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Samenvatting 

Wij hebben op 24 september 2021 een tweede herstelonderzoek 
uitgevoerd op het Stella Maris College te Meerssen afdelingen havo en 
vwo. De conclusie van het onderzoek is dat de inspectie de kwaliteit 
van het onderwijs op de afdelingen havo en vwo als Voldoende 
beoordeelt. De school heeft alle tekortkomingen weggewerkt en aan 
alle herstelopdrachten voldaan. 
 
Wat is er verbeterd? 
De school heeft het zicht op de ontwikkeling en begeleiding van de 
leerlingen verbeterd. De school verzamelde veel informatie over 
leerlingen. Veel medewerkers ordenden die informatie op ieder een 
eigen, andere manier of plaats. Dat is verbeterd. Alle benodigde 
informatie over leerlingen staat nu op één plaats. Hierdoor kan er 
meer gebruik worden gemaakt van deze informatie. Dat gebeurt ook. 
Er is een goede samenwerking tussen de leerlingcoördinatoren, 
mentoren en leraren over de vraag hoe informatie het beste kan 
worden gebruikt in de ondersteuning van leerlingen. Daar profiteren 
leerlingen van. 
 
Dankzij de gezamenlijke afspraak om alle nieuwe informatie beter te 
ordenen en te gebruiken beginnen docenten steeds beter te worden in 
het omgaan met verschillen in de klas. 
De school heeft kunnen aantonen hier een groei in te hebben 
gemaakt. De ambitie van de school is om hier mee door te gaan. 
 
Ook heeft de school zich verbeterd op het gebied van de 
kwaliteitszorg. Er is nu meer sprake van een cyclisch proces van 
kwaliteitszorg waarmee de kwaliteit van het onderwijsproces en de 
leerresultaten worden bewaakt, geëvalueerd en verbeterd. 
 
Wat gaat goed? 
De schoolleiding en het team van het Stella Maris College hebben 
geïnvesteerd in een gedragen visie, ambitie en doelen. Er zijn doelen 
voor de lange termijn én doelen voor de korte termijn geformuleerd. 
Deze zijn beschreven in het beleidsplan van het bestuur en in het 
schoolplan van de school en uitgewerkt in een jaarplan en jaaragenda. 
Het onderwijspersoneel is voldoende op de hoogte waar aan gewerkt 
wordt en waarom. 
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Hoe verder? 
Het intensieve toezicht op het Stella Maris College komt met dit 
onderzoek tot een einde. De school valt weer onder ons reguliere 
toezicht. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 24 september 2021 een 
herstelonderzoek uitgevoerd naar de onderwijskwaliteit op het Stella 
Maris College afdelingen havo en vwo te Meerssen. Dit 
herstelonderzoek moet antwoord geven op de vraag of er nog sprake 
is van tekortkomingen in de onderwijskwaliteit bij de afdelingen van 
de school. De tekortkomingen zijn geconstateerd tijdens het 
herstelonderzoek in september 2020. De standaarden  Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Kwaliteitszorg (KA1) zijn als 
Onvoldoende beoordeeld. Daarnaast ligt er een herstelopdracht voor 
een onderdeel van het Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) 
betreffende afstemming op onderwijsbehoeften van groepen en 
individuele leerlingen. 
 
Context van de school 
Het Stella Maris College in Meerssen is een brede Katholieke 
scholengemeenschap. De school vervult een streekfunctie voor het 
gehele gebied tussen Maastricht, Geleen, Heerlen en Gulpen. 
De school biedt afrondend onderwijs aan op vmbo-basis, -kader, -GL, 
-TL, havo en vwo niveau. Sinds 1 augustus jl. is de locatie in 
Valkenbrug gesloten. De leerlingen afkomstig van deze locatie volgen 
nu onderwijs op de school in Meerssen. 
 
Toezichthistorie 
Kwaliteitsonderzoek 2019 
De inspectie van het onderwijs heeft in maart 2019 een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op de afdelingen havo en vwo van het 
Stella Maris College. De kwaliteit van het onderwijs op de afdeling 
havo hebben wij als Zeer zwak beoordeeld omdat de 
onderwijsresultaten onvoldoende waren. Daarnaast waren ook het 
Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen (OP2), het 
Didactisch handelen (OP3), de Onderwijstijd (OP5), de Kwaliteitszorg 
(KA1), de Kwaliteitscultuur (KA2) en de Verantwoording en dialoog 
(KA3) Onvoldoende. Dit maakte dat de afdeling havo Zeer zwak werd. 
De afdeling vwo werd ook in maart 2019 beoordeeld. De 
onderwijsresultaten waren daar Voldoende, maar de hierboven 
genoemde standaarden waren ook Onvoldoende voor de afdeling 
vwo. Dat maakte deze afdeling Onvoldoende. 

Herstelonderzoek 2020 
De inspectie heeft in september 2020 een herstelonderzoek 
uitgevoerd bij de afdelingen havo en vwo. Dit onderzoek heeft geleid 
tot een positieve wijziging van het kwaliteitsoordeel: van Zeer zwak 
naar Onvoldoende. De school heeft tijdens het uitgevoerde 
herstelonderzoek laten zien grote stappen te hebben gezet om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren op alle gebieden. Echter, het 
Zicht op de ontwikkeling en begeleiding van leerlingen kende in 
september 2020 nog te weinig bestendigheid in de 
kwaliteitsontwikkeling. 
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Er was onvoldoende sprake van een doorlopen cyclus waarin analyse, 
borging, en evaluatie van zorgbehoeftes van leerlingen een plek krijgt. 
Dat maakte dat de Kwaliteitszorg (KA1) Onvoldoende was. 
 
Ook een onderdeel van het Didactisch handelen (OP3) was 
onvoldoende. Het betreft het afstemmen van instructies, begeleiding, 
opdrachten en onderwijstijd op verschillen tussen de leerlingen. Dit is 
nodig voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerling (art. 2, 
tweede lid WVO). 
 
Werkwijze 
We verrichten het onderzoek aan de hand van standaarden uit het 
vernieuwde Onderzoekskader Voortgezet Onderwijs dat op 1 augustus 
2021 van kracht is geworden. 

Bij het onderzoek naar kwaliteit betrekken we de drie standaarden 
van het kwaliteitsgebied Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie (SKA): 

• Visie, ambities en doelen (SKA1) 
• Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) en 
• Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3). 

Het is inspectiebeleid om bij onderzoeken die we verrichten binnen 
het vernieuwde Onderzoekskader 2021 de drie SKA-standaarden te 
onderzoeken. Dit sluit tevens aan bij de herstelopdracht zoals in het 
rapport van 15 december 2020 is geformuleerd voor Kwaliteitszorg 
(KA1). 

Het herstelonderzoek in september 2021 moet antwoord geven op de 
vraag of er nog sprake is van tekortkomingen in de onderwijskwaliteit 
bij de afdelingen havo en vwo van het Stella Maris College. 
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Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen * 

OP4 Onderwijstijd 

OP5 Praktijkvorming/stage (Praktijkonderwijs) 

OP6 Afsluiting 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid 

VS2 Schoolklimaat 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

 
* We hebben een onderdeel van deze standaard onderzocht. Voor dit 
onderdeel heeft de school een herstelopdracht uit te voeren. Het 
betreft het afstemmen van instructies, begeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd op verschillen tussen de leerlingen. Dit is nodig voor de 
ononderbroken ontwikkeling van de leerling (art. 2, tweede lid WVO). 

De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben 
documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met leerlingen, 
docenten, onderwijscoördinatoren en de schoolleiding. 
 
Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). We onderzoeken 
bij ieder onderzoek de zorgplicht passend onderwijs en schoolkosten/
vrijwillige ouderbijdrage. Dit omdat zowel schoolkosten als passend 
onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema’s kansengelijkheid en 
passend onderwijs waar we in deze periode extra aandacht aan 
besteden. 
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Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. Er zijn geen 
signalen over het Stella Maris College bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen binnen dit herstelonderzoek. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het 
vervolgtoezicht. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het 
onderzoek op de onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en het rapport opgenomen. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
herstelonderzoek. 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op het Stella Maris College afdelingen 
havo en vwo beoordelen we als Voldoende. 
 
We beoordelen de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(OP2), Visie, ambities en doelen (SKA1), Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKA2) en Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3) als Voldoende. 
Aan de openstaande herstelopdracht behorende bij de standaard 
Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) is voldaan. 

Afspraken en vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet maken wij geen 
vervolgafspraken. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij de resultaten van het herstelonderzoek bij 
het Stella Maris College afdelingen havo en vwo. 

3.1. Onderwijsproces 

OP2 - Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
Voldoende. Op de havo- en de vwo-afdeling van het Stella Maris 
College worden leerlingen in voldoende mate gevolgd en begeleid 
(art. 17b lid 1 WVO). De ononderbroken ontwikkeling van leerlingen is 
gewaarborgd. Niet alleen in het stelsel van kwaliteitszorg, maar ook in 
het denken en handelen van het personeel. De school voldoet 
daarmee aan artikel 2 lid 2 van de WVO. 
 
Eenduidige werkwijze maakt vastgelegde informatie werkbaar 
Vorig jaar hebben wij geconstateerd dat de school onvoldoende in 
staat was om vorderingen en ontwikkelingen van leerlingen te kunnen 
volgen. Er was veel informatie beschikbaar, maar deze informatie was 
vastgelegd in verschillende informatiesystemen. Hierbij valt te denken 
aan het leerlingvolgsysteem, e-mailverkeer, mappensystemen op 
laptops van docenten en mentoren en eigen gemaakte documenten. 
 
Het Stella Maris College heeft de ondersteuning voor individuele en 
groepen leerlingen het afgelopen jaar verbeterd. Gegevens worden nu 
op een eenduidige manier vastgelegd. Daarbij is ook gezorgd voor 
draagvlak onder het personeel om op dezelfde wijze te werken. Waar 
je je als leraar in voorgaande jaren kon onttrekken aan de afgesproken 
werkwijze is dat nu niet meer mogelijk. Zo voert de schoolleiding 
steekproeven uit om zicht te houden op de mate waarin afspraken 
worden nagekomen. 
Door de gestructureerde en eenduidige wijze van het vastleggen van 
gegevens kan de school zorgen voor passende begeleiding van 
leerlingen. 
 
Leerlingen profiteren van analyses 
Het eenduidig en structureel vastleggen van gegevens maakt een 
analyse van de ontwikkeling van leerlingen mogelijk. Daar profiteren 
leerlingen van. Zo heeft de school in beeld waar de ontwikkeling 
stagneert en analyseert zij wat hiervoor mogelijke verklaringen 
kunnen zijn. Vervolgens bepaalt de school wat er nodig is om 
eventuele vertraging in te lopen. 
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Hier ligt ook het punt waar verdere ontwikkeling mogelijk is. De 
uitvoering van handelingsadviezen ligt bij docenten. Zij moeten aan 
de mentoren teruggeven wat het effect van handelen is. Docenten 
vertellen ons dat zij de handelingsadviezen kennen en uitvoeren, maar 
dat het nog niet altijd even duidelijk is of het handelen ook het 
gewenste effect heeft. Daar valt winst in te behalen. 
 
Leerlingcoördinatoren houden overzicht 
De leerlingcoördinatoren vervullen een belangrijke rol. Zij geven 
sturing aan de mentoren en houden daarmee overzicht op de 
behoefte aan extra ondersteuning. Door dit overzicht worden 
leerlingen met een overeenkomstige behoefte aan ondersteuning 
samengevoegd in extra ondersteuningsuren. Door het tweewekelijks 
overleg tussen de leerlingcoördinatoren onderling en tussen de 
leerlingcoördinatoren en hun mentoren ontstaat er een compleet 
beeld. Hierdoor is de school in staat om snel op- en af te schalen op 
zowel individueel alsook op groepsniveau. Het beeld heeft betrekking 
op zowel een sociaal-emotioneel als een cognitief deel van de 
benodigde ondersteuning. 
 
Gesprekken tussen leerlingen  en mentoren leiden tot concrete 
doelen 
De nieuwe ondersteuningsstructuur is bekend bij leerlingen. Zij geven 
aan dat het gesprek met hun mentor meer gaat over welzijn, cijfers en 
zelfreflectie op het eigen leerproces. Leerlingen worden meer 
geholpen bij strategieën om leerstof eigen te maken. Dit helpt, aldus 
leerlingen. 
 
Daarnaast zijn leerlingen tevreden over de ingevoerde 
startgesprekken tussen mentor en leerling. Aan het begin van ieder 
schooljaar gaat een leerling in gesprek met de mentor om te 
reflecteren op het eigen handelen. Hoe is het afgelopen schooljaar 
gegaan, en hoe is dat gekomen? De uitkomst van deze reflectie geeft 
weer input voor het stellen van doelen. 
 
De school betrekt ouders en het samenwerkingsverband 
De school werkt nauw samen met externe partners. In het bijzonder 
valt hierbij te denken aan ouders, het Samenwerkingsverband (SWV) 
en een orthopedagoog. Het SWV en de orthopedagoog komen 
veelvuldig langs op school. Dit om de structuur voor de basis- en de 
extra ondersteuning op proces te evalueren, maar ook om 
inhoudelijke input te krijgen om het ondersteuningsrepertoire voor de 
school te vergroten. Dit repertoire wordt vergroot om de ontwikkeling 
van de docenten te ondersteunen en om effecten van 
ondersteuningsadviezen beter in beeld te kunnen krijgen. 
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OP3 - Pedagogisch-didactisch handelen 
De standaard Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) hebben wij in 
dit herstelonderzoek niet opnieuw beoordeeld. In het 
herstelonderzoek van september 2020 is deze standaard al 
onderzocht en beoordeeld met het oordeel Voldoende. Dit oordeel 
nemen wij over. 
Echter, een enkel onderdeel binnen het didactisch handelen was 
onvoldoende. Het betreft het afstemmen van instructies, begeleiding, 
opdrachten en onderwijstijd op verschillen tussen de leerlingen. 
 
De school heeft aan ons, vanuit de gevoerde gesprekken en de 
onderzochte documenten, in voldoende mate aannemelijk kunnen 
maken dat de ondersteuning, zoals beschreven bij Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding, wordt afgestemd op individuele en 
groepen leerlingen (art. 2 lid 2 WVO). Daarmee heeft de school 
voldaan aan de herstelopdracht van het onderdeel 'afstemming op de 
onderwijsbehoeften van groepen en individuele leerlingen' binnen de 
standaard Pedagogisch-didactisch handelen (OP3). 
 
De school werkt met een digitaal lesobservatietool. Met deze tool 
heeft de school 141 lesobservaties uitgevoerd in de periode september 
2019 – augustus 2021. Op alle deelgebieden laten de observaties een 
stijging zien in de kwaliteit van het didactisch handelen van leraren. 
Het lastigste deelgebied binnen het didactisch handelen is omgaan 
met verschillen. Steeds meer leraren krijgen grip op het omgaan met 
verschillen en merken de positieve effecten hiervan. Leerlingen geven 
in het gevoerde leerlinggesprek aan steeds meer te merken dat 
leraren kennis hebben van hun leerontwikkeling en dat de les daarop 
wordt aangepast. 

3.2. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 - Visie, doelen en ambities 
We beoordelen de standaard Visie, doelen en ambities (SKA1) als 
Voldoende. De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, 
heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan 
(art. 23a en 24 lid 1 WVO). 
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Breed gedragen visie, ambities en doelen 
De schoolleiding en het team van het Stella Maris College hebben 
geïnvesteerd in een gedragen visie, ambities en doelen. De school 
werkt met een nieuw schoolplan, Veilig Leren Leven, dat loopt van 
2021 tot 2025 (art. 24 lid 1 en 2 WVO). Een belangrijke pijler van het 
schoolplan is de beleidsvisie van het bestuur, Horizon 2024. De 
belangrijkste uitgangspunten uit het schoolplan zijn 
Onderwijskwaliteit op orde, Aandacht voor de leerling en het 
verwerven van een positie als streekschool. 
 
De concretisering van deze plannen zien wij terug in het 
schooljaarplan, ondersteuningsplannen de schoolgids en de 
kwaliteitszorgkalender. 
 
De school doorloopt een cyclus van kwaliteitszorg 
Tijdens het herstelonderzoek van september 2020 constateerden we 
dat de school nog onvoldoende een cyclisch proces van kwaliteitszorg 
doorloopt. Zo waren er te weinig doelen afgesproken die haalbaar en 
uitvoerbaar geformuleerd zijn. Daardoor kon de kwaliteit van het 
onderwijsproces en de leerresultaten onvoldoende worden bewaakt, 
geëvalueerd en verbeterd. 
Ondanks dat wij in september een verbetering ten opzichte van het 
kwaliteitsonderzoek uit 2019 zagen had het cyclisch werken nog te 
weinig fundament in de organisatie. Dat was ook de reden dat wij 
Kwaliteitszorg (KA1) nog als Onvoldoende hebben beoordeeld. Dat is 
nu anders. 
Tijdens het herstelonderzoek van 2021 constateren we dat doelgericht 
denken en werken een plek heeft gekregen in de school. Dit leidt tot 
een kwaliteitsontwikkeling die gestuurd en weloverwegen is. 
  
Sturen op doelen 
De doelen uit het schoolplan worden vertaald naar het schooljaarplan. 
Dit laatste document geeft concrete doelen met bijbehorende acties 
die in een schooljaar behaald en uitgevoerd moeten worden. Zo staan 
onderwerpen als taal- en rekenbeleid, Burgerschap en 
gedifferentieerd onderwijs als ontwikkelpunten op de agenda voor 
het huidige schooljaar. 
De school heeft gekozen om de inrichting van de onderwerpen 
overeenkomstig het toezichtkader van de inspectie in te richten. De 
doelen zijn vertaald naar concrete acties, verantwoordelijk en beoogd 
resultaat. In de kwaliteitszorgagenda staat een precisering van het 
gekozen tijdvak per actiepunt. Docenten geven aan zich meer eigenaar 
te voelen van doelen. Het maakt vergaderingen ook effectiever, aldus 
docenten. 
 
Zicht op kwaliteit en resultaat 
De schoolleiding heeft zicht op de kwaliteit van het didactisch 
handelen dankzij lesobservaties. Deze observaties worden uitgevoerd, 
zoals aangegeven in dit rapport onder het kopje ‘Onderwijsproces’, 
met een digitaal observatietool. 
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De observaties leiden tot zicht op de verbetermogelijkheden waarmee 
ontwikkelafspraken met de betreffende docenten, secties en 
afdelingsteams worden gemaakt. Ook tijdens de periode van 
afstandsonderwijs hebben er lesobservatie plaatsgevonden. De 
uitkomsten hebben op schoolniveau geleid tot minimale eisen waar 
een digitale les op het Stella Maris College aan moet voldoen. 
 
Ook leerresultaten zijn een continue onderwerp van gesprek. De 
school laat op de, door henzelf berekende, onderwijsresultatenkaart 
2021 zien dat zij op alle indicatoren waar de inspectie naar kijkt ‘Boven 
de norm’ behaalt. 
De school kan overzichten produceren na iedere toetsperiode. Dit 
maakt bijsturen tijdens een schooljaar mogelijk. Ook bekijkt de school 
cijfers op vakniveau om daarmee resultaten op leerlingniveau te 
bekijken. Dit kan leiden tot extra ondersteuning en begeleiding van 
leerlingen om hiaten te repareren (art. 24 lid 4 WVO). Vakgroepen 
moeten in hun vakwerkplan een analyse maken met bijbehorende 
doelen ten aanzien van de behaalde resultaten. Bij een aantal 
vakgroepen heeft dit geleidt tot een evaluatie van de kwaliteit van 
toetsen. Niet alle vakgroepen zijn even ver in de ontwikkeling van dit 
 resultaatdenken. De schoolleiding kan de ontwikkeling versnellen 
door verder gevorderde en minder vergevorderde vakgroepen op dit 
gebeid aan elkaar te koppelen. Evaluatie kan leiden tot een andere 
aanpak waar leerlingen snel de vruchten van kunnen plukken. 
 
SKA2 - Uitvoering en kwaliteitscultuur 
De standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur beoordelen we als 
Voldoende. De school voert de gestelde doelen voor goed onderwijs 
uit, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor de randvoorwaarden 
en stuurt, waar nodig, tussentijds bij (art. 23a WVO). 
  
Uitvoering stelsel kwaliteitszorg 
De school heeft veel energie gestoken in het ontwikkelen van het 
kwaliteitsbewustzijn en in het 'levend maken' van de 
kwaliteitszorgcyclus. Er wordt uitvoering gegeven aan doelen aan de 
hand van beschikbare gegevens. Er is, in tegenstelling tot vorig 
schooljaar, sprake van het uitvoeren en doorlopen van de 
kwaliteitszorgcyclus. Daarmee weet de school of zij haar doelen ook 
uitvoert. Schoolleiding en leraren geven aan dat de kwaliteitsagenda 
helpend is bij het uitvoeren van de activiteiten die in het teken staan 
van het behalen van de doelen. 
 
Kwaliteitscultuur versterkt 
In het vorige herstelonderzoek concludeerden we al dat er sprake was 
van een verbetering van de kwaliteitscultuur. De inzet van Leren 
Verbeteren heeft daarbij geholpen. Door het toegenomen besef van 
urgentie en het gezamenlijk werken aan onderwijsverbetering, is de 
kwaliteitscultuur versterkt. De school werkt nu meer als geheel aan 
het bereiken van de onderwijskundige doelen. 
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Daar waar nodig stuurt de schoolleiding bij. Een voorbeeld hiervan is 
de implementatie van het nieuwe zorgsysteem. Dat is gezamenlijk 
ontwikkeld waardoor er draagvlak is voor de wijze van uitvoering. De 
schoolleiding neemt af en toe een steekproef om zelf een beeld te 
verkrijgen, maar ook om bij te sturen waar het niet gaat volgens de 
gemaakte afspraken. 
 
Een ander voorbeeld is het zicht op de behaalde resultaten. 
Vakgroepen zijn meer eigenaar geworden van de 
resultaatontwikkeling (art. 32e WVO). Zij worden aangesproken daar 
waar het niet goed gaat. En daar zit ook meteen het punt van 
aandacht. Er gaat veel goed op de school. Vanwege de turbulente 
geschiedenis van de school ligt de nadruk op verbeteren en op zaken 
die niet goedgaan. Wij willen de school meegeven om ook de goede 
zaken te zien en deze te benoemen. 
 
SKA3 - Evaluatie, verantwoording en dialoog 
We beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als 
Voldoende. De school evalueert en analyseert systematisch of zij de 
doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer 
nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe 
belanghebbenden in een goed functionerende dialoog (art. 2, 23a, 24 
en 24a WVO). 
 
Evaluatie als middel om nieuwe doelen te stellen 
De school werkt met een kwaliteitszorgsysteem dat volledig wordt 
doorlopen. Evaluatie maakt onderdeel uit van de processen die 
worden doorlopen op grond dit systeem. 
De schoolleiding kan op doelen uit het schoolplan aangeven waar zij 
staan in de realisatie daarvan. Zo weet zij op ieder moment in het jaar 
hoe de resultaatontwikkeling verloopt. Daarover legt zij ook 
verantwoording af aan het bestuur. De bestuurder, aanwezig tijdens 
de onderzoeksdag op de school, gaf aan evaluatie te zien als een 
belangrijk middel te zien voor de schoolleiding om zich te kunnen 
verantwoorden over de stand van zaken op school. 
De focus was het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) de door de 
inspectie geconstateerde tekortkomingen.  
 
Transparante verantwoording 
Het Stella Maris College verantwoordt zich extern door via 
bijvoorbeeld de website en de schoolgids ouders en andere 
stakeholders te informeren over beleid en resultaten. We stellen vast 
dat de website voldoende informatie biedt en dat belangrijke 
documenten aanwezig en actueel zijn (art. 24a WVO). We noemen als 
voorbeeld de klachtenregeling, de schoolgids en het schoolplan. 
Intern verantwoordt de schoolleiding zich over de behaalde doelen in 
relatie tot de gestelde doelen aan het bestuur en de 
medezeggenschapraad (art. 8 WMS). 
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3.3. Overige wettelijke vereisten 

Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). We onderzoeken 
bij ieder onderzoek de zorgplicht passend onderwijs en schoolkosten/
vrijwillige ouderbijdrage. Dit omdat zowel schoolkosten als passend 
onderwijs gekoppeld zijn aan stelselthema’s kansengelijkheid en 
passend onderwijs waar we in deze periode extra aandacht aan 
besteden. 
 
Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 24a lid 1d WVO 
In de naleving op de vrijwlligheid van de ouderbijdrage hebben wij 
geen tekortkomingen geconstateerd. 
 
Zorplicht passend onderwijs art. 27 lid 2c WVO 
In de naleving van de zorgplicht passend onderwijs hebben wij geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 
 
Bestuurlijke reactie naar aanleiding het conceptrapport d.d. 24 
september 2021 door de Inspectie van het Onderwijs over het 
herstelonderzoek het Stella Maris College in Meerssen (afdelingen 
havo en vwo) 

Het college van bestuur van Stichting LVO en de directie van het Stella 
Maris College in Meerssen hebben met belangstelling het 
conceptrapport gelezen dat is opgesteld naar aanleiding van het 
herstelonderzoek op 24 september 2021. 
 
De betrokkenen vanuit het Stella Maris College en het college van 
bestuur kijken terug op een prettig inspectiebezoek. Zowel het college 
van bestuur als de directie herkennen zich in de inhoud van het 
rapport. 

Met waardering wordt geconstateerd dat de inspectie beschrijft dat er 
door de school geïnvesteerd is in een gedragen visie, ambities en 
doelen. Er is door alle betrokkenen in de school hard gewerkt aan de 
verbetering van de cyclische kwaliteitszorg waarmee de kwaliteit van 
het onderwijsproces en de leerresultaten worden bewaakt, 
geëvalueerd en verbeterd. Ook dat wordt herkend en beschreven in 
het rapport. 

Tot slot beschouwen het college van bestuur en de schoolleiding het 
als een compliment aan alle betrokkenen dat de investering in het 
verbeteren van het zicht op de ontwikkeling en begeleiding van de 
leerlingen door de inspectie worden genoemd als verbetering. 
Het college van bestuur waardeert de zorgvuldigheid en de 
betrokkenheid waarmee de schoolleiding en alle docenten en 
onderwijsondersteuners hebben gewerkt aan het hersteltraject. De 
gezamenlijke inspanningen hebben tot een mooi resultaat geleid. De 
college van bestuur ziet de verdere ontwikkeling op het Stella Maris 
College met vertrouwen tegemoet. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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