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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 12 april 2011 een onderzoek uitgevoerd op de Isaac 
Beeckman Academie, afdelingen havo en vwo, om een oordeel te kunnen uitspreken over de 
kwaliteit van het onderwijs op deze afdeling en over de naleving van wet- en regelgeving. 
 

 

Aanleiding 
De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende.  
 

De inspectie heeft voor de Isaac Beeckman Academie een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze 
analyse kwam naar voren dat de opbrengsten van de school onbekend zijn, omdat het een nieuwe 
school betreft. Uit deze analyse kwam tevens naar voren dat er mogelijk tekortkomingen zijn op 
het gebied van de naleving van wet- en regelgeving. 
 
Onderzoeksopzet 
De inspectie heeft de kernindicatoren onderzocht op de aspecten: 
de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving.  
 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 

- Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie 
aanwezig zijn. 

- Schoolbezoek, waarbij een gesprek is gevoerd met docenten. Ook heeft de inspectie over 
de kwaliteit van de indicatoren gesprekken gevoerd met het management.  

- Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de bevindingen van het onderzoek 
besproken met de directie. 

 

 
Toezichtkader 

De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd 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 en de wettelijke 
voorschriften weergegeven. Dit wordt gevolgd door een paragraaf waarin het oordeel van de 
inspectie wordt toegelicht en waar mogelijk de schoolontwikkeling in samenhang wordt 
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het toezichtarrangement weer.  
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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 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. slecht 
2. onvoldoende 
3. voldoende 
4. goed 
5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) 

 

De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van enkele wettelijke 
voorschriften.  Of de school wel of niet voldoet aan deze wettelijke vereisten wordt tot uitdrukking 
gebracht met de score ‘ja’ of ‘nee’. 
 
 
 
Resultaten 
 1 2 3 4 5 

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 havo. 

    •••• 
1.2 * De leerlingen lopen weinig vertraging op in de  
 bovenbouw van de opleiding vwo. 

    •••• 
1.3 * De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het 
 centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 

    •••• 

1.3 * De leerlingen van de opleiding vwo behalen voor het  
 centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. 

    •••• 
1.4 * Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer 
 voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal  
 examen van een aanvaardbaar niveau. 

    •••• 

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. 

    ••••  
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Kwaliteitszorg 

 1 2 3 4 
9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 

leerlingenpopulatie. 
  ••••  

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.    •••• 
9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.   ••••  
9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.   ••••  
9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.    •••• 
9.6 De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van 

andere toetsinstrumenten. 
  ••••  

9.8 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. 

 ••••   

 
 
Wet- en regelgeving 
  nee ja  

N1 Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de 
inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de verplichte 
onderdelen (WVO art. 24a en 24c). 

  ••••  

N2 Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de 
inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de verplichte onderdelen 
(WVO art. 24 en 24c). 

  ••••  

N5 De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke vereisten (WVO 
art. 10, lid 2; 10b, lid 2; 10d, lid 2; 10f, lid 3a; 11c, lid 1b; 12, lid 
5). 

  ••••  
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2.2 Beoordeling 
 
Algemeen beeld 
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op de afdelingen havo en vwo van de Isaac 
Beeckman Academie als voldoende.  
De school werkt in haar kwaliteitszorg systematisch en planmatig; de inspectie heeft de 
kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld.   
De school leeft de onderzochte wet- en regelgeving met betrekking tot één aspect niet na. 
 

Toelichting 

Het bovenstaande algemene oordeel van de inspectie wordt hieronder toegelicht. Daarbij komen 
voor zover van toepassing achtereenvolgens de in de inleiding genoemde aspecten aan bod: de 
opbrengsten, het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de wet- en regelgeving. 
 

De kwaliteitszorg 

De Isaac Beeckman Academie is in het schooljaar 2010-2011 gestart als school voor havo en vwo. 
Jaarlijks worden 80 nieuwe leerlingen toegelaten tot een totale omvang van 450 leerlingen is 
bereikt. Er zitten nu 80 leerlingen op de school, verdeeld over 5 klassen. Aan de school zijn nu 5 
kerndocenten, 2 vakdocenten en 1 directeur verbonden. De school maakt daarnaast gebruik van 
docenten van de Wereldschool en waarborgt daarmee dat voor alle vakken bevoegde docenten 
beschikbaar zijn. 
De Isaac Beeckman Academie verzorgt persoonlijk onderwijs en heeft daar een software systeem 
voor in gebruik dat zowel de aansturing van het onderwijsleerproces als de controle daarop regelt. 
Van elke leerling is zijn of haar niveau en mogelijkheden in kaart gebracht (onder andere met 
genormeerde toetsen) en vervolgens is voor elke leerling bepaald welke doelen van toepassing zijn 
voor hem of haar (uitgedrukt in de hoeveelheid leerstofaanbod per week en het beheersingsniveau 
dat de leerling moet bereiken). Mentoren vergelijken frequent de doelen en de resultaten met 
elkaar, waardoor inzicht ontstaat in de vraag of leerlingen voldoende presteren of  dat er juist 
aanleiding is om extra activiteiten te ondernemen (bijvoorbeeld verdiepingsstof aanbieden of extra 
hulp).  De directeur maakt een vergelijkbare analyse, maar dan op het niveau van vakken en 
docenten. Op grond hiervan geeft de directeur feedback aan de leraren over hun eigen 
functioneren en zijn interventies gepleegd, opdat leraren acties ondernemen die leiden tot betere 
leerprestaties. Bij het bepalen van de leerresultaten wordt gebruik gemaakt van toetsen die 
aangeleverd worden door de Wereldschool dan wel door de uitgever van de leermiddelen. 
Daarnaast neemt de school aan het einde van het schooljaar een genormeerde toets af om te 
bepalen of de leerlingen voldoende geleerd hebben.  
Op de Isaac Beeckman Academie vinden lesobservaties plaats en worden collega-docenten 
ingeschakeld als coach. Hierbij ligt de focus op het implementeren van het persoonlijk onderwijs in 
de klas, het aanbieden van lesstof op het juiste niveau en het bevorderen van een didactische 
aanpak gericht op prestatiegroepjes in de klas. Om te bepalen of persoonlijk onderwijs voldoende 
uit de verf komt, wordt zowel gekeken naar de leerresultaten als naar de beleving van de 
leerlingen (door middel van het afnemen van schriftelijke vragenlijsten).      
De Isaac Beeckman Academie heeft zijn beleid met betrekking tot sociale integratie en burgerschap 
nog niet geëxpliciteerd.  
 
Wet- en regelgeving 

De Isaac Beeckman Academie heeft in de schoolgids voor het schooljaar 2010-2011 verwoord dat 
de school opteert voor een staatsexamen in plaats van het traditionele school- en eindexamen. Dit 
betreft nadrukkelijk een voornemen en is derhalve geen praktijk waar op korte termijn invulling 
aan wordt gegeven. Indien de Isaac Beeckman Academie dit wel in praktijk zou brengen, dan zou 
in dit strijd zijn met artikel 29, eerste lid, WVO. In beginsel wordt in dit artikel voorgeschreven dat 
er een eindexamen op de school plaatsvindt. Dit is een bekostigingsvoorwaarde.  
De Isaac Beeckman Academie heeft afgezien van het voornemen om de leerlingen deel te laten 
nemen aan het staatsexamen. De schoolgids voor het schooljaar 2011-2012 is conform de 
opmerkingen van de inspectie aangepast. 
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In de schoolgids voor het schooljaar 2010-2011 van de Isaac Beeckman Academie is bij de 
ouderbijdrage niet vermeld dat deze vrijwillig is. Dit is in strijd met artikel 27 WVO. In de 
schoolgids voor het schooljaar 2011-2012 is deze toevoeging gemaakt en wordt voldaan aan 
hetgeen in artikel 27 WVO staat.  
 
De Isaac Beeckman Academie geeft leerlingen 45 vakantiedagen per jaar, waarvan 10 door het 
jaar individueel opgenomen kunnen worden. Hiermee wordt afgeweken van de jaarlijkse regeling 
spreiding zomervakantie. Omdat dit een algemeen verbindend voorschrift is, mag hier niet van 
afgeweken worden. Het individueel opnemen van een roostervrije dag is in strijd met de 
Leerplichtwet. De uitzondering van geregeld schoolbezoek zijn bij wet voorzien en limitatief 
opgesomd. Doordat de Isaac Beeckman Academie ouders de mogelijkheid bieden naar eigen 
inzichten, zonder opgaaf van reden of beroep op vrijstelling, roostervrije dagen op te laten nemen, 
wordt in strijd gehandeld met artikel 11 van de Leerplichtwet. Hoewel uit de administratie van de 
school blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid (gemiddeld 1.4 vrije dag 
per leerling) laat dit onverlet dat het bieden van de mogelijkheid in strijd is met de Leerplichtwet. 
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3. TOEZICHTARRANGEMENT 

 
De Inspectie van het Onderwijs kent aan de Isaac Beeckman Academie, afdelingen havo en vwo, 
het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het 
toezicht te intensiveren. In het schooljaar 2012-2013 zal de inspectie de Isaac Beeckman Academie 
opnieuw bezoeken.  
 
Er is sprake van een tekortkoming in de naleving van wettelijke vereisten, namelijk met betrekking 
tot artikel 11 Leerplichtwet. De inspectie beoordeelt de schoolgids 2011-2012 om vast te stellen of 
de geconstateerde tekortkomingen zijn opgeheven. 
 
 


