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De Inspectie van het Onderwijs voerde op 26 november 2014 een onderzoek uit
op de so-afdeling van de Antoon van Dijkschool om een oordeel te kunnen
uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en
regelgeving.
De school verzorgt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende en meervoudig
gehandicapte leerlingen.

De inspectie baseert zich bij het onderzoek op het Toezichtkader speciaal
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2012. Dit toezichtkader bevat een
waarderingskader voor het speciaal onderwijs en een waarderingskader voor het
voortgezet speciaal onderwijs.
In haar jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zij
onderzoekt.
Meer informatie over het jaarwerkplan en het nieuwe toezichtkader voor
(voortgezet) speciaal onderwijs is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

De so-afdeling van de Antoon van Dijkschool was geselecteerd voor een
kwaliteitsonderzoek in het kader van het onderwijsverslag. Omdat bij de
jaarlijkse risicoanalyse bleek dat de school geen gegevens had aangeleverd voor
de bevraging besloot de inspectie het onderzoek om te zetten naar een
kwaliteitsonderzoek om eventuele tekortkomingen vast te stellen.

In november 2012 voerde de inspectie een onderzoek uit naar de
kwaliteitsverbetering op de school. Zij stelde vast dat de kwaliteit van het
onderwijs op de so-afdeling van de Antoon van Dijkschool voldoende was.
De school had zich in de periode voorafgaand aan dat onderzoek in een aantal
opzichten verbeterd. Zo was er bijvoorbeeld een nieuw leerlingvolgsysteem
ingevoerd waarbij de school de overstap maakte van individuele
handelingsplannen naar ontwikkelingsprofielen. Bij de teamleden was behoefte
aan meer tijd om opbrengstgericht te gaan werken. Een verbeterplan ontbrak en
de aansturing en controle door bestuur en directie schoten tekort.

INLEIDING1

Toezichtkader

Aanleiding

Toezichthistorie
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De inspectie beoordeelde bij dit onderzoek alle indicatoren van het
Toezichtkader 2012.

Beoordeling van de opbrengsten (indicatoren 1.1 tot en met 1.4 uit het
Toezichtkader 2012) vindt nog niet plaats door het ontbreken van een landelijke
norm in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De inspectie ontwikkelt een
opbrengstennorm, gebaseerd op diverse opbrengstgegevens. Als deze norm er
is, zal de inspectie scholen ook beoordelen op hun opbrengsten.

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 toestuurde en die

zicht bieden op de ontwikkeling van de school.
• Onderzoek op locatie waarbij de inspectie:

◦ dossiers, waaronder het ontwikkelingsperspectief, bestudeerde en
beoordeelde;

◦ gesprekken voerde met een delegatie van leraren, de directie en de
commissie voor de begeleiding;

◦ de onderwijspraktijk observeerde in vier groepen.

Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met de
directeur/bestuurder, de teamleider van de so- en so/mg-afdeling en twee
toezichthoudende bestuursleden van het Expertisecentrum Antoon van
Dijkschool.

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

Onderzoeksopzet

Opbouw rapport
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In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren zij bij dit
onderzoek heeft betrokken en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid.
De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige Waarderingskader
speciaal onderwijs 2012. De bevindingen staan 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)

De normindicatoren zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

BEVINDINGEN2

Kwaliteits- en nalevingsprofiel2.1

Kwaliteitsaspect 1
De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1 2 3 4 5

•

•

•

•

1.1 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen
een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden
voor leerresultaten.

1.2 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen
een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden
voor sociale opbrengsten.

1.3 De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de
leerlingen liggen ten minste op het niveau van de
landelijke standaarden voor opbrengsten.

1.4 De school voldoet aan de landelijke standaard voor
bestendiging.

Kwaliteitsaspect 2
De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun
ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden
ontwikkelen. 1 2 3 4

•2.1* De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes
weken een ontwikkelingsperspectief vast.
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Kwaliteitsaspect 2
De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun
ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden
ontwikkelen. 1 2 3 4

•

•

•

•

2.2* De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar
mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen.

2.3* De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform
het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding
hiervan beredeneerde keuzes.

2.4* De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig
uit.

2.5 De school kent structurele samenwerking met ketenpartners
waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar
eigen kerntaak overschrijden.

Kwaliteitsaspect 3
De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op
vervolgonderwijs en samenleving. 1 2 3 4

•

•

•

•

3.1* Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde biedt de school de
kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

3.2 Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied
overstijgende vormingsgebieden biedt de school de
kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

3.3* Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de
uitstroombestemming.

3.4 De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn.

Kwaliteitsaspect 4
De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het
leerstofaanbod eigen te maken. 1 2 3 4

•

•

•

4.1 De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor
de inzet van de beschikbare onderwijstijd.

4.2* De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.

4.3 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande
onderwijstijd.

Kwaliteitsaspect 5
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen. 1 2 3 4

•

•

5.1 De ouders tonen zich betrokken bij de school door de
activiteiten die de school daartoe onderneemt.

5.2* De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de
leerlingen als het personeel.

Pagina 8 van 17



Kwaliteitsaspect 5
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen. 1 2 3 4

•

•

•

5.3 De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en
anderen om.

5.4 De leraren gaan op een respectvolle manier om met de
leerlingen.

5.5 De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van
een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving.

Kwaliteitsaspect 6
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de
onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen
taakbetrokken. 1 2 3 4

•

•

•

6.1* De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

6.2* De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

6.3* De leerlingen zijn actief betrokken bij de
onderwijsactiviteiten.

Kwaliteitsaspect 7
De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen
de leerlingen. 1 2 3 4

•

•

•

•

•

7.1 De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden
leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

7.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in
instructiebehoeften van leerlingen.

7.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de
verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen.

7.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in
behoefte aan leertijd van leerlingen.

7.5* De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op
(problematisch) gedrag van leerlingen.

Kwaliteitsaspect 8
De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en
verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 1 2 3 4

•

•

•

•

8.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie.

8.2* De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de
leerlingen.

8.3 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen
op de leergebiedoverstijgende ontwikkelingsgebieden.

8.4 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
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Kwaliteitsaspect 8
De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en
verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 1 2 3 4

•

•

•

•

•

8.5 De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning.

8.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

8.7 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

8.8 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit.

8.9 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs
gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale
integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over
en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.

Kwaliteitsaspect 9
De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig. 1 2 3 4

•

•

•

•

9.1 De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de
kwaliteitszorg aan.

9.2 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en
onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het
schoolplan.

9.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur.

9.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen,
ouders en bestuur betrokken.

E. Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende

•

•

•

N.1 Door of namens het bestuur is de vastgestelde
schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze
schoolgids bevat de verplichte onderdelen
(WEC, art. 27 en 22).

N.2 Door of namens het bestuur is het vastgestelde
schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit
schoolplan bevat de verplichte onderdelen
(WEC, art. 27 en 21).

N.3 De leraren die het onderwijs verzorgen, zijn
daartoe bevoegd (WEC, art. 3).
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Algemeen beeld

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de so-afdeling van de
Antoon van Dijkschool als zwak.
Het leerlingvolgsysteem heeft de school onvoldoende doorontwikkeld. De
leerroutes die de school leerlingen aanbiedt, zijn niet voor alle leerlingen
uitgewerkt en dat geldt met name voor de meervoudig gehandicapte leerlingen.
De teamleden maakten een omslag naar opbrengstgericht werken en die is nog
op een aantal punten in ontwikkeling. De aansturing van deze ontwikkeling en
de controle daarop door bestuur en directie schoten tekort maar de school heeft
inmiddels een wisseling ondergaan van directeur/bestuurder.
Het onderwijsleerproces beoordeelt de inspectie, net als bij het voorgaande
onderzoek, overwegend positief. Het aanbod en de afstemming van dat aanbod,
de instructie en de onderwijstijd op de onderwijsbehoeften van leerlingen zijn
echter nog steeds belangrijke aandachtspunten.

De inspectie constateerde een tekortkoming in de wettelijke naleving. Deze
betreft het ontbreken van een verklaring door een deskundige (bijvoorbeeld een
arts) in het ontwikkelingsperspectief dat een leerling niet een volledig
onderwijsprogramma kan volgen in verband met noodzakelijke behandeling.

Toelichting

Leerlingenzorg
De Antoon van Dijkschool maakt sinds enige jaren gebruik van het Toets- en
OntwikkelingsPersPectief-leerlingvolgsysteem (TOPP lvs). Met dit systeem houdt
de school bij hoe leerlingen zich ontwikkelen. De commissie voor de begeleiding
maakt voor iedere leerling een persoonsbeeld op basis van beschikbare
gegevens en bepaalt op grond daarvan het ontwikkelingsperspectief. De
commissie kijkt hierbij naar de aspecten IQ, de structuurbehoefte van de
leerling, de sociale redzaamheid en de mate waarin hij of zij adequaat verbaal
communiceert. Dit duidt op een zorgvuldige bepaling van het
ontwikkelingsperspectief. De inspectie beoordeelt indicator 2.1 echter als
onvoldoende omdat zij de formulering van het uitstroomperspectief onvoldoende
expliciet vindt. Het ontwikkelingsperspectief is het uitgangspunt voor de
inrichting van het onderwijs dat de leerling in staat stelt het
uitstroomperspectief te bereiken. De school maakt in het
ontwikkelingsperspectief(plan) gebruik van coderingen om aan te geven welk

Beschouwing2.2
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uitstroomprofiel zij met de leerling nastreeft. Voor de school zelf is dat een
heldere aanduiding maar in de communicatie naar ouders (en leerlingen) is het
belangrijk het uitstroomprofiel (bestemming en niveau) en de te volgen
leerroute concreet te benoemen. Verder ontbreekt in het huidige format
ontwikkelingsperspectief de opname van eventuele vermindering van leertijd ten
gevolge van noodzakelijke behandeling. Hieruit moet blijken welke behandeling
nodig is, met welk doel,
voor welke periode en wat de gevolgen hiervan zijn voor de leerling voor het
onderwijsprogramma.

Om de prestaties en de ontwikkeling van leerlingen te bewaken, heeft de school
twee momenten per jaar gepland waarop leraren nagaan welke voortgang een
leerling op de doelen maakte. Hiervoor maken zij gebruik van
methodeafhankelijke en een aantal methode-onafhankelijke toetsen. Met TOPP
registreert de school die vorderingen maar het systeem is nog niet op alle
onderdelen en leergebieden voldoende uitgewerkt. Spelling en begrijpend lezen
ontbreken in het systeem, terwijl de school deze vakken wel aanbiedt. Voor de
meervoudig gehandicapte leerlingen is de inrichting van TOPP nog in
ontwikkeling. Bovendien gebruikt de Antoon van Dijkschool geen objectief
meetinstrument voor het meten van de sociale en emotionele ontwikkeling van
leerlingen. De inspectie beoordeelt daarom indicator 2.2 als onvoldoende.

De school verbeterde zich op het gebied van de evaluatie van doelen en
perspectief. Zij heeft in de jaarplanning zogenaamde TOPP-weken opgenomen,
waarin leraren de voortgang van leerlingen in kaart brengen op de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Op basis daarvan bekijkt de school of het
ontwikkelingsperspectief en de leerdoelen nog bij de leerling passen of dat
bijstelling nodig is. De onderbouwing voor de keuzes die de school maakt voor
de vervolgstappen, moet de school verbeteren. Uit de documenten zijn de
redenen voor de gemaakte keuzes niet altijd voldoende af te leiden.

Onderwijsleerproces
De inspectie beoordeelt de meeste indicatoren van het onderwijsleerproces als
voldoende. Het beeld verschilt niet veel met het vorige onderzoek.
Verbeterpunten zijn het aanbod en de afstemming op de onderwijsbehoeften
van leerlingen.

De Antoon van Dijkschool verwacht een hoge mate van professionaliteit van
leraren. Zij zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de bepaling van
de leerdoelen van leerlingen, de invulling van het onderwijs en wanneer er een
hulpvraag is voor een leerling. Dat is enerzijds positief en vormt anderzijds een
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risico omdat de school het onderwijsleerproces onvoldoende evalueert en de
kwaliteit van het onderwijs daardoor meer leerkrachtafhankelijk wordt. De
school biedt zowel op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde als
op leergebiedoverstijgende vormingsgebieden de kerndoelen aan als te bereiken
doelstellingen. In TOPP-lvs zijn de doelen opgenomen voor de verschillende
leerroutes die de school aanbiedt, maar er is daarin geen koppeling gelegd met
methoden, middelen en materialen die de leraar kan inzetten om aan die doelen
te werken. De individuele leraar draagt nu de verantwoordelijkheid voor het
maken van die keuzes.
Expliciete aandacht vraagt de uitwerking van de leerroute voor de meervoudig
gehandicapte leerlingen. De school moet ook voor deze groep leerlingen
duidelijk maken welke doelstellingen zij hanteert en hoe zij werkt aan het
bereiken hiervan. De school kan onvoldoende aantonen dat de leraren ervoor
zorgen dat er sprake is van een doorgaande lijn in het aanbod (indicator 3.4).
Het is van belang dat de schoolleiding regelmatig het onderwijsleerproces en de
onderwijsondersteuning evalueert, zodat zij de kwaliteit kan bewaken en tijdig
kan bijsturen wanneer dat nodig is. Ook op het gebied van de onderwijstijd
moet de schoolleiding erop toezien dat het team de spel- en
ontspanningsmomenten doelgericht inzet.

De ouders zijn betrokken bij het opstellen en bespreken van het
ontwikkelingsperspectief. De school spant zich in om de ouderbetrokkenheid te
vergroten. De lessen kunnen aan effectiviteit winnen wanneer leraren duidelijk
maken aan leerlingen wat ze gaan leren, wat het nut is van de les en in welke
situatie ze het geleerde kunnen gebruiken, passend bij het niveau van de
leerlingen (indicator 6.1).

De Antoon van Dijkschool verbeterde de afstemming van leerinhoud en
instructie op de behoeften van leerlingen ten opzichte van het vorige
kwaliteitsonderzoek. Zij maakt bijvoorbeeld een bewuste keuze voor
groepsoverstijgend werken op bepaalde tijden in het rooster waarmee leerlingen
op hun eigen niveau aan bepaalde vakgebieden werken. De afstemming van de
onderwijstijd op verschillen in behoeften van leerlingen is onvoldoende (indicator
7.4). De school speelt onvoldoende in op de behoeften van leerlingen door de
inzet van de onderwijstijd bewust te differentiëren. Zij zou bijvoorbeeld de
onderwijstijd voor een bepaald vak (tijdelijk) kunnen uitbreiden omdat een
leerling of groep leerlingen zich daarop onvoldoende ontwikkelt.

Kwaliteitszorg
De inspectie beoordeelt de meeste indicatoren van de kwaliteitszorg als
onvoldoende.
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De school heeft voldoende inzicht in de onderwijsbehoeften van de
leerlingenpopulatie. Een analyse van de behaalde resultaten voert zij uit op
individueel leerlingniveau met behulp van het TOPP-lvs. Schooleigen doelen
heeft zij niet bepaald, waartegen zij de behaalde leerresultaten op groeps- en
schoolniveau zou kunnen afzetten. Er is dan ook geen sprake van een evaluatie
op dat niveau waaraan de school consequenties verbindt voor de inrichting van
haar onderwijs (indicator 8.2). Een dergelijke analyse heeft de school wel
gepland voor 2016. Hetzelfde geldt voor de resultaten op
leergebiedoverstijgende ontwikkelingsgebieden: er zijn nog geen doelen gesteld
en er zijn geen objectieve metingen beschikbaar (indicator 8.3).

De conclusie van het vorige onderzoek, dat dringend behoefte is aan een
cyclisch systeem van kwaliteitszorg, geldt nog steeds. De school heeft een
aanzet gemaakt voor een kwaliteitshandboek. Dat bevat verwijzingen naar de
verschillende documenten op het gebied van kwaliteitszorg, zoals regelingen en
protocollen, maar is ook nog in ontwikkeling. Een systematische controle op
overeenkomstig handelen voert de school niet uit (indicator 8.7). Hoewel de
school beschikt over verschillende documenten die een evaluatie van het
onderwijsleerproces en de onderwijsondersteuning mogelijk maken, doet zij dat
niet (indicatoren 8.4 en 8.5). Groepsbesprekingen en een controle door de
teamleider op de werkwijze van de leerlingenzorg zijn wel opgenomen in de
jaarplanning.

De school beschikt over een strategisch koersplan en werkt met jaarplanningen.
De verantwoording over de gerealiseerde onderwijskwaliteit is door de
ontbrekende data niet mogelijk en beperkt zich tot een overzicht van de
uitstroomgegevens van leerlingen (indicator 8.8).

Er is aandacht voor activiteiten gericht op actief burgerschap en sociale
integratie. De leerdoelen op dit gebied zijnin het TOPP-lvs opgenomen en de
gebruikte methoden bevatten lesonderdelen rond dit thema. De school heeft
een visie op de bevordering van burgerschap en integratie niet specifiek
opgenomen in schoolgids of schoolplan (indicator 8.9).

Aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg voldoet de school gedeeltelijk.
Er hebben personeelswisselingen plaatsgevonden. Sinds het begin van dit
schooljaar is een interim-directeur aangesteld. De aansturing van de
schoolontwikkeling heeft deze interim-directeur opgepakt, maar de aansturing
van de kwaliteitszorg is onvoldoende (indicator 9.1). De inspectie heeft er
vertrouwen in dat hij ook die taak zal opnemen in het verbetertraject van de
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school en daarvoor de verantwoordelijkheid zal dragen. Schoolbreed moeten
visie en kwaliteitsbeleid op gang komen (indicator 9.2).
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Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen. Daarom
beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit als zwak en kent zij aan
de so-afdeling van de Antoon van Dijkschool een aangepast arrangement toe.
De so-afdeling van de Antoon van Dijkschool valt onder intensief toezicht.
De inspectie is met het bevoegd gezag overeengekomen dat de
onderwijskwaliteit in november 2015 weer van voldoende niveau is. De inspectie
voert in de laatste maand van 2015 of het eerste kwartaal van 2016 een
onderzoek naar kwaliteitsverbetering uit om na te gaan of de school de
tekortkomingen heeft opgeheven.

Naleving
De inspectie heeft een tekortkoming vastgesteld in de naleving van wettelijke
voorschriften. Het betreft het ontbreken van een verklaring van een deskundige
dat een leerling niet een volledig onderwijsprogramma kan volgen in verband
met noodzakelijke behandeling. Op grond van de beleidsregel die de inspectie
opstelde om haar beleid ten aanzien van de uitoefening van haar bevoegdheid
op grond van artikel 12 van de Wet op de expertisecentra (WEC) kenbaar te
maken (Stcr. 2013 nr. 20387), is een dergelijke verantwoording in het
leerlingendossier een voorwaarde om geen aanvraag te hoeven indienen voor de
onderschrijding van het jaarlijks minimum aantal uren onderwijs dat een leerling
dient te ontvangen. Verder dient uit het leerlingendossier te blijken om hoeveel
uren behandeling onder schooltijd het gaat en op welke tijdstippen deze
plaatsvindt. Nu de school ook geen aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de
WEC voor de afwijking van minimum aantal uren onderwijstijd indiende, handelt
de school in strijd met artikel 11, eerste lid, van de WEC. De school verzorgt
voor deze leerlingen niet het minimum aantal uren dat noodzakelijk is om aan
de wet te voldoen. Bij nieuwe leerlingen zal de school de verantwoording en
werkwijze moeten toevoegen aan het ontwikkelingsperspectief. Dit zal met
terugwerkende kracht ook plaatsvinden bij reeds geplaatste leerlingen waarbij
sprake is van onderschrijding onderwijstijd.

Het bevoegd gezag dient de geconstateerde tekortkoming in de naleving van
wettelijke voorschriften op te heffen. Tijdens het onderzoek naar
kwaliteitsverbetering in de laatste maand van 2015 of het eerste kwartaal van
2016 zal de inspectie vaststellen of de tekortkoming is opgeheven.
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