
Vergelijkingsrapport - De scholen

De scholen die je hebt gekozen:

Carolus Clusius College
Zwolle

Soort onderwijs: VMBO B / VMBO K /
HAVO / VWO
Denominatie: Protestants Christelijk
Adres: Prinses Julianastraat 66
8019 AX Zwolle
Telefoon: 0888508008
Website: 
www.landstede.nl/voortgezetonderwijs

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)
Ommen

Soort onderwijs: VMBO B / VMBO K /
VMBO G / HAVO / VWO
Denominatie: Samenwerking PC, RK
Adres: van Reeuwijkstraat 1
7731 EH Ommen
Telefoon: 0529452822
Website:  

Gymnasium Celeanum
Zwolle

Soort onderwijs: VWO
Denominatie: Openbaar
Adres: Zoom 37
8032 EM Zwolle
Telefoon: 0384552820
Website: www.celeanum.nl

Meander College
Zwolle

Soort onderwijs: VMBO B / VMBO K /
HAVO / VWO
Denominatie: Protestants Christelijk
Adres: Dobbe 37
8032 JW Zwolle
Telefoon: 0383371050
Website: www.meandercollege.nl

http://www.landstede.nl/voortgezetonderwijs
http://
http://www.celeanum.nl
http://www.meandercollege.nl


Vergelijkingsrapport - Als eerst

Dank je wel voor het maken van een vergelijkingsrapport. We hopen dat deze vergelijking je kan helpen. In dit rapport
hebben we alle informatie die we hebben kunnen vinden over de scholen die je hebt gekozen netjes naast elkaar gezet.

Hoe werkt het?
Dit rapport bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst worden de scholen in een aantal ranglijstjes met elkaar
vergeleken: wat is de snelst groeiende school, welke school heeft de kleinste klassen?

Als scholen zelf informatie aan 10.000scholen hebben toegevoegd, dan zie je dat daarna. Op de pagina's daarna volgt
alle onafhankelijke informatie die we van overheidsinstellingen hebben ontvangen.

Dat kan soms best veel zijn. We proberen het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Als eerste vergelijken we de scholen:
hoeveel leerlingen zitten er op de scholen, waar komen leerlingen vandaan of hoeveel medewerkers heeft een school?

Als je middelbare scholen hebt gekozen, vergelijken we ook de eindexamenresultaten. En uiteindelijk zie je wat Inspectie
van het Onderwijs van de prestaties van de scholen vindt.

Geen oordeel
In dit vergelijkingsrapport zetten we de scholen naast elkaar, maar we beoordelen niet. Iedereen zoekt iets anders in een
school, wij geloven niet dat een school voor alle leerlingen de beste keus is. Jij moet kiezen, jouw mening is uniek.

Dit vergelijkingsrapport biedt je materiaal op basis waarvan jij een keus kunt maken. Misschien roept het rapport vragen
op die je tijdens een open dag op een school kunt stellen.

De regeltjes
Je hebt dit rapport op 19 januari 2013 gemaakt op 10.000scholen.nl. Dit rapport is bedoeld om je informatie te bieden.
Het is jouw verantwoordelijkheid om de informatie in dit rapport te bekijken, te beoordelen of conclusies te trekken.

Alle informatie in dit rapport hebben wij gekregen van andere instanties: van scholen zelf, van de Inspectie van het
Onderwijs en DUO-CFI. Wij kunnen daarom niet met zekerheid iets zeggen over de juistheid van de informatie. Aan de
informatie in dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. 10.000scholen.nl is ook niet verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie.

Je kunt de algemene voorwaarden altijd nalezen op 10.000scholen.nl/algemenevoorwaarden

http://www.10.000scholen.nl/pagina/algemenevoorwaarden
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Snelst groeiende school
Dit is berekend op basis van het leerlingenaantal in de
afgelopen 5 jaar.

1 Gymnasium Celeanum 51 %

2 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 35 %

3 Carolus Clusius College 1 %

4 Meander College -26 %

Hoogste cijfers
De school met het hoogste gemiddelde eindexamencijfer.

1 Meander College 6.5

2 Gymnasium Celeanum 6.5

3 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 6.3

4 Carolus Clusius College 5.8



Vergelijkingsrapport - Zo omschrijven de scholen zich

Carolus Clusius College

Deze school heeft nog geen gegevens toegevoegd aan 10.000.scholen.nl

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Deze school heeft nog geen gegevens toegevoegd aan 10.000.scholen.nl

Gymnasium Celeanum

Deze school heeft nog geen gegevens toegevoegd aan 10.000.scholen.nl

Meander College

Deze school heeft nog geen gegevens toegevoegd aan 10.000.scholen.nl
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Aantal leerlingen
In deze grafiek zie je het aantal leerlingen per school. Ook zie je per school het gemiddelde van vergelijkbare scholen in
heel Nederland.

Carolus Clusius College

2011 1365

2007 1350

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

2011 923

2007 684

Gymnasium Celeanum

2011 894

2007 592

Meander College

2011 910

2007 1229

Herkomst leerlingen
In deze grafiek zie je de herkomst van de leerlingen per school. 

Carolus Clusius College

Nederland 94%

Overig niet westers 5%

Overig westers 4%

Overige 3%

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Nederland 95%

Overig westers 2%

Overig niet westers 2%

Overige 0%

Gymnasium Celeanum

Nederland 87%

Overig westers 6%

Overig niet westers 5%

Overige 3%

Meander College

Nederland 87%

Overig westers 5%

Turkije 3%

Overige 5%

Aantal medewerkers
In deze grafiek zie je hoeveel medewerkers een school heeft. Is de school onderdeel van een grotere instelling, dan zie je
het totaal aantal medewerkers van die instelling. Ook zie je hoeveel medewerkers voor de klas staan.

Carolus Clusius College

Totaal 416

Lesgevend 78 %

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Totaal 357

Lesgevend 76 %

Gymnasium Celeanum

Totaal 83

Lesgevend 77 %

Meander College

Totaal 416

Lesgevend 78 %
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Parttime of fulltime
Deze grafiek laat zien hoe lang de werkweek van leraren gemiddeld is (100% is een fulltime werkweek). Ook zie je het
landelijk gemiddelde.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 88%

2 Gymnasium Celeanum 82%

3 Meander College 81%

4 Carolus Clusius College 81%

Man of vrouw?
Deze grafiek laat zien hoeveel mannen en vrouwen voor de school werken. Is de school onderdeel van een grotere
instelling, dan zie je de man-vrouwverdeling van die instelling.

Carolus Clusius College

Man 51%

Vrouw 49%

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Man 61%

Vrouw 39%

Gymnasium Celeanum

Man 47%

Vrouw 53%

Meander College

Man 51%

Vrouw 49%

Leeftijd medewerkers
Deze grafiek laat zien hoe oud medewerkers van de scholen gemiddeld zijn. Ook hier geldt: is de school onderdeel van
een grotere instelling, dan zie je de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers van die instelling.

1 Carolus Clusius College 44.3

2 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 46.8

3 Gymnasium Celeanum 45.5

4 Meander College 44.3

Jongens - meisjes
In deze grafiek zie je wat de verhouding jongens - meisjes is op de school.

Carolus Clusius College

Jongens 45%

Meisjes 55%

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Jongens 54%

Meisjes 46%

Gymnasium Celeanum

Jongens 51%

Meisjes 49%

Meander College

Jongens 43%

Meisjes 57%



Vergelijkingsrapport - De scholen nader bekeken

Welke sector kiezen vmbo-leerlingen?
In deze grafiek zie je welke sectoren op een school populair zijn (voor uitleg over de sectoren, zie de toelichting achterin dit
rapport).

Carolus Clusius College

Geen gegevens beschikbaar

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Schooltype VMBOG%

Economie 40%

Intersect. programma 0%

Landbouw 7%

Techniek 29%

Zorg & Welzijn 24%

Gymnasium Celeanum

Geen gegevens beschikbaar

Meander College

Geen gegevens beschikbaar

Onderwijsniveau
Deze grafiek laat zien hoe de leerlingen zijn verdeeld over de verschillende onderwijstypen op een school.

Carolus Clusius College

Brugjaar 52%

VMBO -%

HAVO/VWO 21%

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

Brugjaar 49%

VMBO 28%

HAVO/VWO 23%

Gymnasium Celeanum

Brugjaar 41%

VMBO -%

HAVO/VWO -%

Meander College

Brugjaar 41%

VMBO -%

HAVO/VWO 29%
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Gemiddeld eindexamencijfer
Deze grafiek toont het gemiddelde eindexamencijfer dat leerlingen van de school halen.

Carolus Clusius College

VMBO (G)T 5.8

VMBO (G)T 5.8

HAVO 6.2

HAVO 6.1

HAVO 6.2

VWO 6.1

VWO 6.2

VWO 6.1

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

VMBO B 6.3

VMBO B 6.6

VMBO B 6.6

VMBO K 6.4

VMBO K 6

VMBO K 6.4

VMBO (G)T 6.3

VMBO (G)T 6.3

VMBO (G)T 6.1

HAVO 6.2

Gymnasium Celeanum

VWO 6.5

VWO 6.5

VWO 6.5

Meander College

VMBO (G)T 6.5

VMBO (G)T 6.5

HAVO 6.1

HAVO 6.2

HAVO 6.2

VWO 6.6

VWO 6

VWO 6.6

Slagingspercentage vmbo-t
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 98%

Slagingspercentage vmbo-b
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 96%

Slagingspercentage vmbo-k
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 96%
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Slagingspercentage vmbo-g
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 100%

Slagingspercentage havo
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 92%

2 Meander College 88%

3 Carolus Clusius College 82%

Slagingspercentage vwo
In deze grafiek zie je hoeveel leerlingen slagen voor het eindexamen.

1 Gymnasium Celeanum 93%

2 Carolus Clusius College 88%

3 Meander College 86%



Vergelijkingsrapport - Het oordeel van de inspectie

Het kwaliteitsrisico volgens de inspectie?
In deze tabel zie je de risico-inschatting die de inspectie
elk jaar voor een school maakt. Een plus betekent dat de
inspectie inschat dat het met de kwaliteit van het
onderwijs goed zit en geen reden ziet tot extra
onderzoek. Een min betekent dat de inspectie de kwaliteit
goed in de gaten houdt. Twee minnen betekent dat de
inspectie zich zorgen maakt over de kwaliteit van het
onderwijs op de school: dat zijn de zogeheten 'zwakke
scholen'.

1 Carolus Clusius College ?

2 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) ?

3 Gymnasium Celeanum ?

4 Meander College ?

Rendement onderbouw
De Inspectie oordeelt over de prestaties van een school in de eerste drie schooljaren. Scholen worden met elkaar vergeleken en krijgen zo een score van 1 tot en met 5. Een school met een 5 hoort tot de beste scholen, een school met een 1 tot de slechtste.

1 Meander College 2011

2 Gymnasium Celeanum 2011

3 Chr. SG Vechtdal College (Ommen) 2011

4 Carolus Clusius College 2011
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Eindexamencijfers
De inspectie vergelijkt en beoordeelt de eindexamencijfers van scholen. Zo krijgen scholen een score van 1 tot en met 5.
Een school met een 5 hoort tot de beste scholen, een school met een 1 tot de slechtste.

Carolus Clusius College

VMBO (G)T 1

VMBO (G)T 1

HAVO 3

HAVO 3

HAVO 3

VWO 2

VWO 3

VWO 2

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

VMBO B 2

VMBO B 3

VMBO B 3

VMBO K 3

VMBO K 2

VMBO K 3

VMBO (G)T 3

VMBO (G)T 3

VMBO (G)T 3

HAVO 3

Gymnasium Celeanum

VWO 4

VWO 4

VWO 4

Meander College

VMBO (G)T 3

VMBO (G)T 3

HAVO 3

HAVO 3

HAVO 3

VWO 4

VWO 2

VWO 4
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Diploma zonder zittenblijven
Deze grafiek laat zien hoeveel leerlingen hun diploma halen zonder te blijven zitten.

Carolus Clusius College

VMBO B -

VMBO K -

VMBO (G)T -

HAVO 64%

VWO 60%

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

VMBO B 96%

VMBO K 87%

VMBO (G)T 93%

HAVO 76%

VWO -

Gymnasium Celeanum

VMBO B -

VMBO K -

VMBO (G)T -

HAVO -

VWO 73%

Meander College

VMBO B -

VMBO K -

VMBO (G)T -

HAVO 71%

VWO 66%

Vertraging
De Inspectie beoordeelt scholen wat het aantal zittenblijvers betreft. Scholen worden met elkaar vergeleken en krijgen zo
een score van 1 tot en met 5. Een school met een 5 hoort tot de beste scholen, een school met een 1 tot de slechtste.

Carolus Clusius College

VMBO B 0

VMBO K 0

VMBO (G)T 0

HAVO 3

VWO 3

Chr. SG Vechtdal College (Ommen)

VMBO B 3

VMBO K 3

VMBO (G)T 4

HAVO 5

VWO 0

Gymnasium Celeanum

VMBO B -

VMBO K -

VMBO (G)T -

HAVO -

VWO 4

Meander College

VMBO B 0

VMBO K 0

VMBO (G)T 0

HAVO 4

VWO 3
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Snelst groeiende school

We hebben voor je op een rij gezet hoeveel de scholen die je hebt gekozen groeien of krimpen. We kijken naar de
leerlingenaantallen van de afgelopen 5 jaar. Het cijfer dat je ziet is dus de gemiddelde groei (of krimp) over 5 jaren. Echt
belangrijk is natuurlijk de vraag waarom een school snel groeit of krimpt en wat dat betekent voor het onderwijs. Krimpt
een school omdat er steeds minder kinderen in de buurt wonen? Kunnen het gebouw en de leraren de groei wel aan?
Misschien kun je er eens naar vragen als je de school bezoekt.

Hoogste cijfers

De eindexamencijfers, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als op je school goede
eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het eindexamen erg
streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie je terug in hoge
eindexamencijfers. De Inspectie van het Onderwijs kijkt daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich,
maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat
ze op de basisschool kregen.

Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen zegt natuurlijk iets over hoe groot een school is. Misschien heb je een voorkeur voor een grote of
kleine school. Maar doordat we een overzicht van de afgelopen jaren laten zien, kom je ook te weten of een school
groeit, krimpt of al jaren gelijk blijft in omvang. Krimpt een school omdat er steeds minder kinderen in de buurt wonen? Of
is er iets anders aan de hand? Misschien kun je er eens naar vragen als je de school bezoekt.

Herkomst leerlingen

Zwarte en witte scholen. Weinig zo veelbesproken dan dit onderwerp. We mengen ons liever niet in die discussie. Wel
laten we zien hoeveel leerlingen op een school een herkomst buiten Nederland hebben. Omdat we weten dat veel
ouders dit gewoon willen weten. Let op, een school met relatief veel leerlingen met een niet-Nederlandse herkomst is niet
automatisch een slechte school. Ga eens langs, praat eens met de directeur en kijk goed naar de prestaties van de
scholen die ook in dit rapport worden vergeleken.

Aantal medewerkers

Een school is zo goed als zijn medewerkers, zou je kunnen zeggen. Het aantal medewerkers zegt ook iets over de
omvang van de school en het percentage lesgevende medewerkers zegt iets over de manier van werken: staat iedereen
voor de klas of heeft de school een uitgebreide groep onderwijsondersteuners en directeuren.

Parttime of fulltime

Parttime werken is gemeengoed in Nederland, ook in het onderwijs is het heel normaal. Hier zie je hoe dat zit op de
scholen die je hebt gekozen. Let wel op, de overheid geeft ons alleen gegevens per school. Soms heeft een school een
aantal vestigingen, we weten dan niet hoe het precies zit op de vestiging die jij hebt gekozen. We geven je dus een
indruk van hoeveel uren leraren en docenten gemiddeld werken.

Man of vrouw?

Het onderwijs is een populaire werkgever onder vrouwen. Zeker op basisscholen zijn veel leraren vrouw. Dat zou niets uit
moeten maken, maar toch zijn er geluiden dat het goed zou zijn als er op een school ook voldoende mannen werken.
Daarom laten we de verdeling man-vrouw zien. Let wel op, de overheid geeft ons alleen gegevens per school. Soms
heeft een school een aantal vestigingen, we weten dan niet hoe het precies zit op de vestiging die jij hebt gekozen. We
geven je dus een indruk van hoeveel mannen en vrouwen op de scholen lesgeven.

Leeftijd medewerkers

Deze grafiek laat zien hoe oud medewerkers van de scholen gemiddeld zijn. Ook hier geldt: is de school onderdeel van
een grotere instelling, dan zie je de gemiddelde leeftijd van alle medewerkers van die instelling.
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Jongens - meisjes

In deze grafiek zie je wat de verhouding jongens - meisjes is op de school.

Welke sector kiezen vmbo-leerlingen?

Het vmbo kent leerwegen en sectoren. Van de 4 leerwegen is de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo b) de meest
praktische. De theoretische leerweg (vmbo t) is het meest theoretisch. Daartussenin heb je dan nog de
kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo k) en de gemengde leerweg (vmbo t). Alle leerlingen, welke leerweg ze ook volgen,
kiezen ook een sector. Ook daarvan zijn er 4: economie, zorg en welzijn, landbouw en techniek. Wij laten zien welke
sectoren de leerlingen op de door jou gekozen scholen volgen.

Onderwijsniveau

Zeker als een school wat groter is en verschillende typen onderwijs geeft, is het logisch om goed te kijken hoe de
leerlingen over de school zijn verdeeld. Hoeveel leerlingen zitten op de havo? Hoeveel op het vwo? Want het zou zo
maar kunnen dat na de grote brugklas de havo relatief klein is.

De eindexamencijfers

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage vmbo-b

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage vmbo-k

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage vmbo-g

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage vmbo-leerwerktraject

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
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op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage havo

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Slagingspercentage vwo

De eindexamencijfers en slagingspercentages, die spreken voor zich, zou je denken. Het is natuurlijk een prettig idee als
op je school goede eindexamencijfers worden gehaald. Toch moet je verder kijken: een school kan in de jaren voor het
eindexamen erg streng zijn, zodat minder goed lerende leerlingen blijven zitten of voor een andere school kiezen. Dat zie
je terug in hoge eindexamencijfers en daarmee ook in de slagingspercentages. De Inspectie van het Onderwijs kijkt
daarom bijvoorbeeld niet naar de eindexamencijfers op zich, maar ook naar het aantal zittenblijvers in de bovenbouw of
de prestaties van leerlingen ten opzichte van het advies dat ze op de basisschool kregen.

Het kwaliteitsrisico volgens de inspectie?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie controleert veel en velt
verschillende oordelen. Wat je hier ziet zou je kunnen zien als een risico-inschatting. De inspectie gaat niet ieder jaar bij
elke school langs. Wel schatten ze, op basis van allerlei gegevens, elk jaar in of er reden is tot extra zorg. Is er geen
reden tot extra onderzoek, dan spreekt de inspectie van 'basistoezicht'. Bij ons zie je dan een plusje. Is er wel reden om
een school goed in de gaten te houden, dan is een school 'zwak' (1 minnetje). Er zijn ook scholen die streng worden
gecontroleerd: de zwakke scholen (2 minnetjes). Een zwakke school krijgt regelmatig bezoek van een inspecteur, een
school waarvoor basistoezicht geldt niet. Wel wordt elke school eens in de 4 jaar bezocht.

Rendement onderbouw

De inspectie heeft vrij ingewikkelde manieren om scholen te beoordelen. Zo kent de inspectie het 'rendement
onderbouw'. De inspectie kijkt naar het aantal zittenblijvers in de eerste jaren en de inspectie vergelijkt het niveau van
leerlingen in het derde jaar met het advies dat ze van de basisschool kregen. Op basis van deze gegevens worden
scholen met elkaar vergeleken. Dat levert een score op van 1 tot en met 5. Een 1 betekent dat een school het volgens de
inspectie slecht doet in de eerste leerjaren. Een 5 betekent dat de school tot de beste scholen behoort.

Eindexamencijfers

De inspectie vergelijkt de eindexamencijfers die op scholen worden gehaald. Ook wat de eindexamencijfers betreft
krijgen de scholen een score van 1 tot en met 5. Een school met een 5 hoort tot de beste scholen, een school met een 1
tot de slechtste.

Diploma zonder zittenblijven

Zittenblijven is natuurlijk nooit leuk. Maar dat is niet de reden dat we deze cijfers laten zien. Dit is een voor de Inspectie
van het Onderwijs belangrijk gegeven: gaan leerlingen zonder zittenblijven door naar het examen? Het is natuurlijk ook
belangrijk dat het een school lukt om leerlingen het niveau van hun eindexamen te laten halen binnen de daarvoor
bepaalde tijd. Het is niet de bedoeling dat een school daarvoor meer tijd neemt.

Vertraging

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen aan de hand van het aantal zittenblijvers. Dit levert een score van 1
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tot en met 5 op. Een school met een 5 hoort tot de beste scholen, een school met een 1 tot de slechtste. Het is belangrijk
dat het een school lukt om leerlingen het niveau van hun eindexamen te laten halen binnen de daarvoor bepaalde tijd.
Het is niet de bedoeling dat de ene school daarvoor meer tijd neemt dan de andere.


