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  Dit is een Pontes school 

 
 

Goes, 6 maart 2023 
MT/22-23/01 
 
 
Aan ouders, verzorgers en leerlingen van Het Goese Lyceum 
 
 
Betreft: uitkomst onderzoek inspectie 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
In december 2022 is er een bezoek van de inspectie geweest op onze school. Zij hebben 
verschillende onderdelen van het inspectiekader bekeken en hun oordeel onlangs gepubliceerd.  
 
Wat gaat goed?  
Leerlingen vinden Het Goese Lyceum een fijne school: zij kunnen zichzelf zijn en hun leraren 
zorgen ervoor dat zij met plezier naar school gaan. Bij de examens halen de leerlingen goede 
cijfers en dat draagt bij aan het gevoel dat zij op een goede school zitten.  
De school zorgt ervoor dat er bevoegde leraren voor de klas staan en stimuleert leraren om 
opleidingen te volgen om een dubbele of hogere bevoegdheid te halen. De laatste jaren heeft de 
school aan de professionele cultuur gewerkt en werken secties vanuit hetzelfde kader aan de 
kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs. Burgerschap maakt onderdeel uit van dit kader en de 
uitgangspunten daarvan worden dit schooljaar uitgewerkt door de leraren. 
De standaarden Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) en Visie, ambities en doelen (SKA1) zijn 
Onvoldoende. De standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Veiligheid (VS1), 
Resultaten (OR1), Uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA2) en Evaluatie, verantwoording en dialoog 
(SKA3) hebben zij als Voldoende beoordeeld. 
 
Wat moet beter?  
In december 2023 komt de inspectie terug en zij verwachten dan verbetering op het gebied van 
het voorkomen van afstroom en doubleren, lessen die uitdagen en afgestemd zijn op wat 
leerlingen nodig hebben, het stelsel van kwaliteitszorg en een doelgericht en herkenbaar aanbod 
voor burgerschap. 
 
Hoe verder? 
Uiteraard werken we hard aan de genoemde tekortkomingen via verschillende interventies, 
scholingen en studiedagen en hebben we er alle vertrouwen in dat we zo snel mogelijk de 
verbetering kunnen laten zien aan onze leerlingen en ouders/verzorgers. 
Toch willen we hier nog een korte toelichting geven op de term afstroom. Voor sommige 
leerlingen vinden wij de overstap van de havo naar het mbo, vanwege een variëteit aan redenen, 
een passende route. We krijgen daar ook positieve feedback op van de desbetreffende leerlingen 
en ouders/verzorgers. Ook de afstroom naar lagere niveaus vinden wij voor sommige leerlingen 
passend. Het ‘stapelen’ van niveaus kan gezien de ontwikkelingen van een individuele leerling een 



betere route zijn. In de coronaperiode hebben we ons gericht op het sociaal-emotioneel 
welbevinden van leerlingen, ook als dat betekende dat een leerling op een ander niveau beter af 
zou zijn of bleef zitten. Deze beide routes passen echter niet binnen de rendementseisen van de 
inspectie. Wij betreuren dat en zijn het op dit vlak niet met de inspectie eens, maar zullen dus 
genoodzaakt zijn deze opties niet meer aan te bieden. 
 
Vandaag heeft Omroep Zeeland een artikel geplaatst met interpretaties waar wij afstand van 
nemen. We hebben een reactie gegeven en zij hebben inmiddels een aantal zaken aangepast. 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15407041/goese-lyceum-over-negatief-oordeel-afstroom-heeft-
juist-te-maken-met-welbevinden-van-de-kinderen 

 
Natuurlijk betreuren wij ook deze uitkomst van het inspectiebezoek maar wij hebben er alle 
vertrouwen in dat we binnenkort gaan voldoen aan de door de inspectie geëiste 
kwaliteitsverbetering. Onze medewerkers staan iedere dag vol enthousiasme voor de klas. En we 
willen graag een school blijven waarin niet alleen leerprestaties voorop staan. 
 
Als er vragen zijn dan horen we die graag en gaan daar uiteraard met u over in gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Hakkenberg 
rector a.i. 
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