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1. INLEIDING 

 
 

De Inspectie van het Onderwijs voerde op 10 mei 2011 een onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering (okv) uit op het Altra College, locatie Zaanstreek te Krommenie, vso-

zmok, om een oordeel te kunnen uitspreken over de mate waarin de school de kwaliteit van 

het onderwijs heeft verbeterd na het traject van intensief toezicht. 

 

Tijdens dit bezoek heeft de inspectie ook gekeken naar de naleving van wet- en regelgeving. 
 

Aanleiding 
 

Op 26 november 2009 voerde de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit, waarbij zij 

tekortkomingen vaststelde in de kwaliteitsaspecten cyclisch proces kwaliteitszorg, systeem van 

leerlingenzorg, onderwijstijd, actieve en zelfstandige rol leerlingen en schoolklimaat. De 

bevindingen van het onderzoek staan beschreven in het inspectierapport dat op 3 maart 2010 
is vastgesteld. Op basis van de beslisregel beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het 

onderwijs toen als zwak en intensiveerde zij haar toezicht. In het kader hiervan voert de 
inspectie nu een onderzoek uit om na te gaan of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn 

opgeheven. 

 

Onderzoeksopzet 

 
De inspectie heeft met het bevoegd gezag afgesproken dat zij zich voor dit onderzoek naar 

kwaliteitsverbetering in eerste instantie richt op het systeem van leerlingenzorg en op de 
kwaliteitszorg. De inspectie neemt de positieve beoordelingen op de andere indicatoren over 

uit het rapport dat op 3 maart 2010 is vastgesteld, tenzij tijdens het onderzoek blijkt dat er 

reden is om ook de andere indicatoren opnieuw te onderzoeken. 
 

Deze rapportage is gebaseerd op: 
• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie 

aanwezig zijn. 
• Analyse van documenten die de school aan de inspectie heeft toegestuurd en die zicht 

bieden op de ontwikkelingen van de school. 

• Onderzoek op locatie waarbij de inspectie op 10 mei 2011: 
- schooldocumenten, waaronder handelingsplannen, heeft bestudeerd en 

beoordeeld; 
- gesprekken heeft gevoerd met de directie en de commissie voor de 

begeleiding; 
- korte lesbezoeken heeft afgelegd aan alle groepen die op het moment van het 

onderzoek aanwezig waren. 

 

De indicatoren 3.5 en 3.8 en de indicatoren over de systematische kwaliteitszorg zijn tijdens 

dit onderzoek expliciet onderzocht. Uit het waarderingskader heeft de inspectie de 
beoordelingen op de kern- en normindicatoren uit het onderzoek van november 2009 

overgenomen. 
 

De bevindingen heeft de inspectie aan het einde van de dag teruggekoppeld aan de directie. 
Daarbij was een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig. 
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Op 11 mei 2011 heeft de inspectie de kwaliteitszorg voor alle locaties van het Altra College in 

een gesprek met de bestuurder en de bovenschoolse managers onderzocht en beoordeeld. De 

kwaliteitszorg is op bovenschools niveau onderzocht omdat kwaliteitszorg op dit moment 

overwegend bovenschools wordt georganiseerd. Tevens heeft de inspectie tijdens dit gesprek 

de bevindingen en de conclusie van het onderzoek op alle locaties van het Altra College 
teruggekoppeld. 

 
Toezichtkader 

 

De inspectie baseert zich bij haar onderzoek op het Toezichtkader speciaal onderwijs en 

voortgezet speciaal onderwijs 2005. In haar jaarwerkplan verantwoordt de inspectie verder 

welke wettelijke aspecten zijn onderzocht. 
Deze documenten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. 

 
Opbouw rapport 

 

In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op het gebied van de 

onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften. Daarna volgt een beschouwing waarin de 

inspectie tekortkomingen toelicht en de schoolontwikkeling waar mogelijk in samenhang 
beschrijft. Hoofdstuk 3 bevat het toezichtarrangement. 
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2. BEVINDINGEN 

 
 

2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel 
 

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) speciaal onderwijs. De bevindingen zijn 

weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de school de 
desbetreffende indicator heeft gerealiseerd. De inspectie onderzocht daarnaast of de school 

voldoet aan de naleving van enkele wettelijke voorschriften. 
 

Legenda: 

1. slecht 

2. onvoldoende 

3. voldoende 
4. goed 

5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) 
 
Cyclisch proces kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 
1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie. 

 ●   

1.2 De school hanteert een onderwijsconcept dat aansluit bij haar 
leerlingenpopulatie. 

 ●   

1.3 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten. 

 ●   

1.4 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen.  ●   
1.5 De school evalueert regelmatig de leerlingenzorg.  ●   
1.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.  ●   

1.7 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen en de 
leerlingenzorg. 

 ●   

1.8 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de 
gerealiseerde kwaliteit van haar onderwijs. 

 ●   

 
Systeem van leerlingenzorg 
 1 2 3 4 
3.1 De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante 
beginsituatie van de leerlingen. 

  ●  

3.3 De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de 
ouders.  

  ●  

3.5 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de 
leerlingen. 

 ●   

3.8 De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het 
handelingsplan. 

 ●   

 
Functionaliteit handelingsplanning 
 1 2 3 4 
4.1 De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten voor 
handelingsplanning. 

  ●  
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Leerstofaanbod 
 1 2 3 4 
5.1 De school hanteert een leerstofaanbod voor de schoolse vakken.   ●  
5.4 Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de leerlingen.   ●  
5.5 Het leerstofaanbod maakt het mogelijk gericht in te spelen op verschillen 
tussen leerlingen. 

  ●  

 
Onderwijstijd 
 1 2 3 4 
6.3 De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.   ●  
6.4 De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van 
(individuele) leerlingen. 

 ●   

 
(Ortho)pedagogisch handelen 
 1 2 3 4 
7.2 De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om.    ● 

7.4 De teamleden handhaven de gedragsregels.    ● 
7.6 De teamleden stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

  ●  

 
(Ortho)didactisch handelen 
 1 2 3 4 
8.2 De leraren leggen duidelijk uit.   ●  
8.4 De leraren stimuleren de leerlingen tot denken.   ●  
8.5 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.    ● 
8.7 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 

  ●  

 
Actieve en zelfstandige rol leerlingen 
 1 2 3 4 
9.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.   ●  
9.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun 
leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau. 

 ●   

 
Schoolklimaat 
 1 2 3 4 
10.1 De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door 
leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale 
veiligheid op school voordoen. 

  ●  

10.2 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van 
incidenten in en om de school. 

  ●  

10.3 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op afhandeling van 
incidenten in en om de school. 

  ●  

10.4 De leerlingen en de teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school.   ●  
 
Opbrengsten 
 1 2 3 4 5 
11.4 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode 
liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingen mag worden verwacht. 

    ● 

 
Wet- en regelgeving 
 ja nee 
De school heeft de vastgestelde schoolgids aan de inspectie toegestuurd (WEC, artikel 27). ●  
De school heeft het vastgestelde schoolplan aan de inspectie toegestuurd (WEC, artikel 
27). 

●  

De onderwijstijd voldoet aan de wettelijke voorschriften (WEC, artikel 11). ●  
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2.2 Beschouwing  
 

Algemeen beeld 

 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op het Altra College, locatie Zaanstreek, 

op basis van de vier normindicatoren binnen het systeem van leerlingenzorg als zwak. Twee 
van de vier normindicatoren binnen het systeem van leerlingenzorg zijn van onvoldoende 

kwaliteit en volgens de beslisregels is de kwaliteit van de school daarmee zwak. De kwaliteit 
van het systeem van leerlingenzorg is onvoldoende verbeterd sinds het kwaliteitsonderzoek in 

2009. 

 
Het Altra College, locatie Zaanstreek besteedt onvoldoende aandacht aan de kwaliteitszorg 

voor het onderwijs op de eigen locatie. De inspectie stelt vast dat er op schoolniveau nog geen 
sprake is van een systematische kwaliteitszorg volgens een cyclisch proces. Daarbij merkt de 

inspectie op dat men op het Altra College op bovenschools niveau en op locatieniveau 

onvoldoende de samenstelling van de leerlingenpopulatie analyseert naar de 

onderwijsbehoeften en pedagogische behoeften en deze informatie niet zichtbaar gebruikt om 

het onderwijskundig proces vorm te geven. Het gevolg is dat de locatie niet aannemelijk kan 
maken dat het onderwijskundig beleid aansluit op de daadwerkelijke behoeften van de 

leerlingenpopulatie. 
 

De inspectie ziet geen aanleiding om de beoordeling van het pedagogisch en didactisch 

handelen van leraren te wijzigen ten aanzien van de beoordeling in 2009. 

 

Daarnaast signaleert de inspectie tekortkomingen in de naleving van wet- en regelgeving voor 
wat betreft het schoolplan en de schoolgids. 

 
Toelichting 

 

Systeem van leerlingenzorg 

Het systeem van leerlingenzorg heeft evenals in 2009 onvoldoende kwaliteit. De 

tekortkomingen die in 2009 voor het systeem van leerlingenzorg zijn vastgesteld, gelden nog 
steeds. 

 
De school stelt consequent handelingsplannen op en baseert de daarin benoemde doelen op 

de uitgangssituatie van de leerling. Deze uitgangssituatie wordt bij instroom in de school 
vastgesteld op basis van de gegevens die van de toeleverende school meekomen. De school 

evalueert de handelingsplannen driemaal per jaar - volgens de Altra-brede afspraak - en 

betrekt de ouders/verzorgers bij de inhoud van het handelingsplan. 
 

Desondanks zijn er tekortkomingen in het cyclisch proces en in het gebruik van instrumenten 
waarmee vorderingen worden geëvalueerd en die vervolgens moeten leiden tot nieuwe doelen 

voor de komende periode. De school heeft feitelijk onvoldoende inzicht in de concrete 
vorderingen c.q. ontwikkeling van de leerlingen, met name voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. De school maakt weliswaar sinds kort gebruik van een instrument voor het 

vaststellen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar de hiermee verkregen informatie is 
niet geschikt om enige ontwikkeling bij leerlingen vast te stellen. Dit betekent dat de school 

nog steeds geen geobjectiveerd beeld heeft van de sociale en emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. 

 
Daarnaast zijn in de werkplannen van de leerlingen de te bereiken doelen voor de sociaal-

emotionele en de cognitieve ontwikkeling merendeels algemeen geformuleerd en is 

onvoldoende terug te vinden hoe doelen voor de leerlingen moeten worden bereikt. De school 
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geeft ook niet aan hoe zij het bereiken van de doelen verifieert. De evaluatie van de 

handelingsplannen schiet hierdoor tekort. De school geeft in een algemeen beschrijvende tekst 

weer hoe de situatie rond de leerling in de afgelopen periode is geweest, maar het is moeilijk 

om te achterhalen of doelen zijn bereikt. 

 
Tegelijkertijd analyseert de school onvoldoende de specifieke steun- en risicofactoren bij de 

analyse van de voortgang van de ontwikkeling. De vervolgdoelen zijn in veel gevallen een 
herhaling van de eerdere gestelde doelen. De school mist hierdoor een reflectie op haar eigen 

rol in het ontwikkelproces van de leerlingen en de evaluatie leidt hierdoor ook niet tot een 

wijziging in de aanpak. Tevens mist zij de noodzakelijke informatie om zichtbaar te maken 

welke vorderingen leerlingen maken, zowel voor de cognitieve als voor de sociaal-emotionele 

doelen. 
 

Kwaliteitszorg en schoolklimaat 
De kwaliteitszorg van de school is gebaseerd op een Altra-brede aanpak en heeft nog 

onvoldoende betrekking op de locatie Zaanstreek. Het Altra College maakt in 

schooldocumenten, zoals schoolplan en schoolgids nog onvoldoende gebruik van haar kennis 

van de leerlingenpopulatie om zichtbaar te maken dat zij inspeelt op de onderwijsbehoeften 

van de populatie. Over de locaties signaleert de inspectie aanzienlijke verschillen tussen de 
(onderwijsrelevante) kenmerken van de populatie, zoals belemmeringen en leer- en 

gedragsstoornissen, gedragsproblematiek, psychiatrisch beeld en cognitieve mogelijkheden, 
maar deze en andere kenmerken komen onvoldoende tot uitdrukking in een verantwoording 

van het onderwijsconcept per locatie met zichtbare consequenties voor enerzijds 

uitstroombestemmingen, uitstroomprofielen en leerroutes en anderzijds de consequenties voor 

leerstofaanbod, aanpak en leertijd. De schooldoelen van het Altra College zijn op dit moment 

nog slechts in algemene termen bovenschools verwoord en niet specifiek - per locatie - 
gedefinieerd. 

 
Door het gebrek aan informatie in schoolplan en schoolgids over de werkwijze van locatie 

Zaanstreek voldoet de school niet aan de heersende wet- en regelgeving (WEC, artikel 21 en 
22). 

 

Uit de evaluatieverslagen van de kwaliteit van de locaties Altra-breed valt moeilijk op te 
maken wat de kwaliteit is van de locatie Zaanstreek. De school geeft geen helder beeld van de 

gerealiseerde kwaliteit in de vorm van een rapportage. De school volgt evenmin op 
systematische wijze of de eigen gestelde doelen worden behaald. De informatie die de 

inspectie tijdens het schoolbezoek kreeg uitgereikt, bevat geen informatie over de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs op de school. Tevens hanteert de school  

Altra-breed geen planmatige aanpak voor het uitvoeren van de activiteiten die de 

locatieleiders ondernemen om de kwaliteit van de locatie te bewaken en te verbeteren. 
 

Voor de opbrengsten heeft het bestuur een onderzoek laten uitvoeren door het  
Kohnstamm Instituut, gebaseerd op veranderingen in het programma-aanbod van de laatste 

jaren. De resultaten van dit onderzoek zijn niet van dien aard dat conclusies getrokken kunnen 
worden over het behalen van schooldoelen of om de opbrengsten per locatie te evalueren.  

Ook voor de evaluatie van het leren en onderwijzen en van de leerlingenzorg gebruikt het  

Altra College nog niet systematisch instrumenten. De inspectie merkt op dat in het huidige 
kwaliteitsmodel van het Altra College geen aandacht is voor deze kwaliteitsaspecten. Voor die 

onderdelen waar wel verbeteractiviteiten lopen, zijn deze onvoldoende op een planmatige 

wijze uitgewerkt zodat deze slecht te volgen zijn en waardoor ook de evaluatie onder druk 

komt te staan. 
Het Altra College heeft een goede aanzet gedaan om te komen tot een kwaliteitshandboek 

waarin schooldoelen per locatie moeten worden opgenomen en uitgewerkt in procedures, 

middelen en werkwijzen. Het leerstofaanbod en het pedagogisch en didactisch handelen van 
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de leraren heeft nog geen plaats daarin. Ook heeft het Altra College bovenschools een start 

gemaakt met het opstellen van een zorgplan, waarin per locatie de zorg en de begeleiding 

voor de specifieke locatie-eigen doelgroep de procedures en afspraken moeten worden 

vastgelegd, evenals de wijze waarop naleving van de afspraken wordt gecontroleerd. De 

school heeft tot nu toe geen rapportages gedaan in de vorm van jaarverslagen waarin zij  
- verbeteringen in - de kwaliteit van het onderwijs bovenschools en op de locaties 

verantwoordt. 
 

Een verbetering ten opzichte van het onderzoek in 2009 is dat de school met de ZEK-

vragenlijst de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in beeld heeft gebracht 

(indicator 10.1). 

 
Onderwijsleerproces 

De lesbezoekronde door de groepen op locatie Zaanstreek geeft een onveranderd positief 
beeld ten opzichte van de situatie in 2009. Leerlingen gedragen zich over het algemeen goed 

en waar dat niet het geval is, worden zij meestal door leraren gecorrigeerd. De werksfeer is 

plezierig en de omgang tussen leraren en leerlingen is prettig en getuigt van onderling 

respect. 

 
Opbrengsten 

De inspectie kan de resultaten van het onderwijs niet beoordelen. Deels komt dit doordat de 
school geen compleet toetsinstrumentarium heeft en tevens geen ontwikkelingsperspectieven 

voor de leerlingen heeft opgesteld. Zij kan daardoor niet nagaan of leerlingen zich naar 

verwachting ontwikkelen. Aan de andere kant ontbreken voor de inspectie (nog) standaarden 

waaraan de opbrengstgegevens van scholen kunnen worden afgemeten. 
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3. TOEZICHTARRANGEMENT 
 

 

Belangrijke tekortkomingen in de onderwijskwaliteit 
De kwaliteit van het onderwijs van het afrondende onderzoek kwaliteitsverbetering (okv) 

vertoont belangrijke tekortkomingen in het systeem van leerlingenzorg. Daarom beoordeelt de 
Inspectie van het Onderwijs wederom de kwaliteit als zwak en om deze reden kent de 

inspectie het Altra College, locatie Zaanstreek, een aangepast arrangement toe. De locatie 

Zaanstreek valt onder intensief toezicht. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat de 

onderwijskwaliteit op 1 oktober 2011 weer van voldoende niveau is. De inspectie voert in het 

vierde kwartaal van 2011 opnieuw onderzoek uit om na te gaan of de tekortkomingen zijn 
opgeheven. 

 
Tekortkomingen in de naleving 

 

Schoolplan 

Het Altra College heeft een schoolplan op bovenschools niveau. Het beleid met betrekking tot 

de kwaliteit van het onderwijs dat op de locatie Zaanstreek wordt gevoerd, is daarin 
onvoldoende beschreven. In elk geval ontbreekt het onderwijskundig beleid, het  

personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs (WEC, artikel 21). 

 

Schoolgids 
Het Altra College heeft een schoolgids op bovenschools niveau. In deze schoolgids is 

nauwelijks informatie opgenomen over de werkwijze van de locatie Zaanstreek, conform de 
WEC, artikel 22. 

 
Het bevoegd gezag dient de geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wettelijke 

voorschriften op te heffen. De inspectie van het onderwijs geeft het bevoegd gezag daartoe de  

volgende opdracht. 
- In het vastgestelde schoolplan voor de komende planperiode (2011-2015) beschrijft 

de school ook voor de afzonderlijke onderwijslocaties het schoolbeleid dat met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op de locatie wordt gevoerd. Zij houdt 

zich hierbij minimaal aan de voorschriften van wet- en regelgeving (WEC, artikel 21). 
- Het bevoegd gezag neemt in de schoolgids voor het komende schooljaar (2011/2012) 

voldoende informatie op over de werkwijze van de locatie Zaanstreek. Zij houdt zich 

hierbij minimaal aan de voorschriften van wet- en regelgeving (WEC, artikel 22). 
 

De inspectie ontvangt per 1 september 2011 het algemene deel van het schoolplan van het 
Altra College met daaraan toegevoegd de bovenstaande afspraak. Alle afzonderlijke locaties 

van het Altra College hebben hiermee de geconstateerde tekortkomingen opgeheven. 


