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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit schooljaar behoort het bestuur
van Stichting Adelante Onderwijs tot de selectie van besturen die een
vierjaarlijks onderzoek krijgen. We hebben onderzocht of het bestuur
op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het
financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven
verzorgen.

Wat gaat goed?
Het is duidelijk waar het bestuur van Adelante voor staat. In een
beleidsplan zijn missie en visie helder beschreven. Het motto is 'het
beste uit jezelf halen' en Adelante betekent 'vooruit'. Dit spoort de
school aan om ernaar te streven dat de leerlingen en het personeel
zich optimaal ontwikkelen. We hebben vastgesteld dat directie en
teamleden steeds weer bijleren en met succes en enthousiasme aan
nieuwe ontwikkelingen werken die het onderwijs aan de leerlingen
ten goede komen. Bij het speciaal onderwijs zijn bijvoorbeeld
arrangementkaarten voor taal en rekenen ingevoerd die de leraren
zichtbaar houvast geven om hun lessen en het onderwijsaanbod
doeltreffend in te richten.

Binnen de organisatie vinden op alle niveaus voldoende gesprekken
plaats om elkaar te informeren en te adviseren. Via brochures en
een mooie website kan de buitenwereld op de hoogte blijven.

Het bestuur is financieel gezond. Het weet en bewaakt hoeveel geld
het nu en in de toekomst nodig heeft om goed onderwijs te kunnen
geven.

Wat moet beter?
Het bestuur moet beter aantonen dat het ook echt gelukt is om het
beste uit de leerlingen te halen. Dat betekent in ieder geval dat het
bestuur kan laten zien welke onderwijsresultaten er op schoolniveau
behaald zijn en of dat overeenkomt met zijn verwachtingen. Ook moet
het met de school heldere afspraken maken over welke
kwaliteitsdoelen de school minimaal moet bereiken. Dat moeten dan
in ieder geval doelen zijn om aan de wet te voldoen. Daarnaast
kunnen het ook doelen zijn voor aspecten van het onderwijs die het
bestuur zelf belangrijk vindt.

Bestuur: Stichting Adelante
Onderwijs
Bestuursnummer: 74803

Aantal onderwijskundige
eenheden onder bestuur: 2

Totaal aantal leerlingen op
1 oktober 2017: 322 leerlingen

Onderzochte scholen
14VR/OKE 01/ Adelante speciaal
onderwijs
14VR/OKE 02/ Adelante voortgezet
speciaal onderwijs
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Bij het voortgezet speciaal onderwijs ontbreken duidelijke afspraken
met de school voor regulier voortgezet onderwijs waarvan de vmbo-
leerlingen het examen maken. Het bestuur moet erop toezien dat de
school in zijn naam afspraken maakt en die in een overeenkomst en in
de schoolgids vastlegt.

Het bestuur moet er ook beter op letten dat de school de ouders
jaarlijks in de schoolgids informeert over onderwijsresultaten,
verbeteractiviteiten en uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken.

Wat kan beter?
Het bestuur is goed op de hoogte van de fysieke veiligheid van de
leerlingen, maar kan beter nagaan of leerlingen zich ook sociaal veilig
voelen. De school gaat een instrument invoeren om de sociale en
emotionele ontwikkeling te meten. Dat kan helpen om de sociale
veiligheid in beeld te brengen en daar het bestuur over te informeren.

Vervolg
We hebben met het bestuur afgesproken dat het zorgt voor
verbetering van de kwaliteitszorg. Tijdens een herstelonderzoek
stellen we vast of verbetering heeft plaatsgevonden. We voeren dit
onderzoek over uiterlijk twee jaar uit. Op verzoek van het bestuur kan
het ook eerder. Voor de overige herstelopdrachten controleren we op
korte termijn of de tekortkomingen zijn opgeheven.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

In mei-juni 2018 heeft de inspectie bij Stichting Adelante Onderwijs
een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen uitgevoerd. Bij dit
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit
op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het
onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:

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

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

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

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

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

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit op (een deel van)
de scholen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. We
onderscheiden binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau
verschillende typen onderzoek:

• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de sturing op de
kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Daarnaast geeft
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het onderzoek ons zicht op de onderwijskwaliteit van de school.

• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.

• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan een verzoek doen aan de inspectie om een onderzoek
uit te voeren bij scholen die naar de mening van het bestuur goed zijn.

• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht voeren
we waar mogelijk tegelijkertijd een herstelonderzoek uit.

• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks een standaard of enkele standaarden voor een
stelselonderzoek. Door middel van een steekproef selecteren wij
scholen voor deze onderzoeken.

Onderstaande figuur geeft weer hoe we het vierjaarlijks onderzoek bij
de Stichting Adelante Onderwijs op schoolniveau hebben
ingericht. Daarbij staat aangegeven welke standaarden we op de
scholen hebben onderzocht. We hebben bij dit vierjaarlijks onderzoek
alleen verificatieonderzoeken uitgevoerd.
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Verificatie

School 1 2

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP1 Aanbod ● ●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

OP3 Didactisch handelen ● ●

OP5 Onderwijstijd

OP6 Samenwerking

OP7 Praktijkvorming/Stage

OP8 Toetsing en afsluiting

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK1 Veiligheid

SK2 Pedagogisch klimaat

OnderwijsresultatenOnderwijsresultaten

OR1 Resultaten ● ●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

OR3 Vervolgsucces

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ● ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

1. Adelante, speciaal onderwijs
2. Adelante, voortgezet speciaal onderwijs

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Op bestuursniveau hebben we gesproken
met een lid en voorzitter van de raad van bestuur, een lid van de raad
van toezicht, vertegenwoordigers van de personeels- en
oudergeleding van de medezeggenschapsraad, een business
controller en de directie van de school. Tijdens het schoolbezoek
hebben we opnieuw gesproken met de directie van de school en
daarnaast met leden van de commissie voor de begeleiding, leraren
en leerlingen. Ook hebben we samen met observanten van de school
een aantal lessen bezocht.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
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opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de twee verificatieonderzoeken.

In hoofdstuk 4 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
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau. In onderstaande figuur is het resultaat op het gebied
Financieel beheer samengevat. Op het gebied Kwaliteitszorg en
ambitie geven we vooralsnog alleen oordelen op de afzonderlijke
standaarden. Hieronder is ook weergegeven in hoeverre onze
oordelen op de standaarden op schoolniveau overeenkomen met het
beeld dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit en in
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Context
Adelante is een zorggroep met vier organisatieonderdelen:

• volwassenenrevalidatie & arbeidsreïntegratie
• revalidatie ziekenhuizen
• audiologie & communicatie
• kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen.

Onder de Stichting Adelante Groep ressorteren vijf stichtingen. Een
daarvan is de Stichting Adelante Onderwijs. Deze coördineert het
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onderwijsbeleid en de schoolwerkzaamheden voor een school voor
speciaal en een school voor voortgezet speciaal onderwijs binnen het
Adelante Kindcentrum in Houthem/Valkenburg. Het betreft onderwijs
aan lichamelijk beperkte, meervoudig beperkte en langdurig zieke
kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Adelante Groep wordt geleid door een raad van bestuur met een
voorzitter en een bestuurslid. Stafafdelingen Human Resources,
Business Control, Marketing & Communicatie, Beleid & Kwaliteit en
het Facilitair Bedrijf ondersteunen de raad van bestuur en de
organisatieonderdelen. Daarnaast kent de organisatie een raad van
toezicht met een voorzitter en vier leden en een
medezeggenschapsraad met vijf ouders en vijf personeelsleden.

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

Samenvattend oordeel
De sturing op de kwaliteit van het onderwijs op de so- en vso-school
van Adelante Onderwijs is voor een groot deel op orde. Binnen het
kwaliteitszorgsysteem van het bestuur ontbreken echter enkele
belangrijke elementen waardoor een cyclisch proces van
kwaliteitszorg onvoldoende gewaarborgd is. Het beeld dat het
bestuur zich heeft gevormd over de kwaliteit van het onderwijs op de
school komt op hoofdlijnen overeen met ons beeld. Het algemene
bestuursbeleid heeft de directie van de school uitgewerkt naar
schoolbeleid dat in de onderwijspraktijk wordt toegepast. Het bestuur
voldoet aan de onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied
Financieel beheer. We zien op de korte of middellange termijn geen
risico’s voor de financiële continuïteit bij Stichting Adelante
Onderwijs.

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, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen oordelen voor de drie
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standaarden afzonderlijk. Bij deze oordelen geven we een kwalitatieve
beschrijving van het kwaliteitsgebied. We beoordelen twee van de drie
standaarden als voldoende. De standaard 'kwaliteitszorg' moet beter.

KA1 Kwaliteitszorg

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

De Adelante Groep heeft een complexe samenstelling, waarvan de
Stichting Adelante Onderwijs slechts een klein onderdeel uitmaakt. De
raad van bestuur kiest ervoor het onderwijs op hoofdlijnen en op een
zekere afstand te besturen. Het bestuur heeft een
kwaliteitszorgsysteem ingericht voor Adelante als geheel waar een
strategisch beleidsplan, kaderbrieven, jaarplannen en een integraal
risicomanagement deel vanuit maken. Het strategisch beleidsplan
stelt het bestuur samen met vertegenwoordigers van de drie
organisatieonderdelen op. In dit plan worden algemene speerpunten
en kernwaarden voor een bepaalde periode vastgelegd. In het
strategisch beleidsplan Adelante 2017-2019 staat het motto ‘haal het
beste uit jezelf’ centraal. De missie van Adelante is om kinderen,
jongeren en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte,
aandoening of ongeval optimaal te ondersteunen bij hun herstel van
functioneren en participatie.

Het huidige beleidsplan is een vervolg op het beleidsplan 2012-2016.
Vanwege vele soms onzekere maatschappelijke ontwikkelingen kiest
het bestuur op dit moment voor een verdieping van de in 2012
ingeslagen koers met doelen voor de middellange termijn. De school
heeft zich voor het schoolplan wel aan een termijn van vier jaar
gehouden, waardoor de cycli van beide plannen niet meer helemaal
gelijk lopen. De directie van de school heeft het schoolplan afgestemd
op de redelijk globale uitgangspunten van het bestuursbeleid en
daarnaast beleidsterreinen en doelen beschreven die voor de
ontwikkeling van de school van belang zijn.

Het bestuur neemt regelmatig kennis van de stand van zaken en de
ontwikkelingen op schoolgebied. Hiervoor zet het verschillende
instrumenten in, zoals tevredenheidsonderzoeken,
incidentenregistaties, procesaudits en presentaties door de directie.
Het bestuur vormt een kritisch klankbord en ondersteunt en faciliteert
de beoogde ontwikkelingen. Zijn invloed op onderwijsinhoudelijke
keuzes is beperkt. Hiervoor vertrouwt het op de kennis en
deskundigheid van de directie. Wanneer het schooloverstijgende
zaken betreft, zoals een te overwegen fusie met de Stichting
Maasgouwschool, draagt het bestuur wel nadrukkelijk bij aan de
besluitvorming.
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Het bestuur zorgt ervoor dat Adelante Onderwijs een stelsel van
kwaliteitszorg hanteert dat op het kwaliteitszorgsysteem van het
bestuur aansluit. Toch beoordelen we de standaard ‘kwaliteitszorg’ als
onvoldoende. De wet vraagt dat het bestuur zorg draagt voor een
stelsel van kwaliteitszorg op de scholen (artikel 19 en artikel 21, vierde
lid, WEC). Op grond hiervan moet het bestuur vaststellen waar
maatregelen ter verbetering nodig zijn. Om aan de wet te
voldoen, moet het bestuur het huidige stelsel van kwaliteitszorg
verbeteren en aanscherpen. Op dit moment maakt het bestuur met de
directie te weinig concrete afspraken over te behalen
kwaliteitsdoelen, waaronder leerlingresultaten. Het bestuur laat
zich uitgebreid informeren, maar vraagt de school te weinig om zich te
verantwoorden dat vooraf bepaalde doelen bereikt zijn.

Het zicht op de kwaliteit van het onderwijs, dat het bestuur zich met
het huidige stelsel van kwaliteitszorg verwerft, is in enkele opzichten
te beperkt. Belangrijke gegevens ontbreken op basis waarvan het
bestuur kan concluderen dat het over de kwaliteit van het onderwijs
tevreden is en dat er minimaal sprake is van basiskwaliteit. Zo
verzamelt het geen data over de resultaten van de leerlingen op
schoolniveau noch heeft het normen vastgesteld waartegen het deze
data kan afzetten. Ook is de kwaliteit van het didactisch handelen van
de leraren en de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen
onvoldoende in kaart gebracht. Verder blijkt onvoldoende dat het
bestuur nagaat of de school aan alle aspecten van wet- en regelgeving
voldoet. Bovendien heeft de so-afdeling van de school de ambitie om
de waardering goed te verwerven. Ook daarvoor is het nodig dat het
bestuur met heldere criteria kan vaststellen of van goede kwaliteit
sprake is.

KA2 Kwaliteitscultuur

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

De kwaliteitscultuur is van voldoende kwaliteit. Voor Adelante als
geheel hanteert het bestuur de Health Care Governance als code voor
goed bestuur. De afspraken rond het interne toezicht en de
eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur zijn vastgelegd in
statuten en in reglementen van de raad van toezicht en de raad van
bestuur. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
kwaliteitsontwikkeling van het (voortgezet) speciaal onderwijs ligt
vooral bij de directeur van de school. Hierover zijn in een
managementcontract afspraken vastgelegd. Het
managementcontract, zoals bedoeld in artikel 31 WEC, is echter
verlopen. We geven het bestuur daarom als herstelopdracht om het
contract te actualiseren.
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Een van de speerpunten in het strategisch beleidsplan 2017-2019 is
‘investeren in medewerkers en aantrekkelijk werkgever zijn’. Het
bestuur vindt het belangrijk dat de professionals bij Adelante
voldoende kansen krijgen om zich voortdurend te blijven ontwikkelen.
Daarbij staan de kernwaarden Samen, Expert en Grensverleggend
centraal. In het schoolplan en in de jaarplannen wordt dat vertaald
naar beleid en activiteiten voor professionalisering en
deskundigheidsbevordering van het personeel. Op individueel en
teamniveau vinden scholingsactiviteiten en opleidingstrajecten plaats
die in relatie staan tot de geplande verbeter- en ontwikkeldoelen voor
beter onderwijs voor de leerlingen. Naast de verplichte scholingen en
studiedagen krijgen de teamleden de gelegenheid om na schooltijd
vrijwillig modules over allerlei relevante specialismen te volgen. Sinds
twee jaar is ook collegiale consultatie via ‘Adelante in de klas’ een
belangrijk onderdeel van de kwaliteitscultuur. De teamleden staan
achter de nieuwe ontwikkelingen en zetten zich daar betrokken
en met enthousiasme voor in. Het bestuur en de directie realiseren
zich dat alle inspanningen die zij van het personeel vragen soms te
zwaar zijn. Daarom denken ze na over effectieve maatregelen om de
werkdruk van het personeel te verminderen.

KA3 Verantwoording en dialoog

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

Voor de standaard verantwoording en dialoog komen we tot het
oordeel voldoende. Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van
de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad maken we op dat
het bestuur de tegenspraak goed georganiseerd heeft. Deze organen
worden voldoende betrokken bij de beleids- en besluitvorming van
het bestuur en de directie van de school. Bij de standaard
kwaliteitszorg merkten we op dat het bestuur onvoldoende feitelijk
kan onderbouwen in welke mate de onderwijskwaliteit op orde is. Het
kan zich hierover daarom niet optimaal aan interne en externe
belanghebbenden verantwoorden, niet in gesprekken en ook niet in
documenten zoals in het jaarverslag en in de schoolgidsen. Los van
verantwoording is de informatieverstrekking over ontwikkelingen van
bestuur en scholen goed en uitgebreid via onder andere een
aantrekkelijke website, brochures en nieuwsbrieven. Ook bevordert
het bestuur een constructieve dialoog tussen de onderwijs- en
zorgpartners binnen de Adelante Groep. Voor de gesprekken met de
samenwerkingsverbanden heeft het bestuur de schooldirecteur
gemandateerd.

2.2. Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 5,04 6,13 7,14 6,65 7,05 7,27

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,81 0,84 0,86 0,85 0,86 0,87

Weerstandsvermogen < 5% 27,80% 36,00% 45,10% 52,80% 62,39% 66,49%

Huisvestingsratio > 10% 2,36% 2,80% 3,02% nvt nvt nvt

Rentabiliteit < 0% 7,01% 8,82% 6,93% 1,68% 2,14% 2,87%

continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.

De standaarden 'financiële continuïteit' en 'rechtmatigheid' zijn beide
beoordeeld als voldoende. Het kwaliteitsdomein financieel beheer is
dan ook beoordeeld als voldoende.

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

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

Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. Uit ons onderzoek is naar
voren gekomen dat de continuïteitsparagraaf aangescherpt kan
worden met betrekking tot de opgenomen meerjarenbegroting. De
meerjarenbegroting mist de koppeling met de strategische
doelstellingen van Stichting Adelante Onderwijs en is niet beleidsrijk
opgesteld. Wij verzoeken het bestuur om hieraan in de komende
jaarverslagen gedegen aandacht te besteden.
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Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Adelante Onderwijs
kwam het volgende onderwerp aan de orde.

Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatige aanwending
van rijksmiddelen
Volgens artikel 28i van de WEC is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die het bestuur moet beleggen bij
de intern toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) zijn dan
onder meer, dat deze moet (kunnen) toezien op de financiële
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze
verantwoording hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag
over 2016. Wij verzoeken de intern toezichthouder, aandacht te
besteden aan de doelmatigheid van de besteding en de
verantwoording van zijn toezicht daarop in de bestuursverslagen
vanaf 2017. Omdat dit aspect van het interne toezicht op dit moment
sectorbreed nog in ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet
gepast om naast dit verzoek ook een expliciete herstelopdracht te
geven.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor Stichting Adelante
Onderwijs als voldoende. Ons oordeel bij deze standaard gaat
enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. Wel wijzen wij
op het volgende aandachtspunt.

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
In het onderzoek bij Stichting Adelante Onderwijs hebben wij
vastgesteld dat Stichting Adelante Onderwijs haar liquide middelen
heeft uitstaan bij de groepsmaatschappij (Stichting Adelante Groep).
Volgens artikel 4 lid 1 van de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016 mogen derivaten, leningen of beleggingen alleen worden
aangetrokken dan wel worden uitgezet bij financiële ondernemingen
als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Stichting Adelante
Onderwijs heeft middelen uitstaan bij de groepsmaatschappij welke
zelf geen financiële onderneming is als bedoeld in de Wet op het
financieel toezicht. Deze handelswijze is derhalve in strijd met de
Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Naar aanleiding van ons onderzoek heeft het bestuur van Stichting
Adelante Onderwijs direct acties ondernomen om deze omissie te
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Bestuur

KA1 Kwaliteitszorg

Het bestuur voldoet niet volledig aan
de wettelijke vereisten met
betrekking tot het stelsel van
kwaliteitszorg (artikelen 19 en 21,
vierde lid van de WEC).

Het bestuur zorgt voor een adequaat
stelsel van kwaliteitszorg om op
basis daarvan de
onderwijsontwikkeling en
-verbetering aan te sturen.

Met het bestuur maken we te zijner
tijd afspraken over de inhoud van
een herstelonderzoek dat we uiterlijk
over twee jaar zullen uitvoeren.

KA2 Kwaliteitscultuur

Het bestuur beschikt over een
managementcontract waarin de
verantwoordelijkheidsverdeling in de
aansturing van de school is
vastgelegd. Dit contract is echter
verlopen (artikel 31 WEC).

Het bestuur zorgt voor een actueel
managementcontract en laat dit
uiterlijk 1 november 2018 uploaden
in het Internet Schooldossier (ISD).

De inspectie neemt kennis van het
ingezonden managementcontract en
stelt vast of de tekortkoming is
opgeheven.

Op 22 oktober 2018 hebben wij
een aangepaste versie van het
managementcontract ontvangen.
Het bestuur heeft hiermee aan de
herstelopdracht voldaan.

Scholen

VSO Adelante

OP1 Aanbod

De school maakt onvoldoende
duidelijk dat het programma van
toetsing en afsluiting (pta) en de
examinering de
verantwoordelijkheid zijn van de vo-
school waarvan de leerlingen het
examen maken (artikel 14a, 14b, 47,
WEC; artikel 2, lid 3 en 6; artikel 3,
artikel 41a EB vo; artikel 30, lid 1,
WVO).

Het bestuur informeert de inspectie
uiterlijk 1 december 2018 over de
wijze waarop de school de
examinering voor het vmbo-diploma
geregeld heeft.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school de vereiste informatie over
examinering opneemt in de
schoolgids vso van schooljaar
2018/2019.

De inspectie neemt kennis van de
ingezonden informatie over
examinering en toetst de schoolgids
vso 2018/2019. Ze stelt vast of de
tekortkoming is opgeheven.

VSO Adelante

KA1 Kwaliteitszorg

De school evalueert niet de
uitstroomresultaten van de
leerlingen die dagbesteding, de
entree-opleiding en het
praktijkonderwijs gevolgd hebben
(artikel 19 en 20, vierde lid WEC).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school de uitstroomresultaten van
alle leerlingen in kaart brengt en
evalueert.

In het kader van het
herstelonderzoek op bestuursniveau
beoordeelt de inspectie opnieuw
standaard KA1 op het niveau van de
vso-school.

herstellen. Stichting Adelante Onderwijs is bezig om de zorg- en
onderwijsafdeling administratief van elkaar te scheiden. Dit betekent
onder andere dat de zorg- en onderwijsgeldstromen nu ook via
separate bankrekeningen zullen lopen. Het bestuur geeft aan dat deze
exercitie maximaal drie maanden zal duren. Wij verwachten dan ook
dat uit het jaarverslag van 2018 zal blijken dat Stichting Adelante
Onderwijs een eigen bankrekening (c.q. liquiditeitspositie) heeft en
dat er geen sprake meer is van een rekening-courant verhouding met
de groepsmaatschappij. Wij verwachten dat de accountant hieraan bij
de controle van de jaarrekening 2018 aandacht zal besteden.

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

SO en VSO Adelante

KA3 Verantwoording
en dialoog

De school geeft in de schoolgidsen
van so en vso onvoldoende aan
welke onderwijsresultaten zij met
het onderwijsproces bereikt heeft en
wat de effecten zijn van recente
verbeteractiviteiten. Ook ontbreken
uitkomsten van recente
tevredenheidsonderzoeken (artikel
22, eerste lid onder a en l, WEC).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school zich in de schoolgidsen van so
en vso aan ouders verantwoordt
over de onderwijsresultaten, de
effecten van verbeteractiviteiten en
over uitkomsten van
tevredenheidsonderzoeken.

De inspectie toetst de schoolgidsen
so en vso 2018/2019 en stelt vast of
de tekortkoming is opgeheven.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .
De onderzoeken ter verificatie zijn uitgevoerd op de so- en de vso-
school van Adelante Onderwijs. Bij beide scholen lag het accent op het
thema : opbrengstgericht werken met groepsarrangementen.

Adelante Onderwijs heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de
implementatie van opbrengstgericht werken. Met deze ontwikkeling
sluiten de scholen aan bij het speerpunt Kwaliteit dat in het
strategisch beleidsplan van het bestuur genoemd staat. Uit een
geëvalueerd meerjarenplan en een borgingsdocument hebben we
opgemaakt dat de scholen hun doelstellingen voor opbrengstgericht
werken met behulp van groepsarrangementen op dit moment vooral
bereikt hebben binnen het reken- en taalonderwijs. Bij het
startgesprek hebben bestuur en directie dit bevestigd. Bij de so-school
verifiëren we het thema binnen het rekenonderwijs en bij de vso-
school binnen het taalonderwijs.

We hebben de bereikte doelstellingen bij so en vso geverifieerd aan de
hand van de standaarden 'aanbod' (OP1) en 'didactisch handelen'
(OP3) uit het kwaliteitsgebied ‘onderwijsproces’ en de standaard
'resultaten' (OR1) uit het kwaliteitsgebied ‘onderwijsresultaten’. Aan
de hand van de standaard ‘kwaliteitscultuur’ (KA2) zijn we bij het
vso bovendien nagegaan hoe het bestuur bijdraagt aan de
kwaliteitscultuur om de ontwikkelingen rondom opbrengstgericht
werken succesvol te laten zijn. Bij de standaard ‘verantwoording en
dialoog’ (KA3) hebben we geverifieerd hoe het bestuur zich over de
effecten van de verbeteractiviteiten aan belanghebbenden
verantwoordt. De standaard ‘kwaliteitszorg’ (KA1) maakt in schooljaar
2017/2018 verplicht deel uit van alle verificatieonderzoeken om voor
de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs tot een stelselbeeld
over kwaliteitszorg te komen. Ook bij deze standaard hebben we het
bovengenoemde thema meegenomen.

De geselecteerde standaarden dienden voor verificatie van het
beleidsthema. Daarnaast hebben we ook de totale onderwijskwaliteit
op deze standaarden beoordeeld. De standaard 'Zicht op
ontwikkeling' (OP2) hebben we niet beoordeeld, maar we hebben wel
ontwikkelingsperspectieven bekeken, omdat deze voorwaardelijk zijn
voor de te realiseren kwaliteit van het leerstofaanbod en het
didactisch handelen.

3.1. Adelante Speciaal Onderwijs

De kwaliteit op de so-school is op twee standaarden goed
Wij concluderen dat de school basiskwaliteit realiseert bij de
standaarden 'resultaten', kwaliteitszorg' en ‘verantwoording en
dialoog’. Bij de standaarden ‘aanbod’ en ‘didactisch handelen’ is
sprake van goede kwaliteit. Bij de standaard 'kwaliteitszorg' geven wij
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een herstelopdracht.

Het opbrengstgericht handelen is in het so herkenbaar
In het zogenoemde ‘borgingsdocument’ heeft de school de werkwijze
voor opbrengstgericht werken met groepsarrangementen vastgelegd.
Aan de groepsarrangementen ligt een schoolstandaard ten grondslag.
Aan de hand daarvan bepaalt de school de uitstroombestemming van
de leerlingen en de leerroute die zij moeten volgen om die
uitstroombestemming te bereiken. Het onderwijsaanbod is
evenwichtig over de leerjaren verdeeld. Op arrangementenkaarten
staan de lesdoelen en de leerstof per periode gepland met basis
lesstof en daarnaast verdiepte of intensieve lesstof om aan de
specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen.
Dit laat zien dat er sprake is van systematische afstemming van het
aanbod op de mogelijkheden van individuele leerlingen. In het so
hebben we duidelijk kunnen waarnemen dat de leraren hun
rekenlessen conform de arrangementkaarten laten plaatsvinden. Ze
gebruiken de methodes, middelen en materialen die op de kaarten
vermeld staan. Ook volgen ze de aanbevelingen voor pedagogisch en
didactisch handelen die het leerklimaat en de kwaliteit van de
groepsinstructies zichtbaar ten goede komen.
Wanneer individuele leerlingen een specifieke aanpak of extra
ondersteuning nodig hebben, staat dit vermeld op een leerlingkaart
die aan de arrangementskaart is toegevoegd. Daarnaast krijgen
sommige leerlingen een individueel handelingsplan of een
gedragsplan.

Ontwikkelpunten
In de schoolstandaard zijn de niveaus voor rekenen en taal passend bij
ieder leerjaar, gekoppeld aan de uitstroombestemming weergegeven.
Die niveaus sluiten aan bij de genormeerde toetsen die de school
(half) jaarlijks inzet om het didactisch niveau van de leerlingen te
bepalen. De school beschikt hiermee over voldoende gegevens om de
didactische resultaten vast te stellen en te duiden. Nadrukkelijker kan
zij die gegevens ook benutten om de effectiviteit te meten van het
opbrengstgerichte werken op schoolniveau. Bovendien werkt de
school nog aan arrangementen voor de sociale en emotionele
ontwikkeling en voor leren leren. Voor deze vormingsgebieden wil zij
op korte termijn een digitaal volgsysteem invoeren.
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Breed aanbod met eigen aspecten van kwaliteit
Het aanbod waarderen we als goed. De school voorziet in een breed
onderwijsaanbod voor de didactische en leergebiedoverstijgende
ontwikkeling van de leerlingen met eigentijdse methodes die aan de
kerndoelen voldoen en gekoppeld zijn aan doelen op leerlijnen.
Daarnaast vinden er betekenisvolle activiteiten plaats waar ook
heldere doelen aan ten grondslag liggen. Met de nieuw ingevoerde
arrangementkaarten verdelen de leraren het aanbod evenwichtig over
de leerjaren en de leerroutes. Het onderwijsaanbod staat helder in het
schoolplan en in de schoolgids beschreven, niet alleen het
basisaanbod, maar ook diverse eigen aspecten van kwaliteit. Dat
betreft bijvoorbeeld een schoolbibliotheek die op een van de
leerpleinen van de onderbouw gevestigd is. De uitgebreide collectie
en de promotieactiviteiten rondom onder andere de
kinderboekenweek of het nationaal voorleesontbijt dragen bij aan de
motivatie van leerlingen om te lezen. Een ander voorbeeld zijn de vele
sportieve activiteiten die naast de standaard lessen voor
bewegingsonderwijs plaatsvinden, zowel tijdens als na schooltijd. Ook
andere activiteiten in het kader van vrije tijdsbesteding krijgen ruime
aandacht. Bovendien heeft de school met leerstof en middelen voor
cultuureducatie, wetenschap en techniek oog voor de specifieke
talenten van de leerlingen.

Het aanbod voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de
leerlingen is ingebed in de methodiek van groepsdynamisch
onderwijs. Niet alleen op vaste momenten, maar gedurende de hele
schooldag worden kansen benut om het gedrag van leerlingen te
vormen en te ontwikkelen. Daarnaast heeft de school speciale
trainingen en therapieën in huis die ze doelbewust inzet wanneer
blijkt dat leerlingen dat nodig hebben.

In de lessen hebben we waargenomen dat de leraren met
aansprekende methodes en materialen werken die het in hoge mate
mogelijk maken op het niveau en de belangstelling van de leerlingen
af te stemmen. Ook het effectieve gebruik van ict valt op, zoals de
inzet van instructiefilmpjes die de leerlingen zichtbaar weten te
boeien.

Enkele jaren geleden is de school verbouwd tot een integraal
kindcentrum. Daardoor is een nieuwe, zeer aantrekkelijke en
uitdagende leeromgeving ontstaan met leerpleinen en mooi en
functioneel ingerichte leslokalen. Bovendien sluit de opzet van het
kindcentrum beter aan bij de principes van één kind één plan en
maakt het een geïntegreerd aanbod en intensievere samenwerking
mogelijk met de paramedici (logopedisten, fysiotherapeuten en
ergotherapeuten) van Adelante revalidatie.
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Goede rekenlessen
We hebben drie sterke rekenlessen gezien op basis waarvan we het
didactisch handelen als goed waarderen. In het borgingsdocument
staat beschreven waaraan een goede les moet voldoen. Alle
elementen hebben we waargenomen, zoals een adequate toepassing
van het directe instructie- en convergente differentiatiemodel en een
effectief gebruik van de leertijd. Bij de lessen waren de
arrangementenkaarten zichtbaar leidend en ondersteunend voor
een goed klassenmanagement. Bovendien was te zien dat de
leerlingen de gewoonte ontwikkeld hebben om met en van elkaar te
leren en samen te werken. Afwisselend werden ze uitgedaagd om nu
eens alleen en dan weer samen over iets na te denken. Ook was er
veel aandacht voor reflectie op leren en voor evaluatie van het lesdoel
om het geleerde te laten beklijven. Daarnaast had het gebruik van
wisbordjes en de inzet van digitale middelen bij de instructie een
duidelijke meerwaarde.

Voor de verbetering en borging van de taal- en rekenlessen heeft de
school een reken- en een taalspecialist aangesteld. Deze nemen deel
aan de groepsbesprekingen en helpen de leraren om waar nodig
doelen en aanpak beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen.

Uitstroom conform het uitstroomperspectief
De resultaten zijn voldoende, omdat de school kan aantonen dat meer
dan tachtig procent van de leerlingen uitstroomt naar de beoogde
uitstroombestemming. De school legt niet vast of dit ook betekent dat
tachtig procent van de leerlingen voor alle kernvakken het benodigde
niveau voor het uitstroomperspectief behaald heeft.

Kwaliteitszorg voldoende, maar kan beter
We beoordelen de kwaliteitszorg bij de so-school als voldoende met
enkele aandachtspunten. Het stelsel van kwaliteitszorg heeft een
cyclisch en systematisch karakter. Aan de basis van de kwaliteitszorg
ligt het schoolplan 2015-2019. Daarin zijn de uitkomsten van een
vierjaarlijkse zelfevaluatie opgenomen, waarmee de school op alle
aspecten van het onderwijs haar ontwikkelbehoeften in kaart
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gebracht heeft. Verbeteracties zijn smart uitgewerkt in jaarplannen die
de school jaarlijks evalueert. Sterk is het tussentijdse
borgingsdocument dat ertoe bijdraagt dat teamleden de afspraken
over het opbrengstgerichte werken naleven en de beoogde kwaliteit
blijven nastreven.

Op verschillende manieren genereert de school data om acties te
plannen voor behoud, verbetering en verdere ontwikkeling van de
kwaliteit van het onderwijs. Daartoe behoren ook resultaatgegevens
van de leerlingen, zoals tussentijdse toetsresultaten van genormeerde
toetsen uit het digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast vergelijkt de
school de adviezen van de drempeltoets die de schoolverlaters maken
met de schooladviezen. Het zicht op de kwaliteit van de lessen
ontstaat door lesobservaties uitgevoerd door intern begeleiders en
teamleiders. De school kent echter niet de gewoonte om
de bevindingen samen te voegen tot één kwaliteitsbeeld om het
onderwijsproces op schoolniveau te beoordelen.

We concluderen dat de school de kwaliteit van haar zelfevaluaties kan
verbeteren door vooraf te bepalen aan de hand van welke data en
normen zij vaststelt of doelen op schoolniveau naar tevredenheid
bereikt zijn. Daarbij kan ze dan een onderscheid maken tussen
gerealiseerde basiskwaliteit of goede kwaliteit. Zeker omdat de so-
school de ambitie heeft de waardering goed te verwerven en zich
daarover moet kunnen verantwoorden.

Brede dialoog, maar verantwoording in schoolgids kan beter
De verantwoording en dialoog beoordelen we als voldoende. Het
bestuur krijgt echter wel een herstelopdracht, omdat de informatie
aan ouders in de schoolgids ontoereikend is.

De school kent een heldere interne overlegstructuur. Er is een
vergadercyclus ingericht en er zijn afspraken gemaakt over het
gewenste communicatiegedrag. De school heeft een groot netwerk
binnen de regio Midden- en Zuid-Limburg. In het kader van zorg
onderhoudt zij intensieve contacten met de zorgpartners binnen de
eigen organisatie, maar bijvoorbeeld ook met de leerplichtambtenaar,
de wijkagent, het centrum voor jeugd en gezin, de
jeugdgezondheidszorg en het centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In
het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij acht
samenwerkingsverbanden. Verder is er een professionele uitwisseling
met pedagogische en sociale academies en collega mytylscholen.

Zes keer per jaar spreekt de directie van de school met de
medezeggenschapsraad (mr), die een ouder- en personeelsgeleding
bevat. Met ouders zijn er ook contacten via de oudervereniging en de
ouderparticipatie. Iedere maand geeft de school per leerweg een
nieuwsbrief uit. In de schoolgids staan de algemene
wetenswaardigheden vermeld. De wet gaat ervan uit dat de school in
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de schoolgids ook duidelijk aangeeft wat de doelen van het onderwijs
zijn en welke resultaten de school met het onderwijsproces bereikt
heeft (artikel 22, WEC). Ook de uitkomsten van
tevredenheidsonderzoeken en andere kwaliteitsmetingen moeten
beschreven staan. De school heeft weliswaar informatie uit het laatste
schooljaarverslag 2015/2016 opgenomen, maar deze is te summier en
onvoldoende actueel.

3.2. Adelante Voortgezet Speciaal Onderwijs

De kwaliteit op de vso-school is overwegend voldoende
Wij concluderen dat de school basiskwaliteit realiseert bij de
standaarden 'aanbod', 'didactisch handelen', 'resultaten' en
'kwaliteitscultuur'. De standaard 'kwaliteitszorg' is in ontwikkeling en
heeft daarom nog niet de vereiste basiskwaliteit. Bij de standaarden
'aanbod' en 'kwaliteitszorg' geven wij herstelopdrachten.

Het opbrengstgericht handelen is herkenbaar in het vso
De basiswerkwijze van Adelante voor het opbrengstgericht handelen
is herkenbaar in het vso. Ook in het vso is het werken met
schoolstandaarden een belangrijk aspect van het opbrengstgericht
handelen. Het vso gebruikt schoolstandaarden voor de vakgebieden
bij taal en als criteria voor de uitstroomperspectieven dagbesteding,
pre-arbeid en arbeid. Voor de soorten onderwijs bij het
uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het vso, moet Adelante de
schoolstandaarden nog bepalen. Wij kunnen de informatie van het
bestuur bevestigen dat het opbrengstgericht werken in het vso het
verst ontwikkeld is voor de praktijkafdeling. Voor deze afdeling heeft
de school, naast de schoolstandaard, ook de arrangementkaarten in
leerlijnen voor de vakgebieden taal, rekenen, sociaal en emotionele
ontwikkeling en leren leren gereed. Voor de dagbesteding zijn er
arrangementkaarten voor mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen
en de sociale en emotionele ontwikkeling. Adelante heeft zich
voorgenomen om ook schoolstandaarden te bepalen voor de
schoolsoorten binnen het vmbo (basis, kader en theoretische
leerweg). In de tussentijd gebruikt zij voor het aanbod de
vakprogramma's en leerlijnen voor rekenen, sociaal en emotioneel en
leren leren.

Het opbrengstgericht handelen betekent bij Adelante in feite dat
eenmaal het uitstroomperspectief is bepaald aan de hand van de
schoolstandaard, de leraren gericht werken aan het realiseren van het
aanbod en een basisleerklimaat voor de pedagogisch didactische
aanpak conform de arrangementkaarten. Alle leerlingen worden
ingedeeld op een niveau, zichtbaar in de arrangementkaart. Wat
betreft het leerstofaanbod, maakt de school daarmee aannemelijk dat
er sprake is van systematische afstemming op de mogelijkheden van
individuele leerlingen.
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De huidige werkwijze met niveaugroepen bij een arrangementkaart is
gericht op het creëren van een basisleerklimaat afgestemd op de
behoeften van de groep leerlingen binnen een arrangement. Wanneer
individuele leerlingen een specifieke aanpak of extra ondersteuning
nodig hebben, staat dit vermeld op een leerlingkaart die aan de
arrangementskaart is toegevoegd. Daarnaast krijgen sommige
leerlingen een individueel handelingsplan of een gedragsplan.

Veelzijdig aanbod
Wij beoordelen het aanbod als voldoende. De school biedt voortgezet
speciaal onderwijs aan op verschillende niveaus bij drie
uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarktgericht en
dagbesteding. Voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt zij
vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met de theoretische
leerweg aan. Daarnaast biedt zij pre-entree aan als tussenfase voor
zowel leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs als voor
leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht. Dit is
afhankelijk van de verwachting of de leerling de entree-opleiding
volgt als opstap naar een volgende opleiding of als eindonderwijs met
als doel de versterking van de positie op de arbeidsmarkt. Voor
dagbesteding heeft zij een aanbod voor belevingsgerichte
dagbesteding, activiteitengerichte dagbesteding en arbeidsmatige
dagbesteding. De school heroverweegt een eerder besluit om havo
aan te bieden in samenwerking met een instelling voor vavo. Dit
schooljaar zijn er geen leerlingen die op Adelante op havo-niveau
onderwijs krijgen.

Het onderwijsprogramma dat de school hanteert voor de
verschillende soorten uitstroomprofielen voldoet aan de kerndoelen.
Er is een aanbod voor leergebiedoverstijgende kerndoelen bij sociaal
en emotionele ontwikkeling en leren leren. Voor de sociaal en
emotionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie heeft zij een
methodisch aanbod. Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben,
heeft zij voor de sociaal en emotionele ontwikkeling ook een
preventief en remediërend aanbod met sportieve en drama-
activiteiten. De andere kerndoelen bij het leergebiedoverstijgende
domein, leren leren, komen naar gelang de situatie en tijdens andere
leeractiviteiten aan bod.

In de bovenbouw van het vmbo biedt de school het profiel economie
en ondernemen aan. De leerlingen maken het volledige examen van
het voortgezet onderwijs. Voor de beroepsgerichte leerwegen is het
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examen een combinatie van staatsexamen en het examen van een
reguliere vo-school. Leerlingen met uitstroomprofiel arbeid kunnen
branchegerichte certificaten halen voor horeca en groen.

Het valt ons op dat de vmbo-leerlingen met wie wij een gesprek
gevoerd hebben, zich niet bewust zijn van een profielkeuze. De school
heeft een uitgebreide schoolgids waarin zij informatie geeft over alle
profielen. Het wordt in de schoolgids voor leerlingen en ouders niet
duidelijk welke profielen de school daadwerkelijk aanbiedt.

De school geeft aan dat zij zelf het examen afneemt en een eigen
programma voor toetsing en afsluiting (pta) gebruikt. De school heeft
echter geen examenlicentie en kan derhalve niet zelf
een pta vaststellen. Zij dient het pta van de examinerende school te
volgen en ook het examen dient onder verantwoordelijkheid van deze
school afgenomen te worden. Eventuele aanpassingen in het pta
vanwege behoeften van de vso-leerlingen, dient te gebeuren
onder verantwoordelijkheid van de examinerende school met
examenlicentie. In de schoolgids dient zij ook de naam van de
verantwoordelijke school voor het pta en het vo-examen op te
nemen. Het moet al in de schoolgids duidelijk beschreven zijn dat de
leerlingen als extraneus kandidaten het examen van een andere vo-
school maken. Bovendien moet het bestuur duidelijke
afspraken vastleggen met de vo-school over het examineren en het
volgen van het pta. Bij Adelante gaat het alleen om de examens voor
de beroepsgerichte vakken. Voor de algemeen vormende vakken
maken de leerlingen staatsexamens (artikel 14a, 14b, 47, WEC;
artikel 2, lid 3 en 6; artikel 3 en artikel 41a EB vo; artikel 30, lid 1,
WVO). Omdat de school op bovenstaande punten in gebreke blijft,
geven we het bestuur hiervoor een herstelopdracht. Wellicht ten
overvloede vermelden wij erbij dat ouders niets hoeven te betalen
voor het examen.

Afstemming van het aanbod en een positief leerklimaat
Het didactisch handelen beoordelen we als voldoende op basis van
een beperkt aantal lessen die we gezien hebben in de onderbouw van
de afdelingen praktijk, dagbesteding en vmbo. Wij hebben
waargenomen dat de leraren het aanbod afstemmen op het niveau
van de leerlingen dat door de commissie voor de begeleiding bepaald
is. De meeste leraren leggen de pedagogisch-didactische aanpak vast
in de arrangementenkaart op drie niveaus: basisondersteuning,
verdiept en intensief.

De bezochte leraren weten de leerlingen met een positieve
benadering en uitdagende leeropdrachten en werkvormen bij de les te
betrekken. Bij alle bezochte lessen zagen wij vormen van
samenwerkend leren en leerlingen die graag meedoen met de les.
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Meer aandacht voor denkstrategieën bij het didactisch handelen
De leraren kunnen in hun uitleg explicieter aandacht besteden aan
denkstrategieën om te bevorderen dat leerlingen leren met inzicht en
dat het geleerde beklijft. Dat houdt in dat zij meer verbanden laten
zien tussen beschikbare informatie. Bij woordenschatonderwijs is
dat bijvoorbeeld aandacht voor de uiterlijke kenmerken en de
naam van een object. Ook gaat het om verbanden tussen oorzaak en
gevolg.

Uitstroom conform het uitstroomperspectief
De leerresultaten zijn voldoende, omdat de school kan aantonen dat
meer dan tachtig procent van de leerlingen uitstroomt conform het
beoogde uitstroomperspectief. De school geeft niet aan of dit ook
betekent dat tachtig procent van de leerlingen voor alle kernvakken
het benodigde niveau voor het uitstroomperspectief behaald heeft.
Dit is wel nodig voor een goed beeld op de behaalde leerresultaten en
voor de school om aan te tonen dat zij de geplande kwaliteit
realiseert.

In het schooljaar 2016/2017 zijn alle vmbo-leerlingen geslaagd voor
het vmbo-diploma. Op schoolniveau is het gemiddelde voor alle
geëxamineerde vakken een voldoende.

Essentiële informatie ontbreekt
Bij de vso-school beoordelen we de kwaliteitszorg als onvoldoende
(artikel 19 en 20, vierde lid, WEC). Wij stellen vast dat de cyclus van
kwaliteitszorg voor het vso nog niet volledig doorlopen is. De school
evalueert op schoolniveau de examenresultaten van de vmbo-
leerlingen. Zij evalueert niet de behaalde resultaten bij uitstroom van
de leerlingen die dagbesteding, de entree-opleiding en het
praktijkonderwijs gevolgd hebben. De evaluatie op schoolniveau
moet er nadrukkelijker op gericht zijn om te achterhalen of de school
het maximaal haalbare uit de leerlingen haalt. Daarmee bewaakt zij
dan ook de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Bovendien
vergroot een goede evaluatie de kans op zinvolle verbeteracties.
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De school heeft haar ambities voor het onderwijsproces beschreven
en evalueert jaarlijks of de teamleden deze waarmaken. Hiervoor
worden ook audits uitgevoerd. Zij spreekt zich bij de evaluaties van
het onderwijsproces echter niet uit over de mate waarin de
gerealiseerde kwaliteit aan de ambities en aan daaraan gekoppelde
schoolnormen voldoet. Een eindoordeel over de kwaliteit van het
onderwijsproces op schoolniveau blijft achterwege.

Verbetercultuur
De kwaliteitscultuur is bij het vso voldoende. De school heeft
verschillende deskundigheden binnen het team. Voor een klas is een
klassenteam verantwoordelijk voor de kwaliteit. Zo'n team bestaat uit
verschillende disciplines. Bovendien werkt de school nauw samen met
de revalidatie. Daarbij weet de school de verantwoordelijkheden goed
te scheiden.

De school werkt intensief aan de verbetering van het onderwijsproces.
Alle teamleden worden daarbij betrokken. Een aandachtspunt is dat
het team veel werkdruk ervaart. Hierdoor kan de schoolleiding het
doel voorbij schieten. Temporisering met een tijdsplanning voor de
verbeterdoelen, lijkt noodzakelijk. Het bestuur geeft aan dat het met
acties gestart is om de werkdruk te verminderen.
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Reactie van het bestuur4 .
In juni 2018 hebben wij deelgenomen aan het vierjaarlijks onderzoek
naar bestuur en scholen. Het bestuursgesprek en de wijze waarop wij
als school samen met de inspectie het programma voor het onderzoek
hebben mogen vormgeven, hebben wij als positief ervaren. Op deze
wijze kregen wij de kans de ontwikkelingen te presenteren waar we
trots op zijn, maar hebben wij ook een kritische blik mogen ontvangen
op het bestuur, de kwaliteitszorg en ons financieel beleid.

De bevindingen van de inspectie ten aanzien van wat goed gaat en
wat beter kan, zijn voor bestuur en directie herkenbaar. We zijn blij
met de resultaten die we de afgelopen periode hebben bereikt en
welke we nu voor de hele school verder zullen doortrekken. We zijn
ook trots dat we toch een enorme verbetering in onderwijskwaliteit
hebben kunnen realiseren, ondanks de roerige tijden waar we ons als
school en zorgaanbieder in bevinden.

Wij zullen naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen
verbeteringen gaan aanbrengen in ons kwaliteitssysteem. De
herstelopdrachten en verbeterpunten worden vormgegeven in een
plan van aanpak.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


