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Samenvatting
Wat gaat goed?
Het bestuur zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs op de
school tenminste voldoende is en zorgt voor verbeteringen, als dat
nodig is. Nog liever wil het bestuur dat het onderwijs goed is en op
sommige punten zelfs excellent. Om dat te bereiken helpt het bestuur
de school om specifieke doelen te stellen en te bereiken die de kansen
van de leerlingen op een goede ontwikkeling groter maken. Het
bestuur denkt mee met de directie van de school en houdt in de gaten
dat de plannen betaalbaar zijn. Ook stimuleert en realiseert het een
goede kwaliteitscultuur, waarbinnen directie en team zich willen
scholen en ontwikkelen om samen beter te worden en goed te blijven.
Op de afdeling speciaal onderwijs is het aanbod van goede kwaliteit.
De nieuwe ontwikkelingen in het leesonderwijs en de speelontwikkeling dragen daar zeker toe bij. Op de afdeling voortgezet speciaal
onderwijs krijgen de leerlingen steeds meer mogelijkheden om zich
voor te bereiden op een arbeidsplaats of een plek in de dagbesteding.
Om het onderwijs te verrijken werkt de school actief met allerlei
partijen samen, zoals met andere scholen, bedrijven en instellingen.
Ook onderhoudt zij intensieve contacten met De Tolbrug Specialistische Revalidatie, de zorgpartner met wie zij sinds 2013 in een prachtig
nieuw gebouw onder één dak gehuisvest is.
De leeromgeving van de leerlingen is veilig en leerlingen geven aan met
plezier naar school te gaan. Dat is zichtbaar tijdens de lessen, in de pauze
momenten en aan het begin van de dag, wanneer ze de school binnen
komen. Aan het onderwijs ligt een goed pedagogisch klimaat ten
grondslag met heldere regels en afspraken over wat wel en niet is
toegestaan. Bovendien blijkt uit de visie, het aanbod en de inrichting van
de school, dat bestuur en directie het belangrijk vinden dat leerlingen
zelfvertrouwen ontwikkelen en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn.
Wat moet beter?
Op school kunnen de leerlingen leren hoe zij met elkaar moeten
omgaan en hoe zij in de samenleving goede burgers zijn. Het onderwijsaanbod om sociale en maatschappelijke competenties te ontwikkelen, is ruim voldoende. Het is alleen niet duidelijk of alle leerlingen
aan het einde van hun schoolperiode deze competenties dan ook echt
bereikt hebben. Bestuur en directie moeten dat beter aantonen.
De schoolleiding vindt het belangrijk dat ouders goed op de hoogte
zijn van wat er in de school gebeurt. In de schoolgids, op de website en
in de nieuwsbrief kunnen zij daar veel over lezen. Toch is dat niet
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voldoende. In de schoolgids moet ook te lezen zijn welke resultaten de
leerlingen bij schoolverlaten behaald hebben. Daarnaast dient het
bestuur de ouders te informeren over de doelen waaraan de school in
het afgelopen schooljaar gewerkt heeft en of de ontwikkel- en
verbetertrajecten gelukt zijn.
Sommige leerlingen krijgen een deel van de week onderwijs op een
andere school. De wet staat dat toe, maar dan moet de school de
afspraken met die school wel vastleggen, zelfs als het maar om enkele
uren gaat. De voorschriften zijn op dit punt strenger geworden, dus
moet het bestuur de werkwijze aanpassen.
Het bestuur moet herstellen wat beter moet en de inspectie daarover
informeren. Er is geen aanleiding voor verder vervolgtoezicht.
Wat kan beter?
De school beschikt over veel beleidsdocumenten die in een digitaal
kwaliteitshandboek zijn opgenomen en voor iedereen in de school
goed toegankelijk zijn. Een van die documenten is het schoolplan. Dit
plan voldoet aan de wettelijke eisen, maar ‘leeft’ niet onder het
personeel. Het bestuur zou kunnen nagaan hoe de school het
schoolplan anders kan invullen en het binnen het systeem van
kwaliteitszorg een duidelijke functie kan geven.
Voor de leerlingenzorg heeft de school een mooi, maar erg omvangrijk
document ontwikkelingsperspectief gemaakt. Een deel van de
gegevens is niet direct van belang voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
Die informatie zou de school apart kunnen houden. De nadruk ligt dan
sterker op de uitstroombestemming van de leerling met daaraan
gekoppeld het uitstroomniveau, de leerroute en de afstemming op de
onderwijsbehoeften. Zij geven immers richting aan het handelen van
de leraar en staan centraal bij de evaluatie van het perspectief en in de
voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen.
De lessen zijn van ruim voldoende kwaliteit, maar de leraren kunnen
hun vaardigheden verder ontwikkelen en leren van elkaars goede
voorbeelden. Ze kunnen bijvoorbeeld het doel van de les en de uitleg
nog beter afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen. Ook
kunnen ze beter aantonen dat ze, waar nodig, ook tussentijds
aanpassingen doen om leerlingen op koers te houden. Bijvoorbeeld
door aandachtspunten in het dagrooster of in de weekplanning van
een leerling op te nemen.
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1. Inleiding
Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?

De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Stichting Gabriël. De centrale onderzoeksvraag voor een
vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is:
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 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?
Het onderzoek op het niveau van het bestuur richt zich daarmee op de
standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie
(KA) en Financieel beheer (FB).
Het onderzoek richt zich daarnaast op enkele aspecten van de
onderwijskwaliteit op de so- en vso-afdeling van de school.
Werkwijze
We hebben het onderzoek op twee niveaus uitgevoerd. Op bestuursniveau hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteitszorg en de
borging van de financiële continuïteit. Op schoolniveau hebben twee
verschillende onderzoeken plaatsgevonden: een verificatieonderzoek
bij de so-afdeling en een stelselonderzoek in de vorm van een
kwaliteitsonderzoek bij de vso-afdeling van de Mytylschool Gabriël. Het
stelselonderzoek levert ons een kwaliteitsbeeld voor de Staat van het
Onderwijs. Bij dit onderzoek hebben we alle standaarden uit het
onderzoekskader SO 2017 beoordeeld. Bovendien zijn we nagegaan of
we het basisarrangement konden handhaven. Daarnaast was het op
vier standaarden ook een verificatieonderzoek.

Legenda van beoordelingen
zoals ze in de rapportages
worden weergegeven:

G

goed

V

voldoende

O

onvoldoende

K

kan beter

Het verificatieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderzoek
naar de kwaliteitszorg van het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om
de vraag of de informatie van het bestuur juist is, maar ook om de
vraag of de sturing op kwaliteit werkt. In het onderzoek bij Stichting
Gabriël hebben we dat geverifieerd aan de hand van de volgende vijf
standaarden:
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Aanbod (OP1)
Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
Samenwerking (OP6)
Veiligheid (SK1)
Kwaliteitscultuur (KA2)
Op de so-afdeling van de Mytylschool Gabriël hebben we de standaarden Aanbod en Zicht op ontwikkeling en begeleiding onderzocht. Op
de vso-afdeling hebben we de standaarden Zicht op ontwikkeling en
begeleiding, Samenwerking, Veiligheid en Kwaliteitscultuur onder de
loep genomen. Voor verificatie hebben we de oordelen van het bestuur
met die van de inspectie vergeleken. Ook hebben we bij de te verifiëren
standaarden beleidsthema’s betrokken. Daarnaast hebben we als
onderdeel van het onderzoek naar het bestuur een beknopt (pilot)
verificatieonderzoek uitgevoerd naar de communicatie tussen het
bestuur van Stichting Gabriël en het samenwerkingsverband VO De
Meijerij.
Onderzoeksactiviteiten
De informatie over het bestuur van Stichting Gabriël, die al bij de
inspectie aanwezig was, hebben we geanalyseerd en aangevuld met
informatie uit de onderzoeken op zowel het niveau van het bestuur als
van de school. Het gaat onder andere om informatie uit het jaarverslag
2015, de meerjarenbegroting 2017/2019, de beleidsagenda 2015/2018, het
schoolplan 2014/2018, het digitale kwaliteitshandboek, de zelfanalyse
van december 2016, de meest recente inspectierapporten en opbrengstgegevens op basis van de jaarlijkse risicoanalyse van de inspectie.
Daarnaast hebben we op locatie leerlingdossiers, waaronder ontwikkelingsperspectieven, en groepshandelingsplannen bekeken en lessen
bezocht. Verder hebben er gesprekken plaatsgevonden met de
directeur-bestuurder en de manager onderwijskwaliteit, de voorzitter
en een lid van de raad van toezicht, twee leden van de medezeggenschapsraad (personeels- en oudergeleding), de teammanagers van so
en vso, de commissie voor de begeleiding, leraren en leerlingen.
Leeswijzer
Hierna volgen in hoofdstuk 2 eerst de oordelen op bestuursniveau op
de standaarden in de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en
Financieel beheer; de resultaten op het gebied van verificatie zijn hierin
op hoofdlijnen verwerkt. Ook bevat dit hoofdstuk de afspraken over
het vervolgtoezicht. In hoofdstuk 3 staan de resultaten beschreven van
het verificatieonderzoek op de so-afdeling van de Mytylschool Gabriël.
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten te vinden van het stelselonderzoek
voor de Staat van het onderwijs, dat op vier standaarden ook het
karakter heeft van een verificatieonderzoek. In hoofdstuk 5 is de reactie
van het bestuur op het onderzoek en de rapportage opgenomen.
inspectie van het onderwijs – vierjaarlijks onderzoek
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2.

Bestuur
Kwaliteitszorg en financieel beheer van het bestuur

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de kwaliteits
gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
De resultaten uit het gehele onderzoek, dus ook uit het onderzoek op
de school, hebben we hierin verwerkt voor zover deze de oordelen
onderbouwen en/of illustreren. Dat geldt specifiek voor het verificatieonderzoek, maar ook voor enkele standaarden uit het stelselonderzoek. De resultaten daarvan zijn samengevat in figuur 2 dat laat zien in
hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur
zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen.
In onderstaande figuur zijn de oordelen samengevat1.

Naast doelen voor
basiskwaliteit stimuleert het bestuur ook
de ontwikkeling van
eigen aspecten van
kwaliteit

Bestuur
Kwaliteitsgebieden

Kwaliteitszorg en ambitie

V

Financieel beheer

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

Conclusie
Bij Stichting Gabriël zorgt het bestuur voor onderwijs van minimaal
voldoende kwaliteit, stuurt het waar nodig op verbeteringen en zorgt
het voor deugdelijk financieel beheer.
Het bestuur heeft voldoende zicht op de organisatie en de onderwijskwaliteit en ziet erop toe dat de directie en het team van Mytylschool
Gabriël verbeteringen doorvoeren en afspraken nakomen. De keuze
voor de verbeteringen komt voort uit analyses van relevante gegevens,
waaronder steeds vaker ook analyses van leerlingresultaten. Het is
helder welke doelen de school nastreeft en hoe zij van plan is deze te
bereiken. De verbetertrajecten zijn concreet uitgewerkt en gekoppeld
aan financiële middelen. Naast doelen voor basiskwaliteit stimuleert
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het bestuur ook de ontwikkeling van eigen aspecten van kwaliteit. Het
bestuur kan echter scherper aangeven tegen welke normen en criteria
het de doelen afzet en welke conclusies het op schoolniveau trekt over
voldoende of goede kwaliteit van onderwijs. Op bestuurlijk niveau is
een goede kwaliteitscultuur waarneembaar met veel aandacht voor
professionalisering, draagvlak voor ambities en eigenaarschap van
leraren. Binnen het managementteam zijn de taken herkenbaar en
effectief verdeeld. Het bestuur draagt zorg voor een actieve dialoog,
zowel met de geledingen binnen de eigen organisatie als met partners
en belanghebbenden daarbuiten. In het jaarverslag legt het daarbij op
hoofdlijnen verantwoording af van het beleid, de doelen en de
resultaten van het onderwijs op de school. In de schoolgids ontbreekt
deze informatie.
De financiële positie van Stichting Gabriël is in orde. We zien geen
verhoogde risico’s voor de financiële continuïteit. Het bestuur voldoet
aan alle deugdelijkheidseisen die we op dit kwaliteitsgebied onderzocht hebben.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg en ambitie

O

KA1 Kwaliteitszorg

V

G

●

KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

●

Het beeld komt
niet overeen

Het beeld komt
helemaal overeen

De doelstellingen van het
bestuur werken
niet door tot op
schoolniveau

De doelstellingen
van het bestuur
werken volledig
door tot op
schoolniveau

KA1

Kwaliteitszorg

Heldere beleidslijnen
Aan een integrale samenwerking tussen de Mytylschool Gabriël en
Tolbrug Specialistische Revalidatie ligt een meerjarenbeleidsnotitie ten
grondslag die op hoofdlijnen richting geeft aan de kwaliteitscultuur en
de kwaliteit van het onderwijs op de school. De beleidsnotitie krijgt
een nadere uitwerking in de schooljaarplannen met concrete,
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toetsbare doelen. De lijnen tussen het bestuur – in de persoon van een
directeur-bestuurder - de manager onderwijs en de teammanagers van
de so- en vso-afdeling zijn kort. Regelmatig vinden overleg en
afstemming plaats. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur
en school is helder en functioneel. Het bestuur krijgt voldoende
relevante informatie om zich een beeld te kunnen vormen van de
kwaliteit van het onderwijs en denkt actief mee over noodzakelijke
verbeteringen en nieuwe ambities. Aandachtspunt vormt de zorg van
het bestuur voor de naleving van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op symbiose.
Cyclisch proces kan beter
De kwaliteitszorg van het bestuur sluit aan bij het systeem van
kwaliteitszorg op de school. Dit systeem functioneert in voldoende
mate, maar het cyclisch proces kan beter. Ten eerste neemt het
schoolplan binnen het kwaliteitszorgsysteem geen duidelijke plaats in.
Het plan bevat de wettelijk vereiste onderdelen, maar vormt voor
niemand binnen de organisatie een functioneel document. Het
bestuur oriënteert zich op een nieuwe invulling van het schoolplan.
Een sterk punt is wel dat de school in het verlengde van het schoolplan
over een digitaal kwaliteitshandboek beschikt, waarin zij het actuele
beleid van de school op alle aspecten overzichtelijk heeft vastgelegd.
Een tweede ontwikkelpunt binnen de cyclus van kwaliteitszorg vormt
de integrale zelfanalyse die het bestuur in december 2016 als een nieuw
onderdeel aan het kwaliteitszorgsysteem van de school heeft toegevoegd. In de toekomst kan deze analyse aan een beleidsnotitie en
schooljaarplannen vooraf gaan en daarvoor mede de input leveren.
KA2

Kwaliteitscultuur

Eigen aspecten van kwaliteit
Het bestuur draagt zorg voor een goede kwaliteitscultuur die naast de
elementen van basiskwaliteit ook duidelijk zichtbaar eigen aspecten
van kwaliteit bevat. Zo stimuleert het bestuur het eigenaarschap van
leraren door deelname in werkgroepen en door LC-leraren onder
begeleiding van de onderwijsmanager specifieke schooleigen trajecten
vorm en inhoud te laten geven. Daarbij krijgen zij de kans om niet
alleen hun eigen deskundigheid, maar ook die van hun collega-teamleden te ontwikkelen. Ook laten ze externen van hun kennis en ervaring
profiteren. Het bestuur draagt er met de onderwijsmanager en de
teammanagers actief aan bij dat er binnen het schoolteam draagvlak is
voor de visie en de ambities van de organisatie. Binnen de schoolcultuur spelen ook personele thema’s zoals werkdruk en de normjaartaak,
die volgens de leraren goed bespreekbaar zijn.
Professionele ontwikkeling
Op verschillende manieren maakt het bestuur het mogelijk dat het
personeel zijn bekwaamheid onderhoudt en verbetert. De school heeft
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het scholingsbeleid helder beschreven in relatie tot middelen en
doelen op het niveau van de leraar, de klas en de school. Daarnaast
organiseert zij kenniscafé’s, studiedagen en trajecten ‘op maat’. Sterke
punten zijn ook de klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken waarbij
competentieprofielen centraal staan.
KA3

Verantwoording en dialoog

Veel overleg en informatie-uitwisseling
Het bestuur heeft een duidelijk systeem ingericht voor dialoog en
verantwoording. Tussen bestuur en managers op de school en tussen
bestuur en raad van toezicht en medezeggenschapsraad vinden
structureel overlegmomenten plaats. Ook zijn er contacten met de
ouderraad van de school. Alle geledingen binnen de organisatie zijn op
basis van documenten en gesprekken in voldoende mate op de hoogte
van de onderwijskwaliteit en de ontwikkelingen op de school. De
zelfanalyse is nieuw en nog niet bij iedereen bekend. Het bestuur
voldoet aan de wettelijk verplichting een jaarverslag op te stellen.
Daarin legt het vooral verantwoording af over de financiële positie van
de organisatie. Het bestuur moet er beter op toezien dat de school de
ouders in de schoolgids informeert over resultaten van de leerlingen en
over de effecten van verbetertrajecten. Dat is nu niet op orde en leidt
op schoolniveau tot een onvoldoende op de standaard Verantwoording
en dialoog.
Blik op de buitenwereld
Stichting Gabriël was lange tijd een vooral naar binnen gerichte
organisatie. In de afgelopen jaren heeft zij de blik sterker naar buiten
gericht, mede als gevolg van de ontwikkelingen in het kader van
passend onderwijs. Het bestuur vervult daarbij een belangrijke rol,
onder andere in de contacten met de samenwerkingsverbanden. Ook
stimuleert het de uitwisseling met andere scholen en met bedrijven en
instellingen in het kader van beroepspraktijkvorming en stage. Een
goed initiatief van het bestuur is de ontwikkeling van een zogenoemde
ondersteuningsmatrix. Dit instrument kan de inhoudelijke dialoog
met de samenwerkingsverbanden en de ouders versterken. Het geeft
inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en wat nodig
is om het daarbij passende ondersteuningsaanbod te realiseren.
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2.2. Resultaten verificatieonderzoek
We zijn nagegaan of het bestuur voldoende en juiste informatie heeft
over de kwaliteit van het onderwijs op Mytylschool Gabriël. Dit hebben
we onderzocht aan de hand van vijf standaarden, zoals weergegeven in
onderstaande tabel.

Mytylschool
Gabriël so
OP1 Aanbod

√

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

√

Mytylschool
Gabriël vso

√

OP6 Samenwerking

√

SK1 Veiligheid

√

KA2 Kwaliteitscultuur

√

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

Kwaliteitsbeeld klopt grotendeels
Het bestuur heeft voldoende zicht op de kwaliteit van het onderwijs op
de school, zoals vastgesteld met een zelfanalyse van december 2016. Dat
geldt in ieder geval voor de bovengenoemde standaarden. Het beeld
van de inspectie komt hierbij in alle opzichten minimaal overeen met
het beeld van het bestuur en is op de standaarden Aanbod (OP1) en
Samenwerking (OP6) waarschijnlijk zelfs positiever. Deze twee
standaarden geven volgens het bestuur ruimte voor verdere ontwikkeling. De zelfanalyse laat echter niet goed zien of dit een ontwikkeling
betreft naar ruim voldoende of goed. Eigenlijk valt uit die analyse alleen
de grens tussen zwak en voldoende duidelijk op te maken. Wanneer we
onze oordelen op alle standaarden bij het stelselonderzoek met de
zelfanalyse van het bestuur zouden vergelijken, dan wijken de oordelen
op de standaarden Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) en
Verantwoording en dialoog (KA3) naar beneden af. Bij deze standaarden
voldoet de school niet aan de deugdelijkheidseisen die voor het oordeel
basiskwaliteit doorslaggevend zijn (zie hoofdstuk 4).

Het bestuur heeft
voldoende zicht op
de kwaliteit van het
onderwijs op de
school

Naast een vergelijking van de kwaliteitsoordelen van bestuur en
inspectie hebben we bij de vijf genoemde standaarden ook enkele
beleidsthema’s geverifieerd, die hieronder beschreven staan. We
concluderen dat het bestuur ons over deze thema’s juist geïnformeerd
heeft en in de praktijk hebben we duidelijk waargenomen dat de
school aan deze thema’s werkt. In aanvulling op het beeld van het
bestuur benoemen we echter enkele aandachtspunten. Daarnaast zijn
enkele thema’s nog in ontwikkeling, waardoor we het effect daarvan
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niet hebben kunnen vaststellen.
Thema 1: Communicatie over bekostigingscategorieën en de inzet van ambulante
begeleiding in het kader van samenwerking met het samenwerkingsverband (OP6)
Over het algemeen verloopt de communicatie over bekostiging naar
tevredenheid. Dat vindt zowel het samenwerkingsverband VO De
Meijerij als de Mytylschool Gabriël. De gesprekken hierover worden als
professioneel ervaren, gericht op het belang van de leerling. Het
samenwerkingsverband heeft geen specifieke criteria vastgesteld om te
bepalen of de leerlingen van Mytylschool Gabriël in aanmerking
komen voor bekostigingscategorie 1, 2 of 3. Bij de aanvraag van een
toelaatbaarheidsverklaring onderbouwt Mytylschool Gabriël wat zij
voor de leerling nodig heeft om het onderwijsaanbod te kunnen
realiseren. Soms zijn aanvullende gesprekken nodig, maar tot nu toe
komen beide partijen er samen uit. Stichting Gabriël heeft in de
afgelopen tijd een zogenoemde ondersteuningsmatrix ontworpen. Dit
instrument zou voor de bepaling van de bekostigingscategorie houvast
kunnen bieden, maar op dit moment is het nog in ontwikkeling en
slechts beperkt in gebruik. De school is binnen het samenwerkingsverband bij verschillende werkgroepen betrokken, maar niet bij de
werkgroep bekostiging. Dit betekent niet dat Stichting Gabriël op dit
punt geen invloed zou kunnen uitoefenen. De onderwijsmanager
participeert immers in het scholenoverleg, een adviserend en agenderend orgaan van het samenwerkingsverband en de directeur-bestuurder heeft zitting in het toezicht houdend bestuur van het samenwerkingsverband.
Uit gesprekken en tevredenheidonderzoeken blijkt dat ouders, leraren
en zorgcoördinatoren tevreden zijn over de diensten van de ambulante
begeleiders die voor het samenwerkingsverband VO De Meijerij
werkzaam zijn. In het schoolondersteuningsplan ligt duidelijk vast
welke taken de ambulante begeleiders moeten uitvoeren. School en
samenwerkingsverband hebben echter geen doelen geformuleerd om
de werkzaamheden van de ambulante begeleiders systematisch te
evalueren voor behoud en verbetering van kwaliteit. Bovendien is er
voor de ambulant begeleiders geen gesprekkencyclus ingericht noch
zijn er afspraken over gerichte (na)scholing en expertise-uitwisseling.
Het lijkt de vraag wie hiervoor verantwoordelijk is: de school of het
samenwerkingsverband?
Thema 2: Toepassing anti-pest beleid in het kader van veiligheid (SK1)
Onderwerpen rondom veiligheid komen aan bod binnen de werkgroep
veiligheid, waar ook de directeur-bestuurder deel vanuit maakt.
Bestuur en school zijn zich ervan bewust dat veiligheid een aspect is dat
voortdurend aandacht vraagt. Onlangs heeft de medezeggenschapsraad een nieuw pestprotocol vastgesteld, dat nu bij de belanghebbenden in de school bekend en in gebruik is.
Met ingang van dit schooljaar intensiveert zij bovendien het zicht op de
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veiligheidsbeleving bij de leerlingen door deze beleving voortaan
jaarlijks te monitoren.
Thema 3: Gebruik van de ondersteuningsmatrix in het kader van zicht op
ontwikkeling (so) en samenwerking (vso)
Uit het gesprek met de commissie voor de begeleiding (cvb) hebben we
opgemaakt dat de ondersteuningsmatrix bij de leden van deze
commissie voldoende bekend is, maar nu nog vooral incidenteel in
gebruik is. Het instrument wordt op dit moment doorontwikkeld
binnen de Kennisgroep Speciaal. De cvb zet deze matrix nog niet
integraal in, maar heeft er al wel ervaringen mee opgedaan, onder
andere bij de vaststelling van het ontwikkelingsperspectief bij plaatsing
van so-leerlingen. De school onderzoekt de mogelijkheid om de matrix
in het format ontwikkelingsperspectief op te nemen.
Thema 4: Vernieuwd leesonderwijs bij het so
Volgens het bestuur heeft de school het leesonderwijs in het speciaal
onderwijs zodanig verbeterd, dat dit een ‘parel’ genoemd kan worden
die in aanmerking zou kunnen komen voor het predicaat ‘excellent’.
Wij kunnen dit positieve beeld onderschrijven op basis van twee
lesobservaties en inzage in de planmatige en doelgerichte aanpak
waarmee een LC-leraar onder begeleiding van de onderwijsmanager
het vernieuwde leesonderwijs aanstuurt en begeleidt.
Thema 5: Scholingsbeleid voor professionalisering en innovatie
We hebben vastgesteld dat het bestuur een adequaat scholingsbeleid
voert op het niveau van de leraar, de klas en de school. De activiteiten
voor professionalisering en innovatie zijn in een plan vastgelegd en
gekoppeld aan onderwijsdoelen en financiële middelen. LC-leraren
hebben ons met presentaties in kennis gesteld van hun actieve inbreng
in scholings- en ontwikkeltrajecten, waarvan het effect in de lessen is
waar te nemen. De directie van de school gaat het effect van de
scholing in voldoende mate na, zeker op het niveau van de individuele
leraar en het team. Een conclusie op schoolniveau is niet expliciet
vastgelegd, bijvoorbeeld als element van verantwoording aan de raad
van toezicht.
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2.3 Financieel beheer

Financieel beheer

V
O

V
●

FB1 Continuiteit
FB2 Doelmatigheid

●

FB3 Rechtmatigheid

Financieel beheer
Het financieel beheer van de Stichting Gabriël beoordelen we als
voldoende. Ons oordeel gaat enerzijds uit van het oordeel en 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 continuïteit of rechtmatigheid. Beide aspecten
leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel over de bijbehorende
standaarden (wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid).
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.

Indicatie

T-2

T-1

T

T+1

T+2

T+3

Liquiditeit
(current ratio)

< 0,75

5,61

6,24

8,60

7,74

7,85

7,69

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,87

0,88

0,89

0,88

0,88

0,88

Weerstandsvermogen

< 5%

59,57%

67,40%

75,40%

72,70%

73,80%

76,70%

Huisvestingsratio

> 10%

4,68%

5,08%

2,30%

Rentabiliteit

< 0%

9,52%

9,87%

7,86%

-0,48%

1,13%

-0,50%

Zoals blijkt uit de tabel is er geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico met gevolgen voor de continuïteit van het
onderwijs op de korte of middellange termijn. In ons onderzoek
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vonden wij geen belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld.
Wij beoordelen de financiële continuïteit dan ook als voldoende.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel voeren
wij het gesprek over de manier waarop besturen hun middelen ten
goede laten komen aan het onderwijs. Bij de Stichting Gabriël kwamen
de volgende onderwerpen aan de orde:

1.	de bekostigingscategorieën die samenwerkingsverbanden
toekennen voor onderwijsarrangementen;
2. de besteding en effecten van middelen voor ambulante begeleiding;
3. het toezicht van de raad van toezicht op de financiële doelmatigheid.
Dit leidt tot de volgende opmerkingen:
Vanaf augustus 2014 stelt het samenwerkingsverband voor nieuwe
leerlingen een bekostigingscategorie (hoog, midden of laag) vast. Dit
geldt ook voor de herindicatie van reeds ingeschreven leerlingen. De
gemiddelde baten (op basis van bekostigingscategorie) per leerling zijn
over 2015 iets lager dan over 2014. Het bestuur verwacht dat deze trend
zich ook in 2016 en 2017 gaat voordoen. Aandachtspunt voor het
bestuur is hierbij de relatie tussen de lagere inzet van personeel en de
doelstellingen van het onderwijs.
De (tussentijdse) informatie over de aard en de effecten van de
tijdsbesteding van de ambulante begeleiding bij de reguliere scholen is
ook voor de Gabriëlschool zelf van belang. Daarmee kan de vooraf
begrote inzet, ook in geld, geëvalueerd worden. Dit om zicht te krijgen
op de toekomstige vraag naar en prijs van ambulante begeleiding. De
verplichte afname van die diensten door de reguliere scholen zal in
2018 immers onderwerp van onderhandeling zijn.
Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid 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.

2.4 Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie heeft de kwaliteit beoordeeld en op basis daarvan
afspraken gemaakt met het bestuur over het vervolgtoezicht.
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Beoordeling (0)

Herstelopdracht

Datum gereed

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties (art. 11 lid 1, 14a/c/f, 20/22, 41a
+ onderliggende regels WEC)

De school stelt voor de leerlingen doelen
voor de ontwikkeling van sociale en
maatschappelijke competenties en evalueert jaarlijks of de leerlingen, in ieder
geval de schoolverlaters, deze doelen
behaald hebben op het niveau dat ten
minste in overeenstemming is met de
door de school gestelde norm.

Voor 1 september 2017 informeert
het bestuur de inspectie over de wijze
waarop het de tekortkoming heeft
opgeheven.

KA3 Verantwoording en dialoog (artikel
22, WEC)

De school geeft in de schoolgids
duidelijk aan wat de doelen van het
onderwijs zijn en welke resultaten met
het onderwijsleerproces bereikt worden.
Ook bevat de schoolgids de gedane
bevindingen ten aanzien van het stelsel
van kwaliteitszorg en de maatregelen die
naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

Voor 1 september 2017 informeert
het bestuur de inspectie over de wijze
waarop het de tekortkoming heeft
opgeheven.

Geen relatie met oordeel op
standaard

Herstelopdracht

Datum gereed

Onder voorwaarden (artikel 12 en 13
Onderwijskundig besluit WEC) kunnen
leerlingen van een school voor speciaal
(voortgezet) onderwijs een deel van het
onderwijs in het regulier onderwijs volgen en sinds 1 augustus 2013 ook op een
andere school voor so of vso (symbiose,
obv artikel 24 WEC).

De school heeft voor alle leerlingen die
een deel van het onderwijs op een andere school volgen symbiose-overeenkomsten afgesloten.

Voor 1 september 2017 informeert
het bestuur de inspectie over de wijze
waarop het de tekortkoming heeft
opgeheven.
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3. 	Resultaten verificatieonderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het verificatieonderzoek bij Mytylschool Gabriel, afdeling speciaal onderwijs. Op deze
school hebben we de volgende standaarden onderzocht:
• Aanbod (OP1)
• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
We hebben het beeld geverifieerd dat het bestuur heeft van de kwaliteit
op deze standaarden op basis van een zelfevaluatie van december 2016.
Enkele aspecten binnen deze standaarden benoemt het bestuur als
‘parels’. Het beeld van het bestuur komt grotendeels overeen met onze
waarneming.

Het schoolteam
slaagt erin eigen
aspecten van
kwaliteit te realiseren
op het gebied van
leesonderwijs en
speelontwikkeling

Conclusie
De school voldoet op de geselecteerde standaarden aan de eisen voor
basiskwaliteit. Voor de standaard Aanbod komen wij tot de waardering
’goed’. Het schoolteam slaagt erin binnen deze standaard eigen
aspecten van kwaliteit te realiseren op het gebied van leesonderwijs en
speelontwikkeling. Het onderwijs vindt plaats in een aantrekkelijke
leeromgeving die bewust is afgestemd op de mogelijkheden van de
leerlingenpopulatie en tegelijkertijd aansluit bij de kenmerken van
hun vervolgbestemming en de samenleving. Binnen de standaard
‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’ zien wij potentie voor de school
om in de eigen aspecten van kwaliteit door te groeien naar de
waardering ‘goed’. Bijvoorbeeld, wanneer de commissie voor de
begeleiding de ondersteuningsmatrix sterker in de zorgstructuur weet
te integreren.

Onderwijsproces

O

V

G

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

Breed aanbod met waardevolle eigen aspecten van kwaliteit
De standaard Aanbod waarderen wij als ‘goed’. Mytylschool Gabriël,
afdeling speciaal onderwijs, verzorgt een breed aanbod op basis van de
kerndoelen en beschikt over een goed eigen kwaliteitsbeeld van het
aanbod. Hierin benoemt de school eigen aspecten van kwaliteit binnen
het aanbod als ‘parels’, die de school waarneembaar weet te realiseren.
De school maakt keuzes in het aanbod en legt deze vast in onder
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andere leerrouteplannen. Het schoolteam verzorgt het onderwijs in
een aantrekkelijk schoolgebouw, waar ook de kinderafdeling van
revalidatiecentrum Tolbrug is gevestigd. Het gebouw is zo vormgegeven dat het de leerlingen uitdaagt op een natuurlijke en realistische
manier te ontdekken en grenzen te verleggen. Zo kunnen leerlingen
bijvoorbeeld kiezen voor een trap, de lift of de hellingbaan.
In de afgelopen jaren heeft het schoolteam planmatig gewerkt aan
verbetering en versterking van het aanbod. Dit geeft de school vorm
door LC-leerkrachten eigenaar te maken van een verbeterthema. De
professionalisering vindt vervolgens plaats volgens de kaders van ‘jezelf
op orde’, ‘kamer op orde’ en ‘huis op orde’. Wij spraken twee LC-leerkrachten die een dergelijk traject doorlopen gericht op verbetering van
het leesonderwijs en de speelontwikkeling. In de door de leraren
opgestelde verbeterplannen is zichtbaar welke resultaten de school van
de verbetertrajecten verwacht, hoe zij deze wil bereiken en welke
ondersteuning en scholing hiervoor noodzakelijk zijn. Aan de trajecten
is geen analyse van de leerresultaten op deze gebieden voorafgegaan.
In het kader van kwaliteitszorg zet de school stappen om zich op dit
punt te verbeteren. Met de LC-leerkrachten hebben we lessen geobserveerd, waarbij het vernieuwde aanbod gericht op lezen en speelontwikkeling waarneembaar gerealiseerd wordt. De betrokkenheid van de
leerlingen bij deze lessen is groot. Bij de nabespreking van deze lessen
bleken de LC-leerkrachten goed zicht te hebben op de gerealiseerde
(didactische) kwaliteit. Uit een recente analyse van de resultaten blijkt
bovendien dat de resultaten op het gebied van lezen zijn verbeterd en
dat de school haar normen op dit gebied behaalt.
Het ontwikkelingsperspectief centraal
De standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding beoordelen wij als
voldoende. De leerlingenzorg voldoet aan de eisen van basiskwaliteit.
Aandachtspunt om deze basiskwaliteit te behouden, is de dagelijks
afstemming en planning van het onderwijs. Ontwikkelkansen om door
te groeien naar ‘goed’ hangen bijvoorbeeld samen met de integratie
van de ondersteuningsmatrix binnen het format voor het ontwikkelingperspectief.
Uit de presentatie van de commissie voor de begeleiding, de beschrijving van de leerlingenzorg en de toepassing van beleid en instrumenten in de praktijk, kunnen we opmaken dat Mytylschool Gabriël de
leerlingenzorg planmatig en opbrengstgericht heeft vormgegeven.
Hierbij neemt de school het ‘maximaal perspectief’ als uitgangspunt
en heeft zij de omslag gemaakt van individuele handelingsplannen
naar het werken met ontwikkelingsperspectieven en groepshandelingsplannen. Het ontwikkelingsperspectief stelt de school op in
overleg met ouders. Het format waarin het perspectief is opgenomen,
is erg omvangrijk. Naast de wettelijk vereiste informatie bevat het ook
heel veel achtergrondinformatie. De school kan voor ouders duidelij-
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ker zichtbaar maken welke selectie van factoren doorslaggevend is voor
de vaststelling van het perspectief. Ze kan dan slechts dat deel van het
format jaarlijks opnieuw ter vaststelling voorleggen, wanneer de rest
van het format ongewijzigd blijft. In dat deel kan zij dan ook de
onderbouwing vastleggen om een perspectief bij te stellen of te
handhaven die nu alleen in de notulen van de perspectiefbespreking te
vinden is. Bij de vaststelling van de uitstroombestemming valt het op
dat de school al in de onderbouw de leerroutes vaststelt en uitvoert, die
leiden naar een van de drie wettelijke uitstroomprofielen, maar pas
uitspraken doet over de uitstroombestemming bij een didactische
leeftijd van 30.
Voor de leerroutes 2 tot en met 5 heeft de school groepsplannen
ingevoerd. De basis voor de groepsplannen zijn de stroomplannen per
vakgebied en leerrouteplannen per leerroute. De school evalueert de
groepsplannen tweemaal per jaar en stelt onder andere op basis
daarvan vast of leerlingen zich volgens plan ontwikkelen.
Op basis van de lesobservaties en de gesprekken met leraren zien wij
aandachtspunten in de dagelijkse afstemming en uitvoering van het
onderwijs. Hoewel leraren te kennen geven het aanbod en proces
dagelijks te sturen, hebben wij dit onvoldoende kunnen terugvinden in
het globale groepsplan en/of andere planningsdocumenten. Hierdoor
is het onduidelijk of en hoe leraren tussentijdse en kortdurende
interventies inzetten om leerlingen op koers te houden. Dit is te meer
van belang omdat de school slechts beperkt gebruik maakt van
methodegebonden toetsen.
De school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van een
ondersteuningsmatrix, waarmee zij op objectieve wijze inzichtelijk wil
maken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling
zijn, onafhankelijk van de onderwijssetting. Dit document zet de
school integraal in bij onderwijs, zorg, en revalidatiegeneeskunde. Het
schoolteam ziet de matrix als een onderscheidend aspect van eigen
kwaliteit. Volgend schooljaar wil de school het inzetten bij de
vaststelling van het ontwikkelingsperspectief. Tevens wil de school de
ondersteuningsmatrix door een universiteit laten valideren. Wij
concluderen dat de school goed zicht heeft op dit aspect van eigen kwaliteit en dat de toepassing van de matrix in de toekomst potentie biedt
om boven de basiskwaliteit uit te stijgen.
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4. 	Resultaten stelsel
onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van het stelselonderzoek
bij Mytylschool Gabriel, afdeling voortgezet speciaal onderwijs. Het
stelselonderzoek levert ons een kwaliteitsbeeld voor de Staat van het
Onderwijs. Bij dit onderzoek hebben we alle standaarden uit het
onderzoekskader SO 2017 beoordeeld. Ook zijn we nagegaan of we het
basisarrangement konden handhaven. Daarnaast was het op de
standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Samenwerking,
Veiligheid en Kwaliteitscultuur ook een verificatieonderzoek.
Conclusie
De vso-afdeling van de Mytylschool Gabriël voldoet op vrijwel alle
standaarden aan de eisen voor basiskwaliteit. Dit betekent dat we het
basisarrangement kunnen handhaven. Op verschillende gebieden laat
de school bovendien duidelijk potentie zien om voor de waardering
‘goed’ in aanmerking te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding waarvoor de school
aantoonbaar inspanningen verricht om eigen aspecten van kwaliteit te
realiseren. Voor de standaarden Samenwerking, Praktijkvorming/stage,
Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur komen wij nu al tot de
waardering goed. De standaarden Sociale en maatschappelijke
competenties en Verantwoording en dialoog beoordelen wij als
onvoldoende. Bij deze standaarden voldoet de school niet volledig aan
de deugdelijkheidseisen die doorslaggevend zijn voor basiskwaliteit.
Onderstaand figuur laat de resultaten zien van het stelselonderzoek.

Beoordeling Onderwijs
Kwaliteitsgebieden Onderwijs

G

G

V

O

Totaal

Kwaliteitsgebieden

Onderwijsproces

V

Schoolklimaat
Onderwijsresultaten

O
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4.1 Onderwijsproces: ambitieuze doelstellingen

Onderwijsproces

G
O

V

OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP5 Onderwijstijd

●

G

OP6 Samenwerking
OP7 Praktijkvorming/Stage
OP8 Toetsing en afsluiting

●

Aanbod ruim voldoende en op weg naar goed
De standaard Aanbod beoordelen wij op de vso-afdeling als ruim
voldoende en is op weg naar de waardering ‘goed’, dat bij de so-afdeling op deze standaard al van toepassing is. De school verzorgt een
breed aanbod op basis van de kerndoelen.In het jaarplan staan
activiteiten om het aanbod verder te verbeteren en te versterken. De
keuzes in het aanbod liggen vast in stroom- en leerrouteplannen. De
plannen voor de ernstig meervoudig beperkte leerlingen in leerroute 1
zijn in ontwikkeling. Verrijking van de leerstof realiseert de school
onder andere door samenwerking met reguliere scholen op basis van
symbiose. Bovendien werkt de school aan eigen aspecten van kwaliteit,
zoals het project ‘keep on moving’ voor sport en beweging dat gericht
is op transitie naar vrijetijdsbesteding. Een LC-leraar is de kartrekker
van dit project. Voor de leergebiedoverstijgende vormingsgebieden
beschikt de school eveneens over voldoende materialen, methodes en
methodieken, maar zij kan dit aanbod beter in samenhang brengen en
het duidelijker koppelen aan te behalen doelen.
Het ontwikkelingsperspectief centraal
De leerlingenzorg voldoet aan de eisen van basiskwaliteit. De standaard
Zicht op ontwikkeling en begeleiding beoordelen wij daarom als
voldoende. Aandachtspunt om deze basiskwaliteit te behouden, is de
dagelijkse afstemming en planning van het onderwijs. Daarnaast zijn er
ontwikkelkansen om door te groeien naar ‘goed’, die bijvoorbeeld
samenhangen met de integratie van de ondersteuningsmatrix binnen
het format voor het ontwikkelingperspectief. Voor een verdere onderbouwing van het oordeel op deze standaard en voor een toelichting bij
de verificatie verwijzen we naar hoofdstuk 3. De so- en vso- afdeling van
de school laten op deze standaard een overeenkomstig beeld zien.
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Ruimte voor verdere ontwikkeling van leraarvaardigheden
Het didactisch handelen was in de geobserveerde lessen meestal ruim
voldoende en enkele lessen waren zelfs voorbeelden van goede
kwaliteit. In die gevallen was de taakgerichtheid en de betrokkenheid
van de leerlingen bijzonder hoog, onder andere omdat de leraren
uitgingen van hoge verwachtingen van leerlingen, concrete feedback
gaven en moderne middelen adequaat en in een betekenisvolle context
wisten in te zetten. Over het geheel genomen zien we ook ruimte voor
ontwikkeling. Zo kunnen de leraren hun lessen explicieter plannen en
structureren. Ook kan de instructie doelmatiger en komt de afstemming op het niveau van de leerlingen niet altijd goed uit de verf.
Doeltreffende samenwerking
De school hecht veel belang aan samenwerking met partijen die aan
een optimale ontwikkeling van de leerlingen kunnen bijdragen. Het
positieve beeld van het bestuur kunnen wij volledig onderschrijven,
daarom waarderen wij de standaard met het oordeel goed. Op de eerste
plaats betreft het de nauwe samenwerking met De Tolbrug, die
specialistische revalidatie verzorgt, passend bij de specifieke kenmerken van de doelgroep. Samen zetten zij zich onder één dak in voor
geïntegreerde onderwijs-zorg arrangementen volgens de principes van
één- kind- één- plan. Daarnaast onderhouden bestuur en directie
intensieve contacten met de samenwerkingsverbanden. Om leerlingen
van een rijker onderwijsaanbod te laten profiteren, heeft de school
bovendien symbioseafspraken gemaakt met een nabijgelegen
praktijkschool (pro) en een school voor voortgezet middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo). Tevens verzorgt de school ambulante
begeleiding voor mytylleerlingen die op reguliere scholen staan
ingeschreven. Via die weg kan zij ook betrokken blijven bij leerlingen
die de overstap van het voortgezet speciaal naar het regulier voortgezet
onderwijs gemaakt hebben. In het kader van stage en arbeidstoeleiding
vindt uitwisseling plaats met gemeenten, het UWV, dagbestedingsinstellingen en bedrijven. Niet op de laatste plaats staan de relaties met
de ouders van de leerlingen, maar ook met de vertegenwoordiging van
ouders in de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

De school heeft de
voorbereiding,
uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming en de stage
doeltreffend
georganiseerd

Praktijkvorming en stage van goede kwaliteit
De school heeft de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de
praktijkvorming en de stage doeltreffend georganiseerd. Dit kwaliteits
aspect krijgt daarom de waardering ‘goed’. De leerlingen van het vso
doorlopen een zorgvuldig opgebouwd traject van praktijkvorming en
-oriëntatie binnen interne leerwerkplekken en, voor een deel van de
leerroutes, met stages in de nabijheid van de school. Daarna volgt een
eindstage bij een instelling of werkgever in de eigen leefomgeving met
het doel naar die instelling of arbeidsplaats uit te stromen. Voor iedere
leerling realiseert de school ‘maatwerk’. Op dit moment stromen de
meeste leerlingen uit naar een vorm van dagbesteding, maar naar
verwachting zal de uitstroom naar beschutte arbeid stijgen als gevolg
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van de participatiewet. In verband hiermee vraagt en krijgt de school
goede medewerking van de gemeenten en het UWV. Daarnaast legt zij
rechtstreeks contacten met bedrijven en met de sociale werkvoorziening. De school neemt bij de leerlingen die daarvoor in aanmerking
komen, een beroepeninteressetest af en stelt hen in ruime mate in
staat om arbeidscompetenties en leergebiedoverstijgende vaardigheden te ontwikkelen. Regelmatig evalueren de leerlingen met de
stagebeleider de doelen die in hun stageovereenkomsten en stageboekjes vermeld staan. Vakspecifieke doelen zijn hierin niet opgenomen. Ook ontbreken stagedoelen in het leerlingvolgsysteem en het
ontwikkelingsperspectief van de leerling. Op dit punt kan de school
zich verbeteren.

4.2 S
 choolklimaat: veilige en stimulerende
leeromgeving
Schoolklimaat

G
O

SK1 Veiligheid

K

V

G

●

SK2 Pedagogisch klimaat

Voldoende zorg voor een veilige leeromgeving
Wij delen de mening van het bestuur dat de school voldoende zorg
draagt voor een veilige leeromgeving. Op het gebied van veiligheid
beschikt de school over diverse beleidsstukken en protocollen die in
een digitaal kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Het bestuur ziet
echter de noodzaak om hiervan een samenhangend geheel te maken.
Onlangs heeft de medezeggenschapsraad met een vernieuwd antipestprotocol ingestemd. De school heeft een vertrouwenspersoon en een
veiligheidscoördinator aangesteld en kent een werkgroep veiligheid,
waar ook de directeur-bestuurder deel vanuit maakt. Ook is er een
meldcode huiselijk geweld, die regelmatig aandacht krijgt en adequaat
wordt toegepast. Vanaf dit schooljaar gaat de school de veiligheidsbeleving van de leerlingen voortaan jaarlijks onder de loep nemen. De wijze
waarop zij dit doet, stemt zij af met andere scholen met een vergelijkbare doelgroep.
Positieve leeromgeving
Op Mytylschool Gabriël is in hoge mate sprake van een ondersteunend
pedagogisch klimaat. Daarom waarderen we deze standaard als ’goed’.
De school kent duidelijke gedragsregels en werkt aan verdere structurering en aanscherping van deze regels met het oog op de toegenomen
instroom van leerlingen met gedragsproblemen. De methodiek die de
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school hanteert voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de
leerlingen creëert goede oefensituaties waarin leerlingen leren -waar
mogelijk- zelf problemen en conflicten op te lossen. Ook betrekt de
school ouders en daarmee de thuissituatie bij deze ontwikkeling.
Daarnaast kent de school een beleid voor de omgang met sociale
media, dat bekend is bij de leerlingen en dat zij als doeltreffend
ervaren. Ook dragen het moderne schoolgebouw en de focus van
directie en team op de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zichtbaar bij aan een positieve leeromgeving.

4.3 O
 nderwijsresultaten: beperkte resultaat
meting op schoolniveau
Onderwijsresultaten

V
O

OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke compententies

K

V

G

●
●

OR3 Vervolgsucces

●

Geen resultaatmeting voor sociale en maatschappelijke competenties
De school houdt de resultaten van de individuele leerlingen bij in een
leerlingvolgsysteem. Een vernieuwde versie van dit systeem moet het
op termijn mogelijk maken ook de tussen- en eindresultaten van
leerlingen op groeps- en schoolniveau inzichtelijk te maken. Op dit
moment is dat nog slechts in beperkte mate het geval. Om de leerresultaten en de gegevens over vervolgsucces van de schoolverlaters vast te
stellen, hanteert de school normen die van de inspectienormen zijn
afgeleid. De school kan bovendien aantonen dat zij aan deze normen
weet te voldoen. Daarmee beantwoordt zij aan de minimale eisen van
de wet.
De school heeft ruim voldoende aanbod voor de sociale en emotionele
ontwikkeling en voor de bevordering van actief burgerschap en sociale
integratie. Ze heeft echter geen norm bepaald waartegen zij de
prestaties van de leerlingen op deze ontwikkelings- en vormingsgebieden kan afzetten. De school kan daardoor niet aantonen dat de
leerlingen aan het einde van de schoolperiode de met het aanbod
beoogde doelstellingen bereikt hebben (artikel 11 van de WEC).
Standaard OR2 beoordelen we daarom als onvoldoende.
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4.4 K
 waliteitszorg en ambitie: verantwoording in
de schoolgids moet beter
Kwaliteitszorg en ambitie

O
O

KA1 Kwaliteitszorg

V

G

●

KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

●

Cyclisch proces van kwaliteitszorg
De school hanteert een cyclisch proces van evalueren, plannen,
verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs. De specifieke
beleidsvoornemens van de school die zijn vastgelegd in jaar- en
verbetertrajectplannen sluiten aan bij de meer algemene beleidsnotitie
van het bestuur. In aanvulling op het schoolplan, dat voor directie en
team maar weinig betekenis heeft, beschikt de school over een digitaal
kwaliteitshandboek met tal van protocollen en beleidsdocumenten. De
school zet instrumenten in voor zelfevaluatie, zoals tevredenheidonderzoeken, de analyse veilige school, lesobservaties en sinds kort voor
de eerste keer een integrale zelfanalyse. De gegevens die de school
daarmee verzamelt leiden tot verbeteracties met toetsbare doelen
gekoppeld aan scholing en financiën. Aan de verbeteracties liggen
slechts in beperkte mate analyses van de leerresultaten van leerlingen
ten grondslag. Op dit punt kan de school zich verder ontwikkelen.
Professionele schoolcultuur
De kwaliteitscultuur is van goede kwaliteit. In de afgelopen jaren
hebben de directie en het team van de school een professionelere
schoolcultuur weten te realiseren. Er zijn ontwikkelingen om het
eigenaarschap van de teamleden te versterken. Beter dan voorheen
voelen zij zich betrokken bij de visie en ambities van de school. Er is
sprake van een sterke onderwijskundige aansturing. Daartoe behoort
sinds enkele jaren ook de inzet van LC-leraren die onder begeleiding
van de manager onderwijskwaliteit specifieke, schooleigen ontwikkeltrajecten uitvoeren. Daarbij professionaliseren ze eerst zichzelf, daarna
hun collega-teamleden en ten slotte ook externe belanghebbenden. De
schoolleiding heeft een effectief instrument ontwikkeld dat ze inzet bij
lesbezoeken en ontwikkelgesprekken. Met dit instrument kijkt ze naar
competenties van leraren vertaald naar items voor concreet meetbaar
gedrag. Het scholingsplan van de school is uitgebreid en gekoppeld
aan financiële middelen. De scholingsactiviteiten staan ten dienste van
borging, verbetering en modernisering van de onderwijskwaliteit en
zijn gericht op verrijking en verbreding van de kennis en vaardigheden
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van de teamleden. Ze bevorderen de ontwikkeling op individueel,
klas- en schoolniveau. Kennisdeling vindt onder andere plaats in
kenniscafés en werkgroepen en tijdens studiedagen en vakgroepoverleggen, maar ook door deelname aan externe werk- en kennisgroepen.
Geen verantwoording van resultaten in de schoolgids
Binnen de school bestaat een systeem van instrumenten en procedures
om intern verantwoording af te leggen. Hierdoor zijn bestuur en
directie in staat zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs en
kunnen zij de raad van toezicht hierover informeren. De introductie
van de integrale zelfanalyse kan in dit verband een belangrijke
aanwinst betekenen, zeker wanneer de school hierbij duidelijke
normen stelt en aan de uitkomsten van de analyse heldere conclusies
verbindt. De school heeft tegenspraak georganiseerd door de medezeggenschapsraad bij haar beleids- en besluitvorming te betrekken.
Ondanks al deze positieve bevindingen beoordelen wij de standaard
verantwoording en dialoog als onvoldoende.
In de schoolgids geeft de school onvoldoende duidelijk aan welke
resultaten zij met het onderwijsleerproces bereikt heeft. Ook ontbreken daarin de effecten van de verbetermaatregelen (artikel 22 van de
WEC). Dat neemt niet weg dat de school de ouders wel actief informeert over de gebeurtenissen op de school onder andere via nieuwsbrieven, de website en filmpjes op youtube.
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5.

Reactie van het bestuur
In januari en februari 2017 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 verificatie- en stelselonderzoek hebben mogen vormgeven,
hebben wij als zeer positief ervaren. Op deze wijze kregen wij de kans
onze parels te presenteren, maar hebben wij ook een kritische blik
mogen ontvangen op de onderwijskwaliteit 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, maar enkele
punten vindt het bestuur zwaar beoordeeld, zoals de vermelding van
doelen in de schoolgids en de verantwoording van de resultaten die
met het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties
bereikt worden. Dat neemt niet weg dat wij naar aanleiding van de
gemaakte opmerkingen verbeteringen willen aanbrengen. In schoolgids 2017/2018 gaan wij de doelen van ons onderwijs beter beschrijven,
waarvoor wij gebruik zullen maken van good-practices in ons netwerk.
Op het niveau van de individuele leerling gaan wij de resultaten op
sociaal en maatschappelijk gebied beter toetsen en beschrijven. Wij
zullen deze resultaten dan in het onderwijs-/handelingsplan opnemen
en evalueren.
Het bestuur herkent dat niet voor alle leerlingen die les krijgen op een
andere school een symbioseovereenkomst gemaakt is. De aanscherping
van de wet, waarbij voor enkele uren ook sprake moet zijn van een overeenkomst, was nog onvoldoende doorgevoerd in de onderwijsafdelingen.
Inmiddels is voor alle betreffende leerlingen een overeenkomst
opgesteld en aan hun dossier toegevoegd, waarmee wij nu voldoen aan
de wettelijke voorschriften.
Wij zullen blijvend investeren in onze leerkrachten en erop toezien dat
we dit doen zonder grote administratieve last. Leerkrachten mogen van
het bestuur en de directie verwachten, dat zij gestimuleerd worden en
de ruimte krijgen om het onderwijs professioneel en toekomstgericht
vorm te geven. De ontwikkeling van het samenwerken met diverse
stakeholders en de plek die de Mytylschool Gabriël daarmee inneemt in
de maatschappij, zal het bestuur voortzetten en aanpassen aan de
onderwijs- en zorgbehoefte van haar leerlingen.
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