14 december 2020 niet te 
beoordelen. 
 
Sinds 1 augustus 2019 zijn de afdelingen vmbo-basis, -kader 
(onderbouw en bovenbouw sector techniek) en de afdeling vmbo-(g)t 
gevestigd op de Havikstraat. Voorafgaand daaraan zaten de leerlingen 
verspreid over meerdere locaties. Gezien de samenvoeging van 
verschillende locaties en verschillende brins, zijn de resultaten niet te 
beoordelen. Daarnaast zijn, vanwege de uitbraak van Covid-19, in 
2020 geen centrale examens afgenomen. Hierdoor is de indicator E 
binnen het onderwijsresultatenmodel niet te bepalen. 
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Zicht op resultaten 
Afgelopen jaren had het bestuur, mede door samenvoeging van 
verschillende locaties, 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 van de 
afdelingen en de ontwikkelingen daarin. Door de resultaten van 
verschillende brins/locaties samen te voegen heeft het bestuur zicht 
op de trendmatige ontwikkelingen. Door het maken van analyses zijn 
bestuur en school in staat oorzaken te achterhalen van tegenvallende 
onderwijsresultaten. Hierdoor kunnen gerichte interventies worden 
ingezet om onderwijsresultaten bij te sturen. 
 
Resultaten 
R1 positie leerjaar 3 t.o.v. schooladvies en R2 Onderbouwsnelheid 
Het driejaarsgemiddelde 2021 van de onderwijspositie ligt boven de 
norm van de onderwijsinspectie. De onderbouwsnelheid daarentegen 
ligt onder de norm, hetgeen mede veroorzaakt wordt door de afbouw 
van de driejarige onderbouw op Eysenhegge.  De door DaCapo College 
aangeleverde prognose van de onderbouwsnelheid in 2022 laat een 
positief resultaat zien. 
 
R3 Bovenbouwsucces 
Het driejaargemiddelde 2021 van het bovenbouwsucces van vmbo-
basis is onder de norm. De prognose laat voor 2022 een verbetering 
zien, waardoor de jaarscore boven de norm komt. Deze stijgende lijn 
zal echter nog een onvoldoende positieve uitwerking hebben op het 
driejaargemiddelde van 2022, waardoor deze indicator ook dan nog 
onder de norm zal zijn. 
 
Op de afdeling vmbo-kader ligt het driejaargemiddelde van het 
bovenbouwsucces onder de norm. Net als op vmbo-basis blijven er 
teveel leerlingen zitten, stromen af of slagen niet voor hun examen. 
 
Op de afdeling vmbo-(g)t ligt dit driejaargemiddelde boven de norm. 
 
De prognose voor 2022 laat een dalende lijn zien voor zowel vmbo-
kader als vmbo-(g)t. Het bestuur heeft aangetoond zicht te hebben op 
de resultaten en is in staat is om door middel van analyses te 
verklaren wat de daling van het bovenbouwsucces veroorzaak. Het 
verdient aanbeveling om, op basis van de genoemde analyses, 
intensief te sturen op verbetering van het rendement van het 
bovenbouwsucces. 
 
Examencijfers 
Het driejaarsgemiddelde examencijfer wordt niet berekend omdat in 
2020 geen centrale examens zijn afgenomen. Zoals eerder 
aangegeven is dit een van de redenen waarom de onderwijsresultaten 
niet te beoordelen zijn. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in september 2020 (rapport dd. 14 
december 2020) beoordeelden we de standaard Kwaliteitszorg als 
Onvoldoende. Het bestuur kreeg opdracht om de tekortkomingen te 
herstellen. In het huidige onderzoek constateren we dat het bestuur 
aan de herstelopdrachten heeft voldaan. We beoordelen de standaard 
nu als Voldoende. 
 
Zicht op het onderwijsproces en resultaten 
In het rapport van 14 december 2020 constateerden we dat er 
onvoldoende zicht was op het onderwijsproces en dat er binnen de 
school te weinig kritisch werd gekeken naar de kwaliteit van dat 
onderwijsproces. Tevens gaven we aan dat het bestuur en de school 
beter zicht hebben op de resultaten en de ontwikkeling daarin. 
 
In 2021 heeft het bestuur voldoende progressie geboekt. De 
onderwijsresultaten zijn in beeld en geanalyseerd en 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 de tweede review blijkt er sprake is van 
verbetering bij thema's als pedagogisch handelen en differentiatie, 
maar dat er ook thema's zijn waarvoor nog extra inspanningen nodig 
zijn (het gebruik van studiewijzers). Ten aanzien van het didactisch 
handelen geldt dat de verbetercyclus nog niet volledig is doorlopen. 
Andere processen, zoals onderwijsresultaten (zie hierboven) 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 van kwaliteitszorg. 
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Nieuw onderwijsconcept 
In het rapport van 14 december 2020 constateren we dat, voordat het 
nieuwe onderwijsconcept richting geeft aan het onderwijs, het van 
belang is dat bij een deel van de docenten de basisvaardigheden 
worden aangescherpt. 
 
In het huidige onderzoek constateren we dat in voldoende mate 
aandacht is besteed aan de basisvaardigheden. De tijdens het 
onderzoek bezochte lessen op de locaties Havikstraat en Milaanstraat 
beoordelen we als Voldoende. Zie hiervoor ook de tekst bij Didactisch 
handelen (OP3). Verder heeft de schoolleiding recent twee reviews 
over de kwaliteit van het didactisch handelen van leraren gehouden. 
De eerste resultaten van de 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). 
 
Zicht op verbeterproces 
In het rapport van 14 december 2020 constateerden we dat de 
schoolleiding er niet in slaagt duidelijk te maken op welke wijze en 
met welk beoogd resultaat aan verbetering van het onderwijs moet 
worden gewerkt. 
 
In het huidige onderzoek constateren dat de schoolleiding dat wel 
weet duidelijk te maken. Zo kwam uit de gesprekken met het 
personeel van beide locaties naar voren dat er voldoende vertrouwen 
is in en duidelijkheid over de koers en beoogde resultaten, zij het dat 
aandacht voor kritische zelfreflectie nodig blijft. Een kanttekening tot 
slot: 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. 
  
KA2 Kwaliteitscultuur 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek in september 2020 (rapport dd. 14 
december 2020) beoordeelden we de standaard Kwaliteitscultuur als 
Onvoldoende. Het bestuur kreeg opdracht om de tekortkomingen te 
herstellen. In het huidige onderzoek constateren we dat het bestuur 
aan de herstelopdrachten heeft voldaan. We beoordelen de standaard 
nu als Voldoende. 
 
Onderwijskundig leiderschap en eenduidigheid van handelen 
In het rapport van 14 december 2020 constateerden we gebrek aan 
onderwijskundig leiderschap, samenwerking binnen de schoolleiding 
en eenduidigheid van handelen door de schoolleiding. 
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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. Docenten 
weten beter wat er van hen verwacht wordt en zij voelen zich meer 
dan in het verleden betrokken bij de beoogde verbeteringen. Het 
wederzijds vertrouwen tussen bestuur en schoolleiding enerzijds en 
de medewerkers anderzijds is in de afgelopen periode verder 
versterkt. 
  

Scholing 
Anders dan in 2020 is in de afgelopen periode gericht geïnvesteerd in 
scholing en coaching op met name het terrein van didactisch 
handelen. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

De resultaten van het onderzoek naar de herstelopdrachten inzake de 
wettelijke vereisten (schoolgids, schoolplan en managementstatuut) 
zijn opgenomen in het rapport over het herstelonderzoek bestuur, dat 
tegelijkertijd met het voorliggende rapport wordt gepubliceerd. Daar 
valt te lezen dat aan de herstelopdrachten is voldaan. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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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