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Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet
plaats anders dan in zijn volledige vorm.
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1. INLEIDING
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 22 december 2011 een documentenonderzoek uitgevoerd
voor OSG Singelland, locatie Van Haersmasingel, Drachten, afdeling vmbo-k, om een oordeel te
kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling.
Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.
In 2010 heeft de inspectie heeft voor OSG Singelland, locatie Van Haersmasingel, Drachten,
afdeling vmbo-k, een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de
opbrengsten op deze afdeling onvoldoende waren. Over de jaren 2007, 2008 en 2009 gerekend
waren het rendement bovenbouw en het gemiddelde centraal examencijfer (relatief) onvoldoende.
De analyse wees niet op grote tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van het
onderwijsproces en de naleving van wet- en regelgeving.
Op 15 juni 2010 heeft de inspectie de uitkomsten van deze risicoanalyse met het bevoegd gezag
besproken. In dit gesprek blijkt de grote inzet van het bevoegd gezag om de opbrengsten weer op
het gewenste niveau te brengen. De school evalueert middels een audit het onderwijsproces,
beschikt over analyses van opbrengsten en voert verbeterplannen uit die aan concrete doelen
gekoppeld zijn.
Vervolgens heeft de school in september 2010 documenten opgestuurd betreffende de eigen
analyses van examenresultaten en rendementen en de voortgang en uitkomsten van de audit.
Op grond van de opbrengstgegevens en de door de school ingestuurde gegevens heeft de inspectie
besloten de kwaliteit van het onderwijs als zwak te beoordelen. Hieraan gekoppeld is de
intensivering van het toezicht en het toezichtarrangement ‘zwak’.
Toezichthistorie
De betrokken afdeling was niet eerder door de inspectie onderzocht omdat de resultaten geen
aanleiding daartoe gaven. Wel is op de afdeling vmbo-k in 2008 een onderzoek uitgevoerd in het
kader van het onderzoek Onderwijsverslag. Dit onderzoek wees niet op risico’s in de kwaliteit van
het onderwijs.
Onderzoeksopzet
In het huidige onderzoek heeft de inspectie de in oktober 2011 aangeleverde documenten
onderzocht op de aspecten:
de ontwikkeling van de resultaten zoals die uit de schoolanalyse blijkt.
de uitkomsten van de audit juni 2011.
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten:
Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie
aanwezig zijn.
Analyse van documenten die betrekking hebben op zelfevaluatie-activiteiten van de school
en van andere documenten die de school heeft toegestuurd.
Bij het onderzoek heeft de inspectie ook de informatie betrokken die zij kreeg tijdens een
bestuursgesprek op 22 december 2011.
Toezichtkader
De inspectie baseert zich bij haar onderzoeken op het Toezichtkader vo 2009.
In het jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zijn onderzocht. Deze
documenten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.
Opbouw rapport
In hoofdstuk 2 zijn de bevindingen uit het onderzoek naar de onderwijskwaliteit weergegeven. Dit
wordt gevolgd door een paragraaf waarin het oordeel van de inspectie wordt toegelicht. Hoofdstuk
3 geeft het toezichtarrangement weer.
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2. BEVINDINGEN
2.1 Kwaliteitsprofiel
In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken en
tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst naar het
volledige waarderingskader voortgezet onderwijs. De indicatoren met een asterisk zijn de
normindicatoren; zij spelen een beslissende rol bij de beoordeling van de kwaliteit van het
onderwijs.
De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de
betreffende indicator gerealiseerd is.
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten)

Resultaten gebaseerd op de resultaten behaald in 2008, 2009 en 2010
1
2
1.1 * De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau
dat mag worden verwacht.
1.2 * De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van
•
de opleiding vwo.
1.3 * De leerlingen van de opleiding vwo behalen voor het centraal
•
examen de cijfers die mogen worden verwacht.
1.4 * Bij de opleiding vwo zijn de verschillen tussen het cijfer voor
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van
een aanvaardbaar niveau.

3

4

5

•

•

2.2 Beoordeling
Opbrengsten
De hierboven getoonde resultaten leiden tot het oordeel ‘onvoldoende’ voor de opbrengsten van de
afdeling vmbo-k van OSG Singelland, locatie Van Haersmasingel, Drachten. In de gebruikte
gegevens tellen de resultaten behaald in 2011 nog niet mee. Uit de analyses van de inspectie en de
school blijkt echter dat het aannemelijk is dat de kwaliteitskaart 2012 waarin de gegevens van
2011 worden weergegeven tot de beoordeling ‘voldoende’ zal leiden.
Deze aanname is gebaseerd op de volgende overwegingen:
•
De rendementen onder- en bovenbouw herstellen zich en leiden over drie jaren gezien
waarschijnlijk tot voldoende beoordelingen. De getallen voor de samenstellende elementen
‘onvertraagd naar het diploma’ en ‘examenresultaten’ van het bovenbouwrendement vertonen
een sterk opgaande lijn en compenseren tekorten uit vorige jaren.
•
Het gemiddelde cijfer op het centraal examen voor 2011 is volgens de voorlopige berekening
van de inspectie 6,3 en zal in de relatieve beoordeling tot een voldoende leiden. Over drie jaren
gerekend zal de beoordeling nog onvoldoende zijn.
•
Het gemiddelde verschil tussen de cijfers op het schoolexamen (se) en centraal examen (ce)
blijft klein en voldoen aan de eisen die de inspectie stelt.
Uit de gegevens van de door de school uitgevoerde audit blijkt dat het verbeteringsproces vordert
maar tevens dat op een aantal aspecten, zoals actief leren en effectief gebruik van de contacttijd,
verdere ontwikkeling noodzakelijk is. De school is dan ook niet tevreden over de uitkomsten van
het onderzoek en continueert de verbeteractiviteiten.
De algemene conclusie luidt dat er nu een duidelijk positieve ontwikkeling te zien is. De school
heeft de ambitie om op alle onderdelen van de opbrengstenkaart 2012 voldoendes te behalen. De
beschikbare analyses onderbouwen de verwachting dat deze ambities waargemaakt worden.
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3. TOEZICHTARRANGEMENT
De kwaliteit van het onderwijs zal naar verwachting geen tekortkomingen in de opbrengsten laten
zien op de opbrengstenkaart van 2012 die tot een oordeel ‘onvoldoende’ leiden. Om deze reden
kent de Inspectie van het Onderwijs aan de afdeling vmbo-k van OSG Singelland, locatie Van
Haersmasingel, Drachten een basisarrangement toe. De afdeling vmbo-k van OSG Singelland,
locatie Van Haersmasingel, Drachten valt niet meer onder intensief toezicht.
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