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Datum vaststelling: 25 juli 2018

Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Op Kop. We hebben
onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel ook in de toekomst goed
onderwijs kan blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur van Stichting Op Kop zorgt er voor dat de leerlingen
voldoende leren. Het weet waar de scholen mee bezig zijn en hoe de
scholen werken aan het verbeteren van de resultaten en de veiligheid
van de leerlingen.
Het personeel werkt op een positieve manier samen aan het
verbeteren van het onderwijs. Op drie scholen hebben wij de
betrokkenheid van het team bij het verbeteren van het onderwijs als
goed beoordeeld. Op alle scholen leggen de leraren duidelijk uit. Op
één school is dat zelfs goed.

Bestuur: Stichting Op Kop
Bestuursnummer: 41816

Aantal scholen onder bestuur: 17
Totaal aantal leerlingen: 1741
(peildatum 1 okt. 2017)
Lijst met onderzochte scholen:
OBS De Slinge (09EV)
Bassischool De Lepelaar (11TC)
De Voorpoort (12MU)
Beatrixschool (13ZM)
SBO Burg. Voetelinkschool (19RN)
Burg. De Ruiterschool (10TB)

Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het
nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs.
Ten slotte hebben we de kwaliteit van het onderwijs onderzocht op de
Burgemeester de Ruiterschool. In 2016 hebben we vastgesteld dat de
school zeer zwak is. Nu zien we dat de resultaten van het onderwijs
voldoende zijn en de leraren veel beter les geven.
Wat moet beter?
Het bestuur moet beter in de gaten houden hoe de scholen zich willen
verbeteren. Met name op één van de onderzochte scholen moet dat
beter.
Wat kan beter?
De manier waarop de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) kritisch meekijkt met het bestuur kan beter. De leden van de
GMR kunnen daarvoor zelf afspraken maken over wat zij belangrijk
vinden.
Vervolg
Voor één van de scholen krijgt het bestuur een herstelopdracht. We
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hebben er vertrouwen in dat het bestuur de tekortkomingen herstelt.
De inspectie zal voor deze herstelopdracht daarom geen apart
herstelonderzoek uitvoeren.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode mei en juni 2018 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Op Kop Openbaar Primair
Onderwijs. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de
hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
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Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen bepalen wij
jaarlijks welke standaard of welke standaarden daarvoor in
aanmerking komen. Wij selecteren door middel van een steekproef
scholen voor deze onderzoeken.
Voor het onderzoek bij de scholen van Stichting Op Kop, zijn de
onderzoeksvarianten, 'verificatieonderzoek' en 'onderzoek naar
aanleiding van risico's' toegepast.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

6/30

Verificatie
School

Risico

1

2

3

4

5

6

OP2 Zicht op ontwikkeling <en begeleiding>

●

●

●

●

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

●

●

Onderwijsproces

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten/Studiesucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

1. OBS De Slinge (09EV), 2. Basisschool De Lepelaar (11TC) 3. De
Voorpoort (12MU), 4. De Beatrixschool (13ZM) 5. Burgemeester
Voetelinkschool (19RN) 6. Burgemeester De Ruiterschool (10TB).

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
(schoolleiders, GMR en raad van toezicht) binnen de organisatie. We
hebben daarnaast tijdens de verschillende onderzoeken op de scholen
gesproken met leerlingen, ouders, leraren, intern begeleider en
directie. Ook hebben we samen met één of meerdere observanten van
de school verschillende lessen bezocht.
Leeswijzer In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken bij de bezochte scholen. Het
herstelonderzoek bij Burgemeester De Ruiterschool is beschreven in
hoofdstuk 4.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat

In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.

Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Onderwijskwaliteit
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We concluderen dat Stichting Op Kop, de onderwijskwaliteit van de
scholen, voor wat betreft het onderwijsleerproces, de resultaten en
veiligheid, in beeld heeft. Voor het onderdeel kwaliteitszorg heeft het
bestuur dat niet altijd scherp. Het bestuur werkt aan het
gemeenschappelijke kwaliteitskader van de scholen en de wijze
waarop dat in de kwaliteitszorg naar voren komt.
Ook de organisatie van de Stichting Op Kop is in ontwikkeling. In de
komende tijd zal de structuur van de organisatie (op onderdelen)
worden aangepast. Daarnaast werkt de raad van toezicht aan een
eigen toezichtskader. De GMR herorieëteert zich op hun rol binnen de
organisatie.

Financieel beheer
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële
continuïteit bij Stichting Op Kop. Het bestuur voldoet aan de
onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en
ambitie', waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
'Kwaliteitszorg en ambitie'. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
De standaard 'Kwaliteitszorg' is op bestuursniveau als voldoende
beoordeeld. Wel kan het hier verbeteringen in aanbrengen.
Het bestuur heeft via de managementrapportages zicht op de
onderwijsresultaten, veiligheid en het onderwijsleerproces op alle
scholen. Naast de rapportages voert het bestuur regelmatig
gesprekken met diverse geledingen waardoor het een goed beeld
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krijgt van wat er speelt op de scholen. Wanneer er bijvoorbeeld risico's
zijn in de onderwijsresultaten onderneemt het bestuur actie door het
op (laten) stellen van een plan van aanpak om de onderwijsresultaten
te verbeteren. Deze plannen van aanpak volgt het bestuur nauwgezet
en stuurt waar nodig bij.
Waar het bestuur minder zicht op heeft is de mate waarin de scholen
uitvoering geven aan hun kwaliteitszorgsysteem. Op één van
de onderzochte scholen is de betreffende standaard, zoals we hebben
gezien in de verificatieonderzoeken, als onvoldoende beoordeeld.
Daarnaast zijn niet alle doelen en daarmee de verwachtingen van het bestuur
concreet geformuleerd, waardoor niet altijd duidelijk is wanneer het bestuur
tevreden is met de behaalde resultaten. Zo zijn er in het strategisch
beleidsplan zeven doelen geformuleerd waaruit de scholen kunnen kiezen
waar zij zich de komende jaren mee bezig gaan houden.

Het bestuur heeft in de afgelopen maanden een zelfevaluatie uit laten
voeren waarvan het rapport enkele weken geleden definitief is
geworden. Op basis van deze zelfevaluatie heeft het bestuur
een duidelijk beeld van de kwaliteit van de organisatie Op Kop en ook
waar zij de komende jaren verder aan kan bouwen. Concretisering van
de verbeteractiviteiten volgt later dit jaar.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
De kwaliteitscultuur binnen Stichting Op Kop hebben wij als
voldoende beoordeeld.
De stichting handelt volgens de Code goed bestuur. Met de komst van
de nieuwe bestuurder (in 2016) wordt gewerkt aan een nieuwe
structuur en professionele kwaliteitscultuur binnen de stichting. Het
doel is, door middel van een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling en eigenaarschap met betrekking tot
de ambities van Op Kop, de kwaliteit van de scholen te verbeteren.
Hiervoor is een werkgroep ingericht bestaande uit directies van
scholen die werkt aan de aanbevelingen over dit onderwerp uit het
zelfevaluatierapport.
Verder komt uit de gesprekken naar voren dat er transparant wordt
vergaderd. Zo is er regelmatig overleg met de GMR en de raad van
toezicht. Ook komt de raad van toezicht enkele keren per jaar op de
scholen om zich te laten informeren over verschillende onderwerpen.
De GMR en raad van toezicht overleggen minimaal twee keer per jaar
met elkaar. Wel kan het bestuur de GMR blijven stimuleren om zich te
professionaliseren. Uit diverse gesprekken blijkt deze behoefte.
De professionele cultuur binnen Op Kop is volop in ontwikkeling.
Professionalisering wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Alle
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personeelsleden beschikken over een bekwaamheidsdossier. Hieruit
blijkt dat het personeel voortdurend werkt aan de verbetering van de
professionaliteit.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
De standaard 'Verantwoording en dialoog' hebben we als voldoende
beoordeeld. We stellen vast dat het bestuur en de scholen in
voldoende mate verantwoording afleggen over hun doelen en
resultaten. Dat gebeurt conform de wettelijke bepalingen, intern en
extern met een jaarverslag en in de schoolgidsen. Zij doen dit op een
toegankelijke en betrouwbare manier. In het jaarverslag is naast een
financieel jaarverslag, uitgebreide informatie te vinden over de
ontwikkelingen en de resultaten die Stichting Op Kop behaalt met de
scholen, de activiteiten van de raad van toezicht en het bestuur.
Hiervoor geven wij een compliment. Dit jaarverslag is ook te vinden
op de website van Stichting Op Kop. Daarnaast legt het
bestuur verantwoording af aan de toezichthouders door regelmatig
overleg en periodieke informatieverstrekking via integrale
managementrapportages.
Het bestuur kan de raad van toezicht nog meer stimuleren door een
bestuurlijk toezichtskader in te richten. Hierin ligt een relatie met onze
bevindingen bij de standaard 'Kwaliteitszorg' (KA1). Ook voor het
sturen op en verantwoorden van de kwaliteit op bestuursniveau is een
concreet richtinggevend kader nodig, dat nu nog deels ontbreekt.
Het bestuur hecht veel waarde aan goede samenwerking en ziet open
communicatie als een belangrijke voorwaarde voor professioneel
handelen. Wij constateren dat het bestuur de GMR en de raad van
toezicht betrekt bij de besluitvorming en hen op de hoogte houdt van
ontwikkelingen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en in discussie
te gaan. Daarnaast nodigt het bestuur de geledingen uit om gevraagd
en ongevraagd advies te geven, zodat zij hen positioneren als
waardevolle instanties. Op die manier dragen zij bij aan een sterke
positie van de stichting en haar scholen en aan een kwalitatieve
besluitvorming daarbinnen. Zowel de GMR als de raad van toezicht
zijn positief over de mate waarin zij geïnformeerd en betrokken
worden.
Ten slotte staat in het jaarverslag vermeld dat wordt afgeweken van
van artikel 24 (dat gaat over onafhankelijkheid) van de Code goed
Bestuur die de organisatie hanteert. Er zijn namelijk leden van de raad
van toezicht die ook lid zijn van een intern toezichtorgaan bij een
andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in
hetzelfde voedingsgebied als dat van Stichting Op Kop. De reden
hiervoor is dat er twee schoolbesturen zijn die verantwoordelijk zijn
voor het instandhouden van de Samenlevingsschool en daarmee een
duurzame onderwijsvoorziening in een dorp behouden. Daar wil de
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raad van toezicht grip op houden.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied 'Financieel beheer'
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.

Financiële continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd is. Het
bestuur is in staat zijn schulden op korte en langere termijn te
voldoen. Onzekerheden zijn geïdentificeerd en vertaald in een
financiële reserve.

Wel wijzen wij op een aandachtspunt. Voor een volledige
verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat hierin
een rapportage van de raad van toezicht is opgenomen waarin het de
resultaten van zijn handelen beschrijft. Dit onderdeel van de
verplichte continuïteitsparagraaf, troffen we niet aan in het jaarverslag
2016. We verwachten dat het bestuur hier gedegen aandacht aan
besteedt in de volgende jaarverslagen, omdat een volledige en
duidelijke verantwoording erg belangrijk is om een beeld te vormen
van de sturing in de organisatie en van verwachte ontwikkelingen.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan.

Verslag raad van toezicht over toezicht op doelmatige aanwending
van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder (ook wel de raad van toezicht) zijn dan onder meer,
dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording
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hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij
verzoeken de intern toezichthouder, aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Omdat dit aspect
van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit
verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.
rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor Stichting Op Kop als
‘voldoende’ beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat
enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij Stichting Op Kop hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
Financiële

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat het team van De Slinge instaat is
om een passende aanpak voor de
leerlingen te keizen zodat een
ononderbroken ontwikkeling is
gewaarborgd.

We gaan er van uit dat het bestuur
stuurt op de kwaliteit van de
scholen. Zo zal ook Stichting Op Kop
er op toezien dat de zicht op
ontwikkeling en de kwaliteitszorg
van deze school op orde wordt
gebracht.

Bestuur
Op de Slinge is de standaard 'Zicht
op ontwikkeling" als voldoende
beoordeeld, Ondanks dat kunnen de
leraren een specifiekere en een
passende aanpak kiezen die aansluit
bij de behoeften van de leerlingen
om zodoende een ononderbroken
ontwikkeling te waarborgen. (artikel
8, eerste lid van de WPO).
Op De Slinge is de standaard
'Kwaliteitszorg' als onvoldoende
beoordeeld.
De school voert haar eigen stelsel
van kwaliteitszorg onvoldoende uit,
dit is een tekortkoming in de
naleving van artikel 10 en 12, vierde
lid, WPO.

Het bestuur informeert de inspectie
over de voortgang.
Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat een cyclisch werkend stelsel van
kwaliteitszorg wordt gehanteerd met
heldere doelen voor verbeteracties,
gebaseerd op analyses van
bijvoorbeeld leerlingenpopulatie,
evaluaties van het onderwijsproces
en van behaalde resultaten.
De criteria waarop de doelen worden
geëvalueerd moeten duidelijk zijn en
ook wanneer deze gerealiseerd
zullen zijn.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
Alle onderzochte scholen hebben voldoende onderwijskwaliteit laten
zien. Een aantal van die scholen heeft op bepaalde standaarden
een oordeel goed gekregen. Op één school hebben wij de standaard
kwaliteitszorg als onvoldoende beoordeeld. Daarom hebben wij het
bestuur hiervoor een herstelopdracht gegeven.

3.1. OBS De Slinge

Het zicht op de ontwikkeling voldoende.
De leraren hebben grotendeels zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarom beoordelen wij deze standaard als voldoende. De
analyse van de gegevens van leerlingen schiet echter te kort.
De school heeft een leerlingvolgsysteem met valide en betrouwbare
toetsen om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen.
Hiermee signaleren de leraren op tijd als resultaten opvallen of
uitvallen. Echter, voor leerlingen die achterblijven of stagneren in hun
ontwikkeling gebruiken de leraren de verzamelde data onvoldoende.
De school zoekt niet structureel naar verklaringen voor de
stagnerende ontwikkeling bij leerlingen. Dit blijkt uit de gesprekken
met betrokkenen en uit de dossieranalyse. Hierdoor kunnen leraren
geen specifieke, passende aanpak kiezen die aansluit bij de behoeften
van deze leerlingen en een ononderbroken ontwikkeling waarborgen
(artikel 8, eerste lid van de WPO).

Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit.
Tijdens de lesobservaties die wij samen met observanten van de
school hebben uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat het
merendeel van de lessen voldoet aan de basiskwaliteit. In deze lessen
geven de leraren een heldere uitleg en houden zij rekening met
verschillen tussen leerlingen. Met goed pedagogisch handelen en een
gestructureerde aanpak zorgen zij voor actief betrokken leerlingen.
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De kwaliteitszorg op De Slinge beoordelen we als onvoldoende,
omdat die niet voldoet aan de basiskwaliteit.
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg dat in het schoolplan
2015-2019 staat beschreven. De cyclus van kwaliteitszorg wordt in de
praktijk echter niet volledig uitgevoerd. Dit constateren wij uit de
gesprekken en de documenten (onder andere het school(jaar)plan en
het jaarverslag). De school moet de doelen van haar verbeterpunten
baseren op een goede analyse en die nog concreter maken. Zij moet
de doelen richten op de effecten die zij wil bereiken op (de voortgang
van) een onderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Onduidelijk is
wanneer de doelen van de verbeterplannen gerealiseerd zullen zijn en
welke criteria de school daarvoor kent. Wat hier vooral ontbreekt, is
een concreet antwoord op de vraag: wanneer is een ontwikkeldoel
behaald en hoe weten de school en anderen (waaronder het bestuur)
dat deze doelen leiden tot verbetering van het onderwijs? De school
voert hiermee haar eigen stelsel van kwaliteitszorg onvoldoende uit
(art. 10 en 12, vierde lid, WPO).
Hieronder volgt een toelichting:
De school heeft zichzelf in de afgelopen jaren een aantal
verbeterpunten gesteld voor haar onderwijs. Het gaat hierbij onder
andere om de invoer van nieuwe methodes en materialen, zoals voor
rekenen, taal en wereldoriëntatie. Ook wordt er volgens het
verbeterplan geëxperimenteerd met ondersteunende
computerprogramma's.
Wij weten niet of het team werkt aan de goede dingen. Er ontbreken
namelijk vaak analyses die hebben geleid tot deze verbeterpunten,
bijvoorbeeld van de kenmerken van leerlingenpopulatie, van de
leerresultaten of van evaluaties van het onderwijsleerproces. Hierbij
geven wij een voorbeeld: De school geeft aan dat de
woordenschattoetsen over het algemeen slecht gemaakt worden. Met
de invoer van een nieuwe taalmethode hoopt de school dat de
leerresultaten van woordenschat beter worden. Het is de vraag of dit
de oplossing van het probleem is. Ook is niet duidelijk welke concrete
resultaten de school wil bereiken op woordenschatgebied. Wat hier
ontbreekt is een analyse van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie, met name op taalgebied. Ook is het van belang
om de leerresultaten van het woordenschatgebied verder te
analyseren, als basis voor het leerstofaanbod. Verder constateren wij
uit de gesprekken en de lesobservaties dat een goede
woordenschatdidactiek niet bij alle leerkrachten tot de vaardigheden
behoort. Het kan goed zijn dat het probleem niet is dat de oude
taalmethode niet voldoet, maar dat de leerkrachten de
woordenschatdidactiek niet goed kennen en uitvoeren, waardoor de
resultaten op woordenschatgebied onvoldoende zijn.
In de presentatie die de school ons heeft gegeven noemt de school
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een aantal ambities die het gezicht van de school moeten vormen. Zo
noemt de school zichzelf een creatieve en innoverende school. Ook
noemt zij zichzelf een gezonde school. Deze schoolkenmerken zijn nu
nog weinig zichtbaar. De school kan haar ambities nog meer koppelen
aan de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dat zorgt voor
onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en de behoefte van de
leerlingen op de Slinge. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten
goede.

Kwaliteitscultuur is voldoende
Uit de gesprekken die zijn gevoerd blijkt dat de leraren en directie
samen werken aan de schoolontwikkeling. Na een moeilijke periode in
de persoonlijke en professionele sfeer heeft het team ervaren dat er
veel steun en aandacht is voor elkaar. 'Wij zijn met zijn allen één team'.
Dat werkt positief door in de professionele werkcultuur.
Er is voldoende ruimte voor professionalisering, zowel op team- als
op individueel niveau. De leraren houden hun professionele
ontwikkeling bij in hun bekwaamheidsdossier. Het team kan de
vaardigheden verder ontwikkelen door bij elkaar lessen te bekijken en
elkaar feedback te geven op wat goed gaat en wat beter kan.

3.2. Basisschool De Lepelaar
Context:
Basisschool De Lepelaar is een kleine school met 28 leerlingen. Voor
de komende jaren is het nog onzeker of de grens van 23 leerlingen
gehaald wordt. De school heeft een actieve leerlingenraad en
probeert digitaal onderwijs te bieden aan haar leerlingen. Verder
werkt de school aan eigenaarschap bij leerlingen. De leerlingen van
groep 8 stellen, onder toezicht van de leraar, hun eigen weektaak op.

Zicht op ontwikkeling
De standaard 'Zicht op ontwikkeling' beoordelen wij als voldoende. De
school heeft dit schooljaar een nieuw instrument in gebruik
genomen om de vorderingen van de leerlingen in beeld te houden.
Om de overgang van de verschillende instrumenten niet te groot te
laten zijn gebruikt de school ook een eigen instrument om de
vorderingen van de leerlingen in beeld te krijgen. Hiervoor gebruikt ze
de resultaten uit zowel de genormeerde als de methodegebonden
toetsen.
De werkwijze om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen
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is inzichtelijk en transparant waarbij de school zowel de
kindkenmerken, maar ook de inhoudelijke vorderingen en
leerbehoeften van de leerlingen in beeld brengt. Hiervoor worden de
resultaten geanalyseerd en conclusies getrokken om zo het
onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leerling. Voor de
leerlingen die lage resultaten behalen op de basisvakken
zijn handelingsplannen opgesteld. De school evalueert deze
handelingsplannen tenminste vier keer per jaar en stelt deze indien
nodig bij.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen is van voldoende niveau. Tijdens de
lesobservaties hebben wij gezien dat er duidelijke uitleg is waarbij de
leraar vooraf het doel van de les toegelicht. Tevens is er aandacht voor
afstemming, op zowel de verwerking als instructie, waarbij de leraar
rekening houdt met de ontwikkeling van de individuele leerling.
Bepaalde leerlingen mogen eerder aan het werk op hun niveau en
hoeven niet de gehele uitleg te volgen. Er is een prettige sfeer in de
klas, de leerlingen zijn actief aan het werk en de leraren
geven positieve feedback.
Een aandachtspunt is dat de uitleg soms (te) lang is waardoor de
leerlingen moeite hebben om hun aandacht bij de les te houden. Dit
vinden wij een verbeterpunt. Ook kunnen bepaalde
aandachtspunten die tijdens de les opvallen in de weekplanning of
anderzins worden genoteerd. Op deze manier kan snel actie worden
ondernomen wanneer de (stagnerende) ontwikkeling van de leerling
daarom vraagt.

Kwaliteitszorg is voldoende
De school hanteert een stelsel van kwaliteitszorg dat bij de hele
Stichting Op Kop in gebruik is. Voor basisschool De Lepelaar geldt dat
ook een eigen systeem in gebruik is voor de analyse van de
(eind)resultaten van de leerlingen. Zowel op school- als op
groepsniveau vinden concrete analyses plaats, waaruit verbeteracties
naar voren komen. Daarnaast gebruikt de school een planning
waarmee het gehele onderwijsleerproces in vier jaren wordt
geëvalueerd. Omdat de school klein is, is er een beperkte inzet van het
team mogelijk voor verbeteracties. Daarom kiest het team
gezamenlijk welke acties daadwerkelijk noodzakelijk zijn en pakken
deze op een planmatige wijze op. Eén van deze aandachtspunten
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betreft 'mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen
verbeteren'. Hierbij gaat het om de werkhouding te verbeteren, de
weerbaarheid te verhogen en de woordenschat te verruimen. Het
team heeft geconstateerd dat de leerlingen daar extra behoefte aan
hebben ook met betrekking tot de overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Met regelmaat voert de directie groepsbezoeken uit (flitsbezoeken),
bespreekt de uitkomsten daarvan en bespreekt met het team de
gemaakte afspraken en gaat na of deze nog voldoen.

Kwaliteitscultuur is goed
Het team is klein maar hecht. Er is een open en betrokken sfeer. De
leraren bepalen gezamenlijk de visie van de school en dragen die
uit. Er is sprake van eigenaarschap bij elke lid van het team en ieder
heeft een taak bij het verbeteren van het onderwijs op de school.
Tevens worden er jaarlijks POP-gesprekken uitgevoerd waarbij de
directie vooraf met een kijkwijzer in de klassen komt. Ook tussentijds
vinden er gesprekken plaats om de voortgang van de afspraken in het
POP vast te kunnen stellen.

3.3. De Voorpoort

Zicht op ontwikkeling is voldoende
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. De school hanteert valide en genormeerde instrumenten
om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Als leerlingen
achterblijven of stagneren in hun ontwikkeling gaan de leraren op
zoek naar mogelijke oorzaken. Zij gebruiken daarbij verschillende
informatie- en hulpbronnen. Vervolgens stellen zij op grond van een
diagnose een begeleidingstraject op en voeren dat uit. We kunnen dan
ook spreken van een planmatige begeleiding van leerlingen die
dat nodig hebben.
Didactisch handelen is voldoende.
Tijdens de lesobservaties hebben wij gekeken of het handelen van de
leerkracht voldoet aan de basiskwaliteit. Hoewel we significante
kwaliteitsverschillen tussen de geobserveerde lessen hebben gezien, is
het didactisch handelen op schoolniveau voldoende. In alle lessen
zorgen de leraren met goed pedagogisch handelen en een
gestructureerde aanpak voor rust in de groep. De actieve
betrokkenheid van leerlingen was in alle lessen niet even groot. Door
de lessen meer aan te laten sluiten bij de belevingswereld van
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leerlingen zal de betrokkenheid van leerlingen aanmerkelijk
toenemen. De instructies zijn over het algemeen helder. De leraren
houden in de lessen rekening met verschillen tussen leerlingen. Zo
mogen snelle leerlingen eerder aan het werk en terwijl anderen juist
extra instructie krijgen bij de instructietafel. Ook verschillen de
opdrachten daar (functioneel) waar dat nodig is.

Kwaliteitszorg is op orde.
De school hanteert een stelsel van kwaliteitszorg dat bij de hele
Stichting Op Kop in gebruik is.
Op De Voorpoort werkt sinds september 2017 een nieuwe directie.
Bij aanvang van het schooljaar heeft de directie een grondige analyse
gemaakt van de kwaliteit van het onderwijs. Dat zien we in de
documenten en horen we in de gesprekken die we hebben gevoerd.
Aspecten die daarbij zijn geanalyseerd zijn onder meer: resultaten,
teamontwikkeling en -cultuur, uitvoering van het Dalton-concept,
gebruik ict en ouderbetrokkenheid. Op grond van de uitkomsten
hiervan is een plan van aanpak opgezet om de kwaliteit van de
Voortpoort te verbeteren en de school weer 'op de kaart te zetten'.
De school kan de doelen van haar verbeterplannen nog concreter
maken en meer richten op de effecten die zij wil bereiken op een
onderbroken ontwikkeling van de leerlingen en de voortgang daarvan.
Daarmee zorgt de school voor concrete criteria om de realisatie van de
doelen te evalueren.

Kwaliteitscultuur is volop in ontwikkeling
Uit de documenten en de gesprekken komt naar voren dat met de
komst van de nieuwe directie de professionele teamcultuur sterk is
verbeterd. Er is sprake van een open sfeer, waarin ruimte is om mee te
denken en te beslissen en nieuwe dingen uit te proberen.
Er is tevens ruimte voor de teamleden om zich te professionaliseren
en hun expertise in te zetten voor de schoolorganisatie. Ook houden
de leraren een bekwaamheidsdossier bij.

3.4. de Beatrixschool
De Beatrix is een middelgrote school met ongeveer 200 leerlingen.
Het motto van de school is: 'School voor nieuwsgierige kinderen'. Het
gaat daarbij om talentontwikkeling van leerlingen in een snel
veranderende wereld. De school werkt in stamgroepen en werkt veel
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in een digitale omgeving. Daarnaast is de school een zogenoemde
'Vreedzame school" waarbij aandacht is voor burgerschap en sociale
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Kortgeleden is de
directeur teruggekomen nadat een interim directeur tijdelijk de zaken
heeft waar genomen. Omdat de school twee jaar op rij onvoldoende
eindresultaten had, heeft het bestuur een verbeterplan op laten
stellen om de resultaten te verhogen. Dat is in 2018 gelukt. De
eindresultaten zijn weer van voldoende niveau.

Het zicht op de ontwikkeling is van voldoende niveau
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen. Daarom beoordelen wij deze standaard als voldoende. De
analyse van de gegevens van leerlingen is voldoende diepgaand. De
reken- en taalspecialisten van de school maken de analyses op
schoolniveau. Vervolgens maken de leraren een uitwerkingen voor
hun groep. Ieder kind krijgt daarbij een zogenoemde IOP (individueel
ontwikkelplan). Op basis van deze IOP's voeren de
leraren coachgesprekken met ouder en kind voor de verdere
ontwikkeling. In de klas is dit zichtbaar door de differentiatie die
tijdens de lesbezoeken is waargenomen. Ook werkt de school aan een
portofolio voor ieder kind.
Wat echter nog ontbreekt in de IOP's is een conclusie voor het
handelen in de klas. Daarin kan de school zich nog verder verbeteren.

Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit.
Tijdens de lesobservatie die wij samen met observanten van de school
hebben uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat het merendeel van
de lessen voldoet aan de basiskwaliteit. In deze lessen zagen we
een mooi klassenmanagement, geven de leraren een heldere
(bondige) uitleg en houden zij rekening met verschillen tussen
leerlingen. We zagen daarbij dat de leerlingen actief betrokken waren
wij de lessen.
Voor de differentiatie van de verwerking van de leerstof is verbetering
mogelijk. Kinderen waren soms erg snel klaar met hun werk zonder
dat daar een verdieping aan werd gegeven. De onderwijstijd kan
daarbij efficiënter worden benut.
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Kwaliteitszorg is voldoende
Er is het afgelopen jaar, tijdelijk, een waarnemer op de school geweest
die het traject van verbeteren van de eindresultaten heeft
opgepakt. De huidige directeur heeft dit traject gezamenlijk met het
team afgerond. Voor dit verbetertraject is een grondige analyse
gemaakt van de leerlingpopulatie, het onderwijsleerproces en de
resultaten. Op basis hiervan is er een verbeterplan opgesteld. Dit
verbeterplan heeft er mede toe geleid dat er keuzes zijn gemaakt voor
het onderwijsconcept van de school. Ook achteraf is, door het huidig
team, het verbeterplan grondig geëvalueerd. Naast de doorgevoerde
wijzigingen heeft dit plan er toe geleid dat de eindresultaten weer van
voldoende niveau zijn, de keuze voor de visie is geconcretiseerd en het
didactisch handelen is verbeterd. De directie geeft aan voor het
komend schooljaar een actueel jaarwerkplan op te gaan stellen. In het
huidige schooljaar is het verbeterplan leidend geweest. Er
vinden regelmatig, met uitgebreide kijkwijzers, groepsbezoeken
plaats, die worden afgewisseld met flitsbezoeken. De ouders, MR en
het team worden bij de verbeteringen van de school betrokken en op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

3.5. SBO Burgemeester Voetelinkschool

Zicht op ontwikkeling en ondersteuning is voldoende
Het team van leraren en orthopedagogen heeft in voldoende mate
zicht op de ontwikkelingen en de vorderingen van de leerlingen.
Daarbij is door het team een geborgde procedure van werken
afgesproken. Deze cyclus start met een intake met gegevens van de
basisschool waarvan de leerling afkomstig is in het bijzijn van de
ouders en leerling. Vervolgens stelt de orthopedagoog op basis van
deze gegevens een leerlijn op die is afgestemd op de ontwikkeling van
de leerling. De leerlijn wordt opgenomen in het
ontwikkelingsperspectief dat voor ieder kind afzonderlijk is opgesteld.
Daarnaast hebben de leraren zowel de didactiek als de verwerking van
de leerstof in de groepen, uitgewerkt in een individueel
handelingsplan. Tweemaal per jaar vindt een evaluatie
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plaats (groepsbesprekingen/multidisciplinairoverleg) op basis van de
resultaten en een eventuele bijstelling van het uitstroomprofiel. Ook
tussendoor houdt de leraar goed zicht op de ontwikkeling van de
leerling. Dit doet de leraar door aantekeningen in de dagplanning te
maken. Hierdoor kunnen snel hiaten voorkomen worden. De
methodegebonden toetsen analyseert de leraar op basis van vooraf
gestelde doelen en problematieken.

De standaard 'Didactisch handelen' is als goed beoordeeld
We bezochten, samen met observanten van de school, zes lessen.
Daarin zien we dat het didactisch handelen goed is.
In de groepen zien we een duidelijk didactische uitleg van de leerstof
waarbij de leraar oog heeft voor het doel van de les en de
ontwikkeling van de leerling. Leerlingen die meer aandacht nodig
hebben, krijgen dat en anderen die de leerstof al sneller
begrijpen worden eerder aan het werk gezet. Verder hebben we
gezien dat de leerlingen goed betrokken zijn bij de les en actief hun
werk doen. Leraren signaleerden snel en reageerden adequaat
wanneer leerlingen hun aandacht dreigden te verliezen. De leraren
gebruiken de weekplanning om tijdens de les geconstateerde hiaten
te beschrijven met als doel daar snel op de kunnen handelen.

Context van de school:
De Voetelinkschool gaat per 1 augustus 2018 fuseren met SO De
Ambelt. Beide scholen gaan door als één school. Beide zijn al
gehuisvest in hetzelfde gebouw. Dit proces is al enkele jaren geleden
in gang gezet waarbij ouders, leraren, directie en besturen betrokken
zijn. Door deze op handen zijnde fusie werken beide scholen intensief
samen waardoor een sterke verbinding tussen beide teams is
ontstaan.
De Voetlinkschool zal gaan ressorteren onder Stichting
Samenlevingsscholen dat voortgekomen is uit de samenwerking
tussen Stichting PCO Acrrete en Stichting Op Kop.

Kwaliteitszorg
We stellen vast dat in de school een vierjarige cyclus van
kwaliteitszorg is die voldoende kwaliteit heeft. Vanwege de op handen
zijnde fusie maar ook door andere ontwikkelingen is deze
vierjaarlijkse planning aangepast waardoor ook andere zaken, zoals
ICT op een planmatige wijze zijn verbeterd. Een voorbeeld van een
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planmatige aanpak is bijvoorbeeld het ICT-verbeterproject. De reden
hiervoor is dat de school beter om wil gaan met verschillen in
ontwikkeling van de leerlingen door middel van gepersonaliseerd
leren met behulp van tablets. Er vindt voor dit ICT-verbetertraject een
pilot plaats waardoor in de komende maanden een keuze wordt
gemaakt op welke wijze ICT een rol gaat spelen in het onderwijs op De
Voetelinkschool. Deze processen zijn cyclisch en planmatig van opzet.
Aan het eind van het kalenderjaar evalueert de school of de
verbeterdoelen zijn gerealiseerd.

De kwaliteitscultuur beoordelen we als goed
Uit de gesprekken komt naar voren dat er een sterk professionele
teamcultuur aanwezig is. Er is sprake van een open sfeer, waarbinnen
ruimte is om mee te denken en te beslissen en nieuwe dingen uit te
proberen. Er is tevens ruimte voor de teamleden om zich te
professionaliseren en hun expertise in te zetten voor de
schoolorganisatie. Ook houden de leraren een bekwaamheidsdossier
bij.
Verantwoording en dialoog
Deze standaard is als voldoende beoordeeld.
De school gebruikt naast de schoolgids en e-mail ook een app om de
ouders of groepen ouders te informeren over de ontwikkelingen van
hun kind en de ontwikkelingen van de school. Ook informeert de
school de ouders over de uitstroom van de leerlingen naar het
voortgezet onderwijs. De school onderhoudt verder een uitgebreid
netwerk van ketenpartners die van belang zijn om de leerlingen zo
goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in hun
schoolloopbaan. Daarbij heeft de school als insteek om een
expertisecentrum te zijn, ook voor andere scholen die daaraan
behoefte hebben.
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4 . Resultaten herstelonderzoek
Burgemeester de Ruiterschool
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij de Burgemeester de Ruiterschool.
Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 28 juni 2016 op
de Burgemeester de Ruiterschool stelden wij tekortkomingen vast. De
opbrengsten, het onderwijsleerproces en de (voorwaarden voor)
kwaliteitszorg waren niet op orde. De kwaliteit van het onderwijs is
destijds als zeer zwak beoordeeld en wij hebben ons toezicht
geïntensiveerd. Op 27 juni 2017 hebben we gekeken of de kwaliteit van
het onderwijs was verbeterd. Toen hebben we geconstateerd dat die
kwaliteit van het onderwijs was verbeterd, maar op onderdelen nog
tekortkomingen vertoonde. De eindresultaten en onderdelen van het
didactisch handelen waren nog niet op orde. Het arrangement is toen
aangepast naar zwak. Met het bestuur is afgesproken dat de
onderwijskwaliteit in juni 2018 weer van voldoende niveau is. Op 4
juni 2018 hebben wij daarom een herstelonderzoek uitgevoerd. We
hebben tijdens dit onderzoek de kernstandaarden en de standaarden
die vorig jaar van onvoldoende kwaliteit waren, onderzocht.
Onderstaand figuur geeft het resultaat van het onderzoek weer.

Conclusie
Het onderwijs op de Burgemeester de Ruiterschool is nu op alle
onderdelen minimaal van voldoende kwaliteit. De standaarden die
eerder als onvoldoende zijn beoordeeld, zijn nu op orde. Dat geldt
voor de standaarden ‘Didactisch handelen’ en voor de
‘Onderwijsresultaten’. We stellen ook vast dat de standaard
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‘Kwaliteitscultuur’ op de Burgemeester de Ruiterschool van zodanige
aard is dat we die beoordelen als goed.

4.1. Het onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling is van voldoende kwaliteit
De leraren van de Burgemeester de Ruiterschool hebben zicht op de
ontwikkeling van de groep en op de individuele leerling. Zij
verzamelen systematisch gegevens over de kennis en vaardigheden
van leerlingen. Als het nodig is analyseren zij die gegevens om vast
te stellen hoe ze het onderwijs kunnen aanpassen. In de twee vorige
onderzoeken zijn alle indicatoren die behoren bij de standaard 'Zicht
op ontwikkeling' (van het nieuwe waarderingskader) als voldoende
beoordeeld. Bij dit onderzoek beoordelen we deze standaard
eveneens voldoende. We hebben geconstateerd dat het analyseren
van de methodegebonden toetsen door de leraren uitvoerig en
kwalitatief adequaat plaats vindt. Hierdoor kunnen de leraren het
onderwijs beter afstemmen op de leerlingen. Wel is er nog verbetering
mogelijk door dit voor de overige basisvaardigheden te doen.
Vooral de resultaten van begrijpend lezen blijven achter. Een grondige
analyse van deze resultaten, kan ook hier handvatten bieden voor het
afstemmen van het onderwijs. De halfjaarlijkse analyse van de
onderwijsresultaten aan de hand van het leerlingvolgsysteem is van
voldoende niveau. De directie en het team zijn zelf echter niet
tevreden met de uitwerking daarvan in de groepsplannen. Ook wij
zien mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiervoor kunnen de analyses en
de daaruit voortvloeiende aanpassingen in het onderwijs van de
methodegebonden toetsen als voorbeeld dienen.

Het didactisch handelen is sterk verbeterd
We hebben tijdens ons onderzoek, samen met observanten van de
school, vier groepen bezocht om het onderwijs te observeren.
Geconstateerd is dat het didactisch handelen op orde is en we
beoordelen de standaard als voldoende. De lessen die we hebben
gezien, verlopen gestructureerd en de instructies zijn duidelijk en
logisch opgebouwd. Het team heeft een visie ontwikkeld voor goed
onderwijs op de Burgemeester de Ruiterschool. Bijbehorende
indicatoren en uitgangspunten hebben wij niet alleen gezien tijdens
de lesobservaties, maar waren als vanzelfsprekend door de lessen
verweven. Tijdens het feedbackgesprek heeft een leraar dit mooi
verwoord: “We hebben het verinnerlijkt”. Daarmee is er sprake van
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een eenduidig en adequaat pedagogisch en didactisch leerklimaat.
Tijdens de lessen is het zichtbaar dat de leraren hun onderwijs
afstemmen op zowel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
als leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. De kwaliteit van
deze afstemming hangt duidelijk samen met de analyses die
hierboven beschreven staan bij de standaard ‘Zicht op ontwikkeling’.
De afstemming is dan ook niet bij het onderwijs in alle
basisvaardigheden even ver ontwikkeld.

4.2. Schoolklimaat

De veiligheid is op orde
De Burgemeester de Ruiterschool voldoet aan de diverse wettelijke
verplichtingen omtrent het veiligheidsbeleid. Zo is er een functionaris,
tevens vertrouwenspersoon, die zich bezig houdt met de sociale
veiligheid. De leerlingen weten waar zij terecht kunnen als er sprake is
van pesten. Daarnaast heeft de school een adequaat veiligheidsbeleid
dat bestaat uit een samenhangende set van maatregelen gericht op de
preventie en het afhandelen van incidenten. Dit beleid is een
uitwerking van het op bestuursniveau vastgestelde veiligheidsbeleid.
De school monitort jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen
met behulp van een passend instrument. De uitkomsten van de
monitor gebruikt het team om indien noodzakelijk het
(veiligheids)beleid aan te passen. De uitkomsten van de huidige
monitor hebben hier nog geen aanleiding toe gegeven. De leerlingen
met wie wij hebben gesproken, zeggen dat er nauwelijks sprake is van
pesten.

4.3. Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten liggen op het niveau dat mag worden
verwacht
De eindresultaten van de leerlingen van de Burgemeester de
Ruiterschool liggen boven de wettelijke ondergrens. Daarom
beoordelen wij de onderwijsresultaten als voldoende. De resultaten
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bij rekenen en wiskunde zijn hoog in vergelijking met scholen met
dezelfde leerlingpopulatie. De resultaten op het gebied van de
Nederlandse taal zijn nog laag ondanks het nieuwe aanbod en de
extra inzet die de school heeft gedaan.

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is voldoende
In de kwaliteitszorg is een duidelijke systematiek zichtbaar, waarmee
de schoolorganisatie haar eigen kwaliteit borgt en verbetert. We
stellen vast dat dit van voldoende niveau is. De school werkt met een
schoolplan en werkt dit verder uit in jaarplannen. De directie heeft een
verbeterplan opgesteld, omdat het schoolplan niet meer geheel
passend is bij de ontwikkeling van de school van zeer zwak naar
voldoende. Dit plan is leidend voor de schoolontwikkeling en geeft
vooral richting aan de acties gericht op het didactisch handelen en de
onderwijsresultaten. Het plan wordt consequent geëvalueerd en
bijgesteld indien nodig. In de teamkamer is een datamuur met de
vorderingen van het verbeterplan, wat de leraren betrokken maakt.
We merken wel op dat de doelen in de plannen concreter kunnen
worden uitgewerkt. Bij de verbeteractiviteiten staat meestal niet
vermeld welk meetbaar en zichtbaar effect de school wil bereiken.
Daardoor blijven de evaluaties te vaak steken op het niveau van het
beschrijven van de ondernomen acties. Als de directie en het team de
doelen concreter uitwerken, kan dit leiden tot meer samenhang in de
acties. Het kan daarnaast helpen bij de focus die nodig is om de
schoolontwikkeling overzichtelijk te houden. En tenslotte helpen
concrete doelen bij het analyseren of alle inzet heeft geleid tot het
gewenste resultaat of dat bijstelling is vereist.
De kwaliteitscultuur kenmerkt zich door gezamenlijke ambitie
De directie en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende
verbetering van hun professionaliteit. De scholing en het ontwikkelen
van de professionaliteit worden nadrukkelijk gekoppeld aan de
verbetering van de onderwijskwaliteit en de resultaten van de
leerlingen. Verder hebben wij ook gemerkt dat er sprake is van een
sterke mate van zelfreflectie en er een breed draagvlak is voor de
ambities om het onderwijs te verbeteren. Daarom waarderen wij de
kwaliteitscultuur met een ‘goed’. Wij zien dat in het draagvlak en in de
zelfreflectie terug, zowel tijdens de gesprekken die we hebben
gevoerd met de directie en het team als in de documenten die we
hebben bestudeerd. Er is sprake van een grote bereidheid tot het
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verder ontwikkelen van het onderwijs. Daardoor staan de directie en
het team positief tegenover feedback van buiten. Wij hebben
geconstateerd dat feedback die we geven tijdens het onderzoek vaak
al op een eerder moment zelf was opgemerkt door de school.
Daarnaast hebben we nog een mooi voorbeeld aangetroffen van de
kwaliteitscultuur, waar de leerlingen bij betrokken zijn. Bij het
uitzoeken van de nieuwe methode voor taal en spelling hebben de
leerlingen de twee methodes die in aanmerking kwamen, mogen
beoordelen. Dit gebeurde aan de hand van vooraf opgestelde eisen.
De mening van de leerlingen is meegenomen in de uiteindelijke
beslissing en heeft tot een breed draagvlak geleid. Ten slotte hebben
we gezien hoe alle verbeteracties onder leiding van de directeur
hebben geleid tot nieuw elan bij het team. De leraren spreken nu
graag en veel met elkaar over onderwijs en de kwaliteit op de
Burgemeester de Ruiterschool.
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5 . Reactie van het bestuur
Wij herkennen ons in grote lijnen in het rapport. We zijn er trots op dat
de inspectie tijdens de verificatieonderzoeken ook heeft kunnen
constateren, dat we met alle geledingen op een positieve wijze
doelgericht samenwerken aan het verbeteren van ons onderwijs. We
werken aan het versterken van een gemeenschappelijk
kwaliteitskader samen met de scholen, zodat we ons onderwijs
blijvend verbeteren. Ook wij zien de groei en de ontwikkeling die de
stichting in positieve zin door maakt.
Wij vinden het jammer dat er in de aanloop naar de rapportage geen
contact is geweest over het financieel beheer.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

