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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Van november 2018 tot en 
met maart 2019 is dit vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van Stichting BOOR. 
 
We hebben onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit op de scholen. Ook hebben we gekeken of het 
bestuur het beschikbare geld goed gebruikt en zorgvuldig beheert, 
zodat het in de toekomst onderwijs kan blijven verzorgen. We hebben 
documenten bestudeerd en diverse gesprekken gevoerd. Onder 
andere met het bestuur, de bovenschools directeuren en de rectoren. 
Hierdoor hebben we een beeld gekregen van de kwaliteit van het 
onderwijs op de scholen en de sturing hierop. 
 
Daarna hebben we onderzoeken uitgevoerd op de hiernaast 
genoemde scholen. Op alle scholen hebben we (op onderdelen) de 
kwaliteit van het onderwijs beoordeeld. Vervolgens hebben we 
gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van de scholen klopt met 
ons oordeel. Bovendien zijn we nagegaan of het beleid van het 
bestuur is terug te zien in de praktijk. 
 
Wat gaat goed? 

• Het bestuur geeft bij één school voor primair onderwijs (De 
Catamaran) en drie scholen voor voortgezet onderwijs (Wolfert 
College mavo, Wolfert Lyceum havo en vwo en Einstein Lyceum 
mavo, havo en vwo) aan dat de kwaliteit van het onderwijs goed 
is. Wij hebben vastgesteld dat dit inderdaad het geval is en deze 
vier scholen als goed gewaardeerd. 

• In het speciaal onderwijs hebben we de standaarden die we 
onderzocht hebben als voldoende beoordeeld of als goed 
gewaardeerd. 

• Het bestuur maakt jaarlijks duidelijk wat de doelen - op 
hoofdlijnen - zijn waar het aan werkt en hoe de leerresultaten 
zijn. In het jaarverslag van de stichting wordt dat uitgelegd. 

• Het bestuur zorgt ervoor dat het personeel zich kan scholen om 
zo een steeds betere leraar te worden. 

• Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het 
geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de 
middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in 

Bestuur: Stichting BOOR 
Bestuursnummer: 41775 
 

Aantal scholen onder bestuur: 
65 primair onderwijs 
7 voortgezet onderwijs 
14 speciaal onderwijs 
 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 
32.000 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
Sector po 
11UB-C4 Delfshaven Het Palet 
13QN-C1 Vierambacht 
14HB-C2 Blijberg International 
Department 
17FH-C1 Dalton Overschie 
17OJ-C1 Kruidenhoek 
18BO-C1 Waterlelie 
18GY-C2 Kameleon nieuwkomers 
18QZ-C1 Over de Slinge 
18WX-C1 Catamaran 
18WX-C2 Catamaran nieuwkomers 
19CF-C1 De Plataan 
19DQ-C1 De Notenkraker 
19DQ-C2 De Notenkraker 
nieuwkomers 
21HJ-C1 SBO Hoogvliet 
24NX-C1 De Pijler 
Sector vo 
02LB-00 De Hef 
15EO-00 Libanon 
15HX-03 Thorbecke, afdeling vmbo-
gt, locatie Nieuwerkerk a/d IJssel 
15HX-07 Thorbecke, afdeling vmbo-
gt, locatie Merkelbachstraat 
15KR-06 Wolfert Lyceum 
15KR-10 Wolfert College 
15SC-00 Erasmiaans Gymnasium 
17CR-00 Einstein Lyceum 
Sector so 
18BD|OKE02|VSO Tyltylschool 
20RJ|OKE 02|VSO De Hoge Brug 
20RL|OKE 01|SO De Archipel 
20VT|OKE 01 SO De Piloot 
20VT|OKE 03|SO Dagbehandeling De 
Kleine Plantage: behandel- en 
onderwijsgroepen 
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overeenstemming met de wettelijke eisen. 
Wat moet beter? 

• Het bestuur monitort de kwaliteit van het onderwijs niet volledig 
en niet diepgaand genoeg. Het bestuur moet tekortkomingen in 
de kwaliteit van het onderwijsproces beter in het vizier krijgen en 
meer en eerder sturing geven op de volle breedte van de 
onderwijskwaliteit. 

• Het bestuurlijk beeld over de kwaliteit van onderwijs komt vaak 

niet overeen met onze bevindingen. Dit is op specifieke 

onderdelen van de kwaliteit van de begeleiding en het didactisch 

handelen het geval bij De Waterlelie, De Plataan, Het Libanon 

Lyceum en Thorbecke, locatie Nieuwerkerk. Het bestuur zag 

bijvoorbeeld niet dat specifieke onderdelen van de begeleiding 

van leerlingen of van het didactische handelen van onvoldoende 

kwaliteit waren en stuurt daardoor ook niet op alle noodzakelijke 

verbeteringen. Bij enkele scholen die het bestuur aanmerkt als 

risico-scholen en die op initiatief van het bestuur werken aan de 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, voldoet het 

didactisch handelen of de begeleiding van leerlingen in zijn 

geheel niet aan de wettelijke eisen. Het bestuur heeft deze 

tekortkomingen niet gesignaleerd bij Thorbecke, locatie 

Merkelbachstraat, Over de Slinge en De Plataan en stuurt 

daardoor ook niet op alle noodzakelijke verbeteringen. Bij acht 

van de zesentwintig onderzochte scholen is het bestuurlijk beeld 

niet scherp genoeg en voldoet de sturing op de kwaliteit niet aan 

de eis dat het stelsel van kwaliteitszorg de ononderbroken 

ontwikkeling van leerlingen moet bewaken. 

• Tijdens het onderzoek hebben we op een school voor voortgezet 
onderwijs (Thorbecke vmbogt, locatie Merkelbachstraat) gezien 
dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is. Het bestuur moet 
ervoor zorgen dat deze school zich verbetert. Voor deze school is 
een apart rapport gemaakt. 

• Tijdens de onderzoeken hebben we op vijf scholen voor primair 
onderwijs (De Plataan, De Notenkraker, De Notenkraker 
nieuwkomersvoorziening, Over de Slinge en De Waterlelie) 
geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende is. 
Het bestuur moet ervoor zorgen dat deze scholen zich 
verbeteren. 

• Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het 
nodig dat de verplichte continuïteitsparagraaf alle benodigde 
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onderdelen bevat. De uitwerking van een verplicht onderdeel van 
de continuïteitsparagraaf is niet toereikend. 

Wat kan beter? 
• Het bestuur kan ervoor zorgen dat de leraren de kennis die zij 

hebben over onderwijs meer uitwisselen. Niet alleen met de 
collega's op de eigen school maar juist ook met collega's van 
andere BOOR-scholen. Een volgende stap kan verder zijn om de 
kennis ook met collega's uit een andere sector uit te wisselen. 

• De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden zouden in het 
jaarverslag van het bestuur kunnen uitleggen waar zij zich het 
afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 

• De intern toezichthouder (algemeen bestuur) kan in het volgende 
bestuursverslag expliciet aandacht besteden aan het toezicht op 
de doelmatige besteding van rijksmiddelen. 

 
Vervolg 
In het schooljaar 2020-2021 voeren wij een herstelonderzoek uit bij 
het bestuur van BOOR om te beoordelen of de tekortkomingen 
hersteld zijn. 
 
In het derde kwartaal van het schooljaar 2019-2020 voeren wij 
herstelonderzoeken uit op de scholen van BOOR die onvoldoende zijn 
om te beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is. 
 
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek bij de school van 
BOOR die zeer zwak is geworden. Dan moet de kwaliteit van het 
onderwijs verbeterd zijn. Als deze nog steeds zeer zwak is, melden we 
de school bij de minister voor vervolgmaatregelen. We blijven toezicht 
houden op de school tot de kwaliteit weer voldoende is. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 

 

1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft van november 2018 tot en met maart 2019 een 
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting BOOR. 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. 
 
Onderzoek op bestuursniveau 
Op bestuursniveau hebben we onderzoek gedaan naar de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden we daarbij hebben 
onderzocht. 
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Onderzoek op schoolniveau 
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 heeft een dubbel doel. Het is in de eerste 
plaats een onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en 
ambitie van het bestuur. Het gaat hierbij om drie vragen: 
Weet het bestuur hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs 
op de scholen, stuurt het bestuur daarop en werkt die sturing? Het 
tweede doel van het verificatieonderzoek is de kwaliteit van de school 
op de onderzochte standaarden in beeld te brengen. 
 
In de verificatieonderzoeken hebben we het huidige koersdocument 
als uitgangspunt genomen. Op basis hiervan hebben we in de 
verificatieonderzoeken (een aantal van) de volgende standaarden 
onderzocht*: 

• Zicht op Ontwikkeling (OP2) 
• Didactisch Handelen (OP3) 
• Samenwerking (OP6) 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 

* Op enkele SO-scholen is hiernaast ook de standaard Pedagogisch 
klimaat (SK2) onderzocht. 
 
We hebben ervoor gekozen deze verificatieonderzoeken uit te voeren 
op een mix van scholen om een zo volledig mogelijk en genuanceerd 
beeld te krijgen van de kwaliteit. Hierbij hebben we gekeken naar 
diversiteit in grootte, ligging, concept, leerling- en ouderpopulatie en 
datum van het laatste inspectiebezoek. 
In het primair onderwijs hebben we de verificatieonderzoeken 
uitgevoerd op de volgende scholen: 
Dalton Overschie, Kruidenhoek, Waterlelie, Over de Slinge, 
Vierambacht, SBO Hoogvliet, De Pijler, Blijberg International 
Department, Catamaran Nieuwkomersvoorziening, Kameleon 
Nieuwkomersvoorziening enNotenkraker Nieuwkomersvoorziening. 
In het voortgezet onderwijs gaat het om het Libanon, twee locaties 
van Thorbecke (vmbo-gt), Wolfert Lyceum (havo en vwo), Wolfert 
College (vmbo-gt) en Einstein College (vmbo-gt, havo en vwo). 
In het speciaal onderwijs gaat het om: de Tyltylschool VSO, De Hoge 
Brug, De Archipel, De Piloot en Medisch Kinderdagverblijf De Kleine 
Plantage. 
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• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen waar het 
vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
Dit kwaliteitsonderzoek heeft in het primair onderwijs 
plaatsgevonden op: De Plataan, De Notenkraker en Delfshaven 
Het Palet. In het voortgezet onderwijs op: Thorbecke (vmbo-gt), 
locatie Merkelbachstraat. 
Bovendien zijn op drie scholen in het primair onderwijs de 
verificatieonderzoeken tijdens de onderzoeksdagen omgezet naar 
kwaliteitsonderzoeken vanwege risico's in de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit gebeurde op de volgende scholen: De Waterlelie, Over 
de Slinge en De Notenkraker Nieuwkomersvoorziening. 
 
• 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 de waardering goed verdienen (conform normering 
inspectie). Dat kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de 
school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk 
overtuigend waarmaakt. 
Wij hebben op één school in het primair onderwijs een onderzoek 
naar goede kwaliteit uitgevoerd, namelijk De Catamaran. En op drie 
scholen / afdelingen in het voortgezet onderwijs: Einstein Lyceum, 
Wolfert Lyceum en Wolfert College. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd met het 
bestuursonderzoek uitvoeren. Dit is bij dit onderzoek niet aan de orde. 
 
• Stelselonderzoek 
Om op onderdelen een goed beeld te krijgen van de 
onderwijskwaliteit in een sector of over de sectoren heen, bepalen wij 
jaarlijks welke onderwerpen daarvoor in aanmerking komen. Wij 
selecteren door middel van een steekproef scholen voor deze 
onderzoeken. Hierover verschijnen geen aparte rapportages op 
schoolniveau. De informatie betrekken wij bij onze jaarlijkse publicatie 
De Staat van het Onderwijs. 
In het onderzoek bij BOOR hebben wij in het voortgezet onderwijs een 
stelselonderzoek uitgevoerd op het Erasmiaans Gymnasium. Dit 
betreft een thematisch onderzoek naar strategisch hrm. 
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Onderzoeksactiviteiten 
Tijdens het onderzoek hebben we zowel onderzoeksactiviteiten op 
het niveau van het bestuur als op het niveau van de scholen 
uitgevoerd. 
 
Bestuur 
Op het niveau van het bestuur hebben we een analyse uitgevoerd van 
beschikbare documenten, waaronder het Koersdocument 2016-2020, 
de begroting 2018, inclusief jaarplan 2018 en het jaarverslag 2017. 
Het startgesprek met het bestuur en de presentatie door het bestuur 
vormden belangrijke aanvullingen op deze analyse. Ook de 
gesprekken met en presentaties van het kwaliteitsteam, de 
bovenschools directeuren van het primair en het speciaal onderwijs en 
de rectoren van het voortgezet onderwijs hebben veel aanvullende 
informatie opgeleverd. Dit gold met name voor de recente 
ontwikkelingen waarbij het bijgestelde koersdocument en de acht 
kwaliteitsinstrumenten die het bestuur hanteert centraal stonden. 
Tijdens de onderzoeksperiode hebben we naast het startgesprek nog 
gesprekken gevoerd met het toezichthoudend deel van het bestuur 
(algemeen bestuur) en de drie gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden voor primair, voortgezet en 
speciaal onderwijs. Tevens hebben wij gesproken met de 
concerncontroller en het hoofd financiën. Ten slotte hebben 
we tijdens de onderzoeksperiode een gesprek gevoerd met een 
aantal schoolleiders primair onderwijs en hebben we nogmaals een 
gesprek gevoerd met de bovenschools directeuren van het primair 
onderwijs. 
 
Scholen 
Op het niveau van de scholen hebben we documenten geanalyseerd 
zoals het schoolplan, de schoolgids, jaarplannen en het meest recente 
jaarverslag. Tijdens de onderzoeken op de scholen heeft de 
schoolleiding vaak een presentatie gegeven en hebben we samen met 
de schoolleiding en/of intern begeleider een aantal groepen/klassen 
bezocht. Daarnaast hebben we in het primair onderwijs ook het 
leerlingvolgsysteem, de groepsadministratie en leerlingdossiers 
geanalyseerd. Bovendien hebben we gesprekken gevoerd met de 
schoolleiding en leraren, en op een aantal scholen ook met ouders en 
leerlingen. Aan het einde van de onderzoeken hebben we 
op de scholen voor primair en speciaal onderwijs een terugkoppeling 
gegeven van onze bevindingen. Hierbij was altijd een bovenschools 
directeur aanwezig. Bij het voortgezet onderwijs heeft deze 
terugkoppeling op een later moment plaatsgevonden. 
 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
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overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 
Voor het primair onderwijs: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij De Notenkraker, De 

Plataan en Delfshaven Het Palet. 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht 

bij De Pijler art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 
lid 12; 13 lid 1 onder k; 40, 40c WPO 

 Voor het voortgezet onderwijs: 
• Aanwezigheid schoolgids art. 24c, lid 3 WVO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 24a, lid 1d WVO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 3a WVO 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht 

op De Hef art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c Leerplichtwet 1969; art. 24a, 
eerste lid, onderdeel h; 24a , eerste lid onder a.2; 27 eerste lid; 28, 
eerste lid, onder c; 27a; 28a WVO; art. 13, 14 en 15 van het 
inrichtingsbesluit WVO 

 Voor het speciaal onderwijs: 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, 

art. 5 WEC 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht 

op VSO De Hoge Brug art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c Leerplichtwet 
1969; art. 12; 14a; 22, eerste lid, onder i; 25; 40; 40a van de WEC 

 
 
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 op 
de onderzochte scholen. 
In hoofdstuk 4 tot en met 9 staan de onderzoeken naar risico's 
beschreven. Op Thorbecke vmbogt, locatie Merkelbachstraat hebben 
we ook een onderzoek naar risico's gedaan. De kwaliteit van het 
onderwijs op deze school hebben we als zeer zwak 
beoordeeld. Hiervan hebben we een separaat rapport gemaakt, de 
samenvatting hiervan staat in hoofdstuk 2.4. De hoofdstukken 10 tot 
en met 13 geven een weergave van de onderzoeken op verzoek naar 
een goede school. In hoofdstuk 14 staat het onderzoek naar registratie 
en melding van aan- en afwezigheid in het voortgezet onderwijs. In 
het primair en speciaal onderwijs zijn deze onderzoeken gekoppeld 
aan één van de verificatieonderzoeken. 
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Ten slotte is in hoofdstuk 15 de reactie van het bestuur op het 
onderzoek en rapportage opgenomen. 
 
 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

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 het kwaliteitsgebied Financieel beheer op 
bestuursniveau. Voor het gebied Kwaliteitszorg en ambitie geldt dat 
we in de eerste vierjaarlijkse onderzoeken op bestuursniveau in het 
funderend onderwijs geen totaaloordeel geven. Wel geven we 
oordelen op de drie standaarden afzonderlijk (zie 2.1). 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Deze centrale vraag beantwoorden we voor het deel over de kwaliteit 
ontkennend en voor het deel over de financiën bevestigend. 
 
De sturing op onderwijskwaliteit beoordelen we als onvoldoende. Uit 
ons onderzoek komt naar voren dat er op het bestuursniveau bij 
BOOR sprake is van een ontoereikend stelsel voor kwaliteitszorg, 
waardoor het zicht van het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs 
nog niet voldoende is. Het bestuur kent weliswaar de 
onderwijsresultaten van de scholen en signaleert ook wanneer deze 
opbrengsten risicovol zijn. De kwaliteit van het onderwijsproces op de 
BOOR-scholen is echter niet systematisch en eenduidig in beeld 
gebracht. Heldere normen voor en regelmatige evaluaties van de 
meest belangrijke onderdelen van het onderwijsproces (zoals zicht op 
de ontwikkeling en didactisch handelen) ontbreken. Tekortkomingen 
in de onderwijskwaliteit van de scholen zijn hierdoor niet tijdig vast te 
stellen en het bestuur kan derhalve ook onvoldoende (effectief) 
sturen op verbetering. Er is een wisselend beeld, enerzijds zien we 
voorbeelden van ingrijpen van het bestuur die leiden tot 
kwaliteitsverbetering. Anderzijds zien we ook dat - als het bestuur op 
de hoogte is van achterblijvende onderwijskwaliteit - het niet, te laat 
en/of te weinig planmatig intervenieert. Hierdoor verbetert de 
onderwijskwaliteit niet structureel en blijvend. Dit niet of te laat 
handelen van het bestuur wordt mogelijk veroorzaakt doordat het 
zicht van het bestuur op het onderwijsproces te afhankelijk is van het 
beeld van de individuele schoolleiders. Het kan echter ook ontstaan 
doordat de ingezette interventies niet verankerd zijn in een stevig 
stelsel van kwaliteitszorg met heldere doelen en criteria. Hierbij 
willen we tegelijkertijd opmerken dat BOOR het brede zicht op de 
onderwijskwaliteit, en dan met name op de onderwijsprocessen, zelf 
ook al als verbeterpunt heeft opgepakt. Zo heeft het bestuur een 
handboek onderwijskwaliteit opgesteld waarin het stelsel van 
kwaliteitszorg is beschreven, de implementatie hiervan is gaande. Ook 
is het bestuur bezig met het formuleren van criteria ten aanzien van 
de kwaliteit van het onderwijsproces. 
 
In het speciaal onderwijs ligt wat betreft de kwaliteitszorg een mooie 
basis om op voort te bouwen. Kwaliteitszorg kent in deze sector al 
langere tijd een inmiddels stevig ingebed systeem van 
verantwoording via audits en andere evaluatie-instrumenten. We 
stellen vast dat het bestuur, via de bovenschools directeur, zicht heeft 
op de kwaliteit van het onderwijs in de scholen, daar op stuurt en de 
schoolontwikkeling faciliteert. We zien een aantal punten waarop er 
verbetermogelijkheden zijn maar over het geheel genomen werkt het 
stelsel van kwaliteitszorg en draagt het bij aan de kwaliteit van de 
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sector als geheel. Het beeld dat het bestuur heeft van de so-scholen, 
komt grotendeels overeen met ons beeld. 
 
De andere twee standaarden in het gebied Kwaliteitszorg en ambitie, 
namelijk Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) 
zijn van voldoende kwaliteit. Bij BOOR is sprake van een heldere 
organisatiestructuur, daarnaast werkt de organisatie vanuit een - over 
het algemeen - breed gedragen verbetercultuur aan verdere 
professionaliteit. De wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt 
aan externen en internen is transparant en voldoet aan de wettelijke 
vereisten, met uitzondering van de wijze waarop de scholen in het 
primair onderwijs zich verantwoorden over hun leerresultaten. We 
zien nog te veel schoolgidsen waarin dit niet of niet op de juiste wijze 
gebeurt. In het speciaal onderwijs kunnen scholen zich inzichtelijker 
en betekenisvoller in de schoolgids verantwoorden over de 
opbrengsten door deze te relateren aan de doelen in de 
ontwikkelingsperspectieven die voor alle leerlingen verplicht zijn. Het 
bestuur kan daar meer op sturen. 
 
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 
BOOR. Ook de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur 
voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer. Het 

bestuur geeft aan dat het inzetten van middelen om de ontwikkeling 

van de onderwijskwaliteit te stimuleren op gespannen voet staat met 

het aflossen van schulden uit het verleden en de noodzaak om het 

weerstandsvermogen op te bouwen. 

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. 
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Aan de hand van de oordelen op de drie standaarden geven we een 
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 
 
Context 
In 2013 is het huidige bestuur aangetreden. In de gesprekken die wij 
met het bestuur voerden gaven zij aan hoe zij BOOR destijds 
aantroffen. Er was sprake van flinke financiële en onderwijskundige 
tekortkomingen. Het bestuur had geen zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs van de BOOR-scholen en het ontbrak aan (centrale) sturing 
daarop. Evenmin was er sprake van een professionele cultuur. Het 
bestuur is de afgelopen jaren bezig geweest deze tekortkomingen te 
herstellen, in eerste instantie van bovenaf en in tweede instantie heeft 
het bestuur naar eigen zeggen - waar mogelijk - steeds meer 
verantwoordelijkheid gegeven aan de scholen. 
 
Aan de hand van de oordelen op de drie standaarden geven we een 
kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 
 
KA 1 Kwaliteitszorg 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
bestuur voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het 
bestuur op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 
 
We beantwoorden deze vraag negatief en daarmee beoordelen we de 
standaard Kwaliteitszorg als onvoldoende. Hieronder geven wij een 
onderbouwing van dit oordeel. Daarbij betrekken wij zowel de 
bevindingen van het onderzoek op bestuursniveau als van de 
verificatieonderzoeken, de onderzoeken naar goede scholen en de 
onderzoeken naar risico's op de scholen. 
 
We beoordelen de standaard kwaliteitszorg als onvoldoende omdat 
het bestuur over het geheel genomen niet een zodanig stelsel van 
kwaliteitszorg heeft ingericht dat het vanuit dit stelsel de kwaliteit van 
het onderwijsleerproces en de leerresultaten kan bewaken. Vooral 
in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is dit het geval. Het 
bestuur voldoet hierdoor niet aan art. 10 en artikel 12, vierde lid WPO 
en artikel 23a en 24 WVO. Hiervoor krijgt het bestuur een 
herstelopdracht (zie hoofdstuk 2.3). 
 
Hoewel een aantal concrete stappen is gezet om vanuit ambities en 
doelen meer zicht te krijgen op de brede onderwijskwaliteit, heeft het 
bestuur nog geen compleet en betrouwbaar beeld van de totale 
onderwijskwaliteit op alle scholen. Daardoor kan het bestuur niet 
altijd op tijd en/of op de juiste wijze sturen op verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Dit geldt voor het primair en het voortgezet 
onderwijs, voor wat betreft het speciaal onderwijs heeft het bestuur 
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wel voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het hier ook 
op. 
 
Heeft het bestuur zicht op de brede onderwijskwaliteit? 
Inrichten van een stelsel voor kwaliteitszorg in beginfase 
Het bestuur is begonnen met het inrichten van een stelsel om alle 
aspecten van de onderwijskwaliteit in beeld te krijgen om zodoende 
goed en volledig zicht te krijgen op de totale onderwijskwaliteit. Dit is 
beschreven in het handboek onderwijskwaliteit en vervolgens voor de 
verschillende sectoren uitgewerkt. Het bestuur heeft acht 
kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de 
juiste gegevens verzameld worden. Deze gegevens moeten 
vervolgens, in onderlinge samenhang, een volledig beeld geven van 
de brede onderwijskwaliteit van de scholen. In een aantal van deze 
instrumenten zijn concrete observatiepunten en normen 
geformuleerd. Heldere normen op basis waarvan het onderwijsproces 
beoordeeld wordt ontbreken echter nog. Overigens is het bestuur 
bezig deze normen te formuleren. Het implementeren van het stelsel 
voor kwaliteitszorg is een proces in ontwikkeling dat tijd en gerichte 
sturing vanuit het bestuur nodig heeft zodat het stelsel zodanig kan 
gaan functioneren dat het het bestuur - als eindverantwoordelijk voor 
de onderwijskwaliteit - een volledig en betrouwbaar beeld hiervan 
oplevert. Op dit moment is dit nog niet het geval. Wij zien ook 
verschillen tussen de sectoren als het gaat om de wijze waarop de 
kwaliteitsinstrumenten worden geïmplementeerd en gehanteerd. In 

het primair onderwijs zijn de elementen weliswaar hetzelfde maar is er 

pas onlangs begonnen met de uitvoering hiervan. De audits staan nog 

in de kinderschoenen, de schoolleider bepaalt welke aspecten van 

kwaliteit er wel en niet aan bod komen. Er wordt nog vooral 

beschreven wat er gezien is en weinig geoordeeld. Het bestuur gaf in 

het startgesprek aan nog in de implementatiefase te zijn wat betreft 

audits en proefinspecties. Verder merken wij op dat het bestuur 

reflecteert op de implementatie van kwaliteitsinstrumenten en dit 

gebruikt voor bijstellingen. 

 
Het bestuur formuleert in het Strategisch Beleid 2016-2020 en in de 
aangescherpte versie daarvan een aantal ambities en werkt deze uit in 
doelen op hoofdlijnen in het jaarplan. Scholen vertalen deze doelen 
vervolgens in hun schoolplan en jaarplan naar hun eigen situatie en 
context. Het bestuur monitort ook of de jaarplannen en 
schoolplannen zijn gekoppeld aan het strategisch beleid van het 
bestuur. Bij het voortgezet onderwijs is dit overigens nog niet op alle 
scholen praktijk. De bovenschools directeuren en de rectoren hebben 
vervolgens regelmatig formeel overleg met het bestuur waarin zij zich 
verantwoorden over de scholen die onder hun verantwoordelijkheid 
vallen. Het bestuur kan met deze informatie in grote lijnen aangeven 
hoe de scholen functioneren. Positief is ook dat het bestuur wat 
betreft de onderwijsresultaten en een aantal andere (voorwaardelijke) 
aspecten (zoals bijvoorbeeld tevredenheidsmetingen, financiën en 
ziekteverzuim) heldere doelen en daaraan gekoppelde normen heeft 
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geformuleerd. Toch is dit niet genoeg. 
 
Normen voor beoordelen onderwijsproces ontbreken of zijn niet 
eenduidig of scherp genoeg 
Een belangrijke tekortkoming is namelijk dat wat betreft het 
onderwijsproces deze normen ontbreken, niet eenduidig of niet 
scherp genoeg zijn. Hierdoor kunnen het bestuur en de scholen niet 
goed controleren of zij voldoende voortgang realiseren en waarom 
dat wel of niet het geval is. Hierdoor heeft het bestuur onvoldoende 
zicht op hoe de onderwijsresultaten binnen de context van de school 
en vanuit het onderwijsproces tot stand komen. Als argument 
voor geringe monitoring en sturing vanuit het bestuur wordt 
aangevoerd dat uitgaan van vertrouwen, ruimte geven en de 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie beleggen om 
eigenaarschap te bevorderen een belangrijk onderdeel van de 
bestuurlijke visie is. Om hiervan uit te kunnen gaan is het echter 
noodzakelijk dat voor iedereen duidelijk is welke doelen bereikt 
moeten worden, wanneer dat het geval is en welke afspraken er met 
elkaar gemaakt zijn. En bovenal dat alle betrokkenen bereid èn in 
staat zijn hierover verantwoording af te leggen en elkaar ter 
verantwoording te roepen. 
 
Verder is de vraag of de normen die wel gesteld zijn - wat betreft de 
onderwijsresultaten - ambitieus genoeg zijn. In het primair en 
voortgezet onderwijs heeft het bestuur de ondergrenzen die de 
inspectie bij de beoordeling van de eindresultaten hanteert, als 
minimale doelen gesteld. Een vervolgstap kan zijn om daar bovenop 
eigen ambities en daaraan gekoppelde normen (ook wat betreft de te 
behalen referentieniveaus) te bepalen op alle scholen, die passen bij 
de specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie. Dit gebeurt al op 
een aantal scholen maar nog niet overal. Daarnaast is het van belang 
om voor de nieuwkomersscholen ook normen wat betreft de 
onderwijsresultaten te formuleren, deze ontbreken nu. 
 
Kwaliteitsinformatie over onderwijsproces niet altijd volledig en 
betrouwbaar. 
Het bestuur verwacht dat eerder genoemde kwaliteitsinstrumenten 
zicht gaan geven op de brede onderwijskwaliteit zodat het op basis 
hiervan gericht en effectief kan sturen. Zoals gezegd is dat 
momenteel, met name wat betreft het onderwijsproces, nog niet in 
alle sectoren het geval. Het beeld is nog te wisselend van kwaliteit en 
dat geldt ook voor de sturing. We zien overigens binnen alle sectoren 
dat het bestuur werkt aan een verbetering van het zicht op de 
onderwijskwaliteit en aan het vaststellen van normen hiervoor. 
Hiervoor heeft het bestuur al een aantal stappen gezet. 
 
Het bestuur is gestart met het maken van analyses van de 
onderwijskwaliteit op sectorniveau. In deze sectoranalyses laat het 
bestuur zien dat het van elke school zicht heeft op de resultaten, de 
leerlingenaantallen, de tevredenheid van leerlingen, ouders en 
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personeel en het ziekteverzuim. Een analyse van de verschillende 
aspecten van het onderwijsproces ontbreekt echter nog. 
Binnen het primair onderwijs is er sinds dit schooljaar op vrijwel elke 
school sprake van een zogenaamde doorloopdag als onderdeel van 
één van de acht kwaliteitsinstrumenten. Tijdens deze doorloopdag 
presenteert de schoolleider op basis van een zelfevaluatie de 
onderwijskwaliteit van de school aan het kernteam (bestaande uit de 
bovenschools directeur, kwaliteitsteam, financiën en hr). In deze 
zelfevaluatie beoordeelt de schoolleider samen met het team de eigen 
kwaliteit. Omdat heldere, eenduidige normen wat betreft 
verschillende aspecten van het onderwijsproces (zoals gezegd) 
ontbreken en dus niet duidelijk is op basis waarvan de school een 
bepaald aspect van het onderwijsproces als goed, voldoende of 
onvoldoende moet beoordelen is de vraag of het een realistisch beeld 
geeft van de onderwijskwaliteit. Als het bijvoorbeeld gaat om de 
kwaliteit van het lesgeven zien we dat de meeste schoolleiders dit 
systematisch beoordelen. Echter vanwege het ontbreken van heldere, 
eenduidige normen is het zeer de vraag of zij deze beoordeling op 
dezelfde wijze uitvoeren en hoe zij de opgehaalde gegevens over de 
kwaliteit van het lesgeven vervolgens duiden. Daarnaast bepaalt de 
school zelf welke aspecten van kwaliteit wel en welke niet aan bod 
komen tijdens de doorloopdag waardoor een onvolledig beeld kan 
ontstaan bij het bestuur en ook de beelden van de verschillende 
scholen onderling moeilijk te vergelijken zijn. De aanbevelingen uit de 
doorloopdag neemt de school op in het jaarplan maar wanneer de 
informatie niet klopt kan het gebeuren dat er gewerkt wordt aan de 
verkeerde dingen of dat belangrijke zaken waar de school aan zou 
moeten werken over het hoofd worden gezien. In het voortgezet 
onderwijs zien we eveneens dat - vanwege het ontbreken van heldere 
normen en scherpe metingen - de kwaliteitsinformatie van het 
bestuur ontoereikend is, dat tekortkomingen in de basiskwaliteit van 
het onderwijs niet goed waargenomen worden en dat voor 
tekortkomingen geen adequate verbeteracties worden uitgevoerd. 
Ook bewaakt het bestuur nog niet genoeg of de scholen een stelsel 
van kwaliteitszorg in stand houden dat voldoet aan de eisen van 
basiskwaliteit en dat aansluit op het stelsel van bestuurlijke 
kwaliteitszorg. 
 
Vooralsnog is de kwaliteit van de informatie die het bestuur krijgt over 
het onderwijsproces primair afhankelijk van het beeld dat de 
schoolleider hierover heeft en de wijze waarop hij/zij dit beoordeelt. 
Hierdoor kunnen er blinde vlekken bij het bestuur ontstaan. Tijdens 
dit onderzoek hebben wij dat ook geconstateerd, bij een reguliere 
basisschool waar het bestuur geen risico’s zag op basis van hun 
informatie bleek het onderwijs toch van onvoldoende kwaliteit te zijn. 
Op een andere school had het bestuur op basis van geconstateerde 
risico's een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Hier bleek echter 
ook een ander aspect van het onderwijsproces - waar het bestuur 
geen beeld van had - van onvoldoende kwaliteit te zijn. Ook zagen wij 
dat bij twee van de drie nieuwkomersvoorzieningen de kwaliteit 
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(ruim) op orde is terwijl bij een derde nieuwkomersvoorziening de 
kwaliteit onvoldoende is. Verder bleek bij drie scholen voor voortgezet 
onderwijs de kwaliteitszorg van onvoldoende niveau terwijl dit niet bij 
het bestuur in het vizier was. Bij één van deze drie scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben wij de gehele kwaliteit van het 
onderwijs (waar kwaliteitszorg een onderdeel van is) als zeer zwak 
beoordeeld. Het bestuur had geconstateerd dat de 
onderwijsresultaten onvoldoende waren maar de onvoldoende 
kwaliteit van belangrijke aspecten van het onderwijsproces waren niet 
in beeld. Dit kan gebeuren doordat de informatie die het bestuur via 
de verschillende kwaliteitsinstrumenten en gesprekken verzamelt, 
niet altijd volledig en betrouwbaar is. Hierdoor kan het bestuur in 
onvoldoende mate op de juiste wijze sturen en op tijd ingrijpen als er 
sprake is van achterblijvende of onvoldoende onderwijskwaliteit. 
 
Speciaal onderwijs geeft positiever beeld over zicht op 
onderwijskwaliteit 
De sector speciaal onderwijs wijkt in positieve zin af van het hierboven 
geschetste beeld. In deze sector is de samenhang binnen het stelsel 
van kwaliteitszorg groter en het beeld van de kwaliteit van de scholen 
vollediger. We constateren dat het stelsel van kwaliteitszorg hier in de 
praktijk functioneert zoals bedoeld. Ook zien we hier geen 
scholen waarvan de onderwijskwaliteit anders is dan het bestuur 
vooraf aangeeft. De kwaliteit van het onderwijs wordt al geruime tijd 
gemeten en geanalyseerd, momenteel onder meer met behulp van 
jaarlijkse zelfevaluaties, tweejaarlijkse interne audits en 
tevredenheidspeilingen onder personeelsleden, ouders en leerlingen. 
Sinds kort moeten de scholen ook een reflectie geven op de 
uitkomsten van hun zelfevaluatie. Zij werken aan de hand van een 
jaarplan gericht aan hun schoolontwikkeling en aan de 
onderwijskwaliteit, ze verantwoorden zich in de schoolgids en het 
jaarverslag en gaan met de belanghebbenden in dialoog over kwaliteit 
en schoolontwikkeling. Het kwaliteitszorgsysteem biedt het bestuur, 
via de bovenschools directeur, zicht op de kwaliteit en 
aanknopingspunten voor gerichte interventies om 
kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Dit alles biedt, zoals al eerder 
gezegd, voor BOOR een goede basis om op voort te bouwen. 
 
Systematische check op wettelijke vereisten ontbreekt 
Wij hebben verder geconstateerd dat het bestuur niet 
systematisch nagaat of elke school een veiligheidsbeleid heeft en de 
werking hiervan jaarlijks monitort. Ook de verplichte informatie in de 
schoolgids is op te veel scholen van het primair onderwijs niet of 
onvolledig aangetroffen. Doordat een check hierop ontbreekt voldoen 
niet alle scholen aan de wettelijke vereisten. Ook hiervoor krijgt het 
bestuur een herstelopdracht (zie hoofdstuk 2.3). 
 
Stuurt het bestuur op de brede onderwijskwaliteit? 
De sturing op het waarborgen of verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs door het bestuur moet voorkomen dat er op de scholen 
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sprake is van onvoldoende onderwijskwaliteit. Dit is nu onvoldoende 
het geval. Een goed zicht op het onderwijsproces is een belangrijke 
voorwaarde om tijdig te kunnen bijsturen of ingrijpen zodat de 
onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft en tekortkomingen voorkomen 
kunnen worden. We zien dat het bestuur stappen in deze richting 
heeft gezet. 
 
Het bestuur grijpt vooral in op basis van achterblijvende 
onderwijsresultaten 
We zien echter ook dat het bestuur in het primair en voortgezet 
onderwijs momenteel nog vooral stuurt en ingrijpt als de 
onderwijsresultaten achter blijven, hierdoor is dit vaak te 
laat. We hebben tijdens de verificatieonderzoeken en risico-
onderzoeken daarnaast nog te vaak geconstateerd dat het bestuur 
niet, niet planmatig en/of niet effectief intervenieert naar aanleiding 
van deze constatering. Positief is dat het bestuur in het primair 
onderwijs een aantal scholen als zogenaamde ‘Focus-school’ heeft 
aangemerkt. Dit zijn scholen waarbij het bestuur zich zorgen maakt 
over de onderwijskwaliteit. Dit kan zijn op basis van achterblijvende 
onderwijsresultaten maar ook vanuit andere aspecten zoals 
bijvoorbeeld een beginnende schoolleider. Op deze Focus-scholen 
geeft het bestuur extra sturing aan de onderwijskwaliteit en zet het 
hiervoor ook extra financiële middelen in. We zien dat dit op een 
aantal scholen inderdaad leidt tot een verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Wij constateren echter ook dat er scholen zijn 
waar de onderwijskwaliteit onder druk staat en die niet in deze Focus-
groep zitten en waar ook niet op een andere wijze gericht en effectief 
gestuurd wordt op verbetering. Dit wordt veroorzaakt doordat het 
bestuur de kwaliteit van het onderwijsproces niet overal scherp 
genoeg in beeld heeft. 
 
Vasthouden en borgen van onderwijskwaliteit kan sterker 
Verder valt in het primair en voortgezet onderwijs op dat scholen 
soms te snel worden losgelaten als de onderwijsresultaten op orde 
zijn en/of de school weer voldoet aan de wettelijke eisen. Er is dan te 
weinig sprake van borging van de gerealiseerde kwaliteit waardoor 
sommige scholen, na een korte periode van herstel, opnieuw van 
onvoldoende kwaliteit zijn. Om dergelijke terugval te voorkomen is 
(naast een scherper beeld van de onderwijskwaliteit) nodig dat het 
bestuur strak monitort of de afgesproken verbeteractiviteiten ook – 
op de juiste wijze – worden uitgevoerd. Dit is nu niet altijd het geval. 
 
We zien in het speciaal onderwijs ook een aantal punten waarop de 
sturing op het vasthouden en borgen van de kwaliteit beter kan. De 
tweejaarlijkse interne audits zijn thematisch van opzet en daarmee 
kan het bestuur effecten van het beleid meten (de meest recente 
audits gingen bijvoorbeeld over opbrengstgericht werken, een 
beleidsthema van de sector speciaal onderwijs). Maar de conclusies 
zijn nog hoofdzakelijk gericht op het motiveren van schoolleiders en 
het stimuleren van eigenaarschap; het zijn nog geen echte oordelen. 
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Onze indruk is dat het eigenaarschap in de scholen inmiddels 
behoorlijk is ontwikkeld. Daarom zou het bestuur na audits waarin 
tekortkomingen worden geconstateerd scherpere herstelopdrachten 
en hersteltermijnen voor de scholen kunnen formuleren dan nu 
gebeurt. De waarborg voor de kwaliteit voor de hele sector speciaal 
onderwijs kan daarmee verder worden versterkt. Verder vinden we 
dat het bestuur de scholen duidelijker kan aansturen op de 
verantwoording over de opbrengsten van het onderwijs 
(leerresultaten en sociale en maatschappelijke competenties). De 
scholen presenteren weliswaar hun uitstroomcijfers en daarmee 
voldoen zij aan de deugdelijkheidseisen. Ze geven de 
belanghebbenden echter nauwelijks inzicht in wat zij met hun 
leerlingen bereiken. Het bestuur zou daarom nadrukkelijker kunnen 
sturen op een inzichtelijke en betekenisvolle verantwoording van de 
opbrengsten door de scholen deze te laten koppelen aan de doelen in 
de ontwikkelingsperspectieven. Zo wordt voor ouders en andere 
betrokkenen duidelijk of een school met haar leerlingen optimale 
leerresultaten en vaardigheden weet te behalen. 
 
Afspraken met het samenwerkingsverband PPO Rotterdam 
Realiseert en bewaakt het bestuur de binnen het 
samenwerkingsverband primair onderwijs gemaakte afspraken? 
Om de basiskwaliteit van het onderwijs op orde te brengen, te houden 
of te verbeteren - een afspraak die in het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband (PPO Rotterdam) staat - organiseert het 
samenwerkingsverband masterclasses. Deze zijn bedoeld om de 
didactische vaardigheden van de leraren, gericht op het geven van 
extra ondersteuning aan leerlingen, verder te ontwikkelen. Conform 
de afspraken met PPO Rotterdam beschikken alle BOOR-scholen over 
een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke extra 
ondersteuning de scholen kunnen bieden bovenop de 
basisondersteuning. Daarnaast participeren alle basisscholen en 
scholen voor speciaal basisonderwijs in de wijkteams. Het bestuur 
bespreekt periodiek met het bestuur van PPO Rotterdam de efficiëntie 
en doelmatigheid van de inzet van ondersteuningsmiddelen die de 
scholen van het samenwerkingsverband ontvangen. Het bestuur 
streeft ernaar om de komende periode meer leerlingen thuisnabij-
onderwijs te kunnen bieden. 
 
Uit het onderzoek dat wij - tegelijkertijd met dit onderzoek -  hebben 
uitgevoerd bij PPO Rotterdam en bij de verificatieonderzoeken bij 
twee scholen voor speciaal basisonderwijs is door de directies van de 
scholen naar voren gebracht dat de positie van de scholen voor 
speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband, binnen 
de wijk en binnen BOOR niet duidelijk is en daarmee voor het 
personeel onzeker. Het is van belang voor de continuïteit van het 
onderwijs op deze scholen dat het bestuur - in samenspraak met het 
bestuur van PPO Rotterdam - op korte termijn helderheid verschaft 
over de te volgen koers hierin. 
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Het bestuur voert de afspraken uit het ondersteuningsplan van PPO 
Rotterdam uit en stuurt daarop. BOOR zou echter meer kunnen 
anticiperen op ontwikkelingen binnen passend onderwijs en 
duidelijker kunnen zijn over de positie van de scholen voor speciaal 
basisonderwijs, bijvoorbeeld in het Strategisch Beleidsplan. 
 
 
KA2 Kwaliteitscultuur 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer? 
 
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we als voldoende. Het 
bestuur van BOOR kent een heldere organisatiestructuur en een 
professionele kwaliteitscultuur, waarin men transparant en integer 
handelt. Vanuit alle geledingen hebben we gehoord dat in de 
afgelopen jaren een grote cultuuromslag heeft plaatsgevonden waarin 
het bestuur steeds professioneler is geworden. Deze professionele 
cultuur geeft een goede basis om te werken aan verbeterpunten in het 
algemeen en het verbeteren van de kwaliteitszorg op bestuursniveau 
in het bijzonder. 
 
Er is sprake van een professioneel bestuur 
BOOR heeft het beleid en de visie op kwaliteitscultuur vastgelegd in 
diverse beleidsstukken en handelt conform de Code Goed Bestuur van 
het primair en die van het voortgezet onderwijs. Het algemeen 
bestuur - dat de taak van intern toezichthouder heeft - zegt erop toe 
te zien dat het bestuur conform deze verschillende codes handelt. Het 
kan de moeite waard zijn te onderzoeken of er een keuze gemaakt kan 
worden voor één code, die van primair of die van voortgezet 
onderwijs. Als het bestuur één code hanteert heeft het meer overzicht 
en hoeft het minder veranderingen te volgen. Overigens ziet ook een 
externe partij (onderwijsaccountant) erop toe dat het bestuur volgens 
deze codes handelt. 
 
Het algemeen bestuur is doordrongen van het belang van intern 
toezicht en heeft de afgelopen jaren dicht op het college van bestuur 
gezeten, met name waar het ging om financiën. Inmiddels is dat 
minder nodig en kan het algemeen bestuur steeds meer de rol van 
toezichthouder nemen en die van bestuurder verkleinen. Hiermee 
wordt het algemeen bestuur rolvaster. Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op bestuursniveau zijn vastgelegd in een 
managementstatuut. Het algemeen bestuur kan zich samen met het 
college van bestuur nog versterken door scherp te blijven monitoren 
of de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het college van 
bestuur, het algemeen bestuur, de bovenschools directeuren, rectoren 
en schoolleiders in de praktijk ook zijn verdeeld en afgebakend zoals 
beschreven in onder andere het managementstatuut en de Codes 
Goed Bestuur. Uit de gesprekken die wij gevoerd hebben met 
verschillende geledingen is dit als aandachtspunt naar voren 
gekomen. 
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Het bestuur spant zich in - onder andere in het licht van het 
lerarentekort – om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit komt 
onder meer tot uiting in de professionalisering die het biedt. Het 
bestuur vindt continu professionaliseren belangrijk en geeft hiervoor 
dan ook uitgebreide mogelijkheden voor alle werknemers, zowel 
financieel als inhoudelijk. Zo biedt het bestuur alle schoolleiders een 
MD-traject (management development) aan zodat zij aan hun 
herregistratie kunnen werken. Daarnaast biedt het bestuur nieuwe 
leraren in het primair en speciaal onderwijs een gedegen en 
gestructureerd inwerktraject, dit geldt zowel voor startende leraren als 
voor leraren die binnen BOOR nieuw zijn. Ook het aanbieden van 
coaching en intensieve begeleiding in het primair onderwijs op 
speciaal daarvoor aangewezen opleidingsscholen voor leraren die 
onvoldoende presteren is een voorbeeld van de focus op het continu 
verbeteren van de professionaliteit van de werknemers. Tevens is het 
bestuur dit jaar van start gegaan met het opzetten van zogenaamde 
plg’s (professionele leergemeenschappen), dit zijn netwerken van 
leraren en schoolleiders rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld 
rekenen, taal en jonge kind. Hierdoor kan het leren van en met elkaar 
meer inhoud en vorm krijgen. Wij zien dit op een enkele school al 
terug, daar wordt – vaak samen met collega’s van andere scholen – 
kennis opgebouwd en gedeeld. Desondanks is dit alles nog in een pril 
stadium en realiseert het bestuur zich terdege dat het dit verder uit 
moet bouwen. We willen hierbij expliciet aangeven dat er met name 
wat betreft het van en met elkaar leren tussen de sectoren en de 
scholen nog veel kansen liggen. Een heel specifiek voorbeeld hiervan 
is het onderwijs aan nieuwkomers, hier ligt een grote kans om het 
onderwijs aan alle nieuwkomers te verbeteren door gebruik te maken 
van elkaars expertise op dit gebied. We zien nu dat dit nog te weinig 
gebeurt waardoor de kwaliteit van dit onderwijs tussen de 
verschillende scholen groot is. 
 
 
KA3 Verantwoording en dialoog 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 
 
We beoordelen deze standaard als voldoende. Het college van bestuur 
legt verantwoording af over de doelen en resultaten aan het algemeen 
bestuur (toezichthoudend deel van het bestuur), de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en via het jaarverslag. 
Bovendien heeft het bestuur actief de dialoog gevoerd met interne en 
externe belanghebbenden bij de totstandkoming van het herziene 
koersplan. 
 
Communicatie en verantwoording is transparant 
Het personeel en de ouders / leerlingen zijn per sector 
vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (gmr). Deze gemeenschappelijke 
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medezeggenschapsraden zijn voldoende kritisch, blijkt uit het gesprek 
dat wij met hen gevoerd hebben. Een aandachtspunt is dat de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden geen verantwoording 
afleggen in het jaarverslag. Daarnaast verdient het aandacht om na te 
denken over de wijze waarop het verstrekken van informatie aan de 
diverse geledingen waaruit zij zijn gekozen, kan plaatsvinden. Vooral 
omdat – met name in het primair onderwijs – lang niet alle scholen 
vertegenwoordigd zijn in de gmr. De samenwerking tussen het 
bestuur en andere partners - zoals de gemeente en verschillende 
maatschappelijke organisaties – verloopt over het algemeen goed. 
 
Het bestuur communiceert open en transparant naar alle betrokkenen 
en belanghebbenden over de eigen prestaties en ontwikkelingen en 
die van de scholen. Dit bevordert het draagvlak bij de diverse 
geledingen, zoals het toezichthoudend deel van het bestuur, de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr), de rectoren, 
bovenschools directeuren en schoolleiders. 
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd in de vorm van een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad per sector. In ons 
gesprek met de gmr’en ontmoetten we betrokken leden die goed op 
de hoogte waren van de ontwikkelingen bij BOOR. Zij gaven aan dat zij 
volop de mogelijkheid krijgen om hun taken te verrichten binnen 
BOOR, op basis van samenwerking en wederzijds vertrouwen. Het 
bestuur informeert deze raden actief en zorgt daarnaast – indien 
nodig - voor deskundigheidsbevordering van de leden. De raden 
ervaren het bestuur als toegankelijk en de samenwerking als prettig. 
 
Het bestuur verantwoordt zich verder jaarlijks via het wettelijk 
verplichte jaarverslag en maakt dit ook openbaar via de eigen website. 
Wat opvalt is dat in dit jaarverslag weinig inhoudelijke informatie 
staat over de kwaliteit van het onderwijs. De werkelijke kwaliteit op 
scholen, waar de risico’s zitten, waar het bestuur op stuurt en wat dat 
oplevert, blijft onderbelicht. Ook in de verantwoording op 
schoolniveau zien we dit te weinig terug. 
 

2.2. Financieel beheer 

BOOR heeft vanaf de verzelfstandiging (in 2008) van het openbaar 
onderwijs hard gewerkt om de centrale beheersorganisatie kwalitatief 
en kwantitatief op orde te krijgen. Ook de interne financiële sturing is 
sterk verbeterd. 
 
BOOR kent een cyclus van plannings- en 
verantwoordingsdocumenten volgens de PDCA-principes. Dit geldt 
zowel voor alle individuele scholen als voor het bestuur. De cyclus is 
als volgt: 

• een 4-jarenplan (koersdocument); 
• een jaarplan en een begroting (jaarplan per jaar en begroting per 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 0,75 0,74 0,93 0,79 0,94 0,97 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,36 0,41 0,49 0,46 0,54 0,56 

Weerstandsvermogen < 5% 7,0% 7,8% 9,8% 10,0% 10,8% 11,5% 

Huisvestingsratio > 10% 7,3% 7,8% 7,6% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 2,5% 0,9% 2,3% 1,1% 0,9% 0,9% 

kalenderjaar); 
• tussentijdse rapportages over de voortgang; 
• een bestuursverslag en een jaarrekening. 

De jaarlijkse ‘notitie financiële kaders’ vormt de start van het 
begrotingsproces binnen BOOR. In deze kadernotitie worden de 
begrotingskaders gesteld, waarmee de scholen hun 
(meerjaren)begroting dienen op te stellen. 
 
BOOR heeft een actuele en beleidsrijke, sluitende meerjarenbegroting. 
Het aanwezig stelsel van tussentijdse financiële 
informatievoorziening, wordt door BOOR uitdrukkelijk gebruikt voor 
de monitoring van het financieel beheer. 
 
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
over de jaren 2015 tot en met 2017 en de toekomstige drie jaren 
afgezet tegen de signaleringswaarden (opgenomen in kolom 
“indicatie”) die wij gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 
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Wij beoordelen de financiële continuïteit als voldoende. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
In de afgelopen jaren heeft BOOR gestuurd op het jaarlijks behalen 
van een rendementseis van minimaal 1%. Mede hierdoor is het 
weerstandsvermogen toegenomen tot 9,8% over 2017. Voor 2018 
heeft het bestuur zich ten doel gesteld om eind 2018 een 
weerstandsvermogen van 10% te behalen. De verwachting is dat dit 
doel gehaald gaat worden. Momenteel wordt er nagedacht hoe vanaf 
2019 wordt omgegaan met de omvang van het weerstandsvermogen. 
 
Daarnaast wijzen wij op de volgende tekortkoming. 
 
Tekortkoming continuïteitsparagraaf 
In een meerjarenbegroting dient, indien er sprake is van volledige 
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting, steeds een 
meerjarenperspectief opgenomen te worden voor de periode van vijf 
jaren volgend op het verslagjaar. Deze bepaling (op grond van artikel 4 
lid 4 van de RJO) geldt ook waar slechts één locatie in een gemeente 
(in dit geval: gemeente Lansingerland) staat waar is gekozen voor 
volledige doordecentralisatie. De huidige meerjarenbegroting van 
BOOR beslaat een meerjarenperspectief van vier jaren volgend op het 
verslagjaar. 
 
We verzoeken het bestuur deze omissie te corrigeren in het 
eerstvolgende bestuursverslag. 

Financiële doelmatigheid 
BOOR heeft de intentie de overheidsbekostiging zo te besteden dat 
deze optimaal ten goede komt aan het onderwijs. De ondersteunende 
processen worden waar mogelijk centraal uitgevoerd ten einde 
schaalvoordelen te verwezenlijken. Ook is er sprake van een 
gezamenlijke inkoop. Als het gaat om de gezamenlijke processen 
wordt met regelmaat meegedaan aan benchmarkonderzoeken om te 
monitoren of de overhead van BOOR niet onevenredig groot is ten 
opzichte van vergelijkbare besturen. 
 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij BOOR kwam het volgende onderwerp aan de orde: 
 
Verslag toezichthoudend bestuur over toezicht op doelmatig gebruik 
van rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van het bestuur om onafhankelijk en 
deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij 
moet beleggen bij de intern toezichthouder (algemeen bestuur) zijn 
onder meer, dat deze moet toezien op de financiële doelmatigheid. De 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

Kwaliteitszorg (KA1) is onvoldoende 
(art. 10 en art. 12, vierde lid WPO, art. 
23a en 24 WVO) 

Het bestuur neemt maatregelen 
waardoor de genoemde 
tekortkomingen worden weggewerkt 
en daardoor weer wordt voldaan aan 
de wet. 

Uiterlijk in het schooljaar 2020-2021 
voeren wij een herstelonderzoek uit. 

Financieel beheer (FB1): In 
de meerjarenbegroting dient 
in het geval van volledige 
doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting een 
meerjarenperspectief van vijf 
jaren volgend op het 
verslagjaar te worden 
opgenomen (artikel 4 lid 4 
RJO). Dit is nu niet het geval. 

Het bestuur moet deze 
tekortkoming corrigeren in 
het eerstvolgende 
bestuursverslag. 

Wij controleren of het 
bestuur dit in het 
bestuursverslag 2018 op 
correcte wijze heeft 
opgenomen. 

Scholen Primair Onderwijs 

intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van 
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. De verantwoording over 
het toezicht op doelmatigheid hebben wij niet expliciet aangetroffen 
in het bestuursverslag over 2017. 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 2018. Dit aspect van het interne toezicht is op 
dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het 
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke 
herstelopdracht te geven. 
 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor BOOR als 
voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij BOOR leidt de weging van de 
beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Op de volgende scholen is de 
kwaliteit van het onderwijs 
onvoldoende*: 
 
18BO-C1 De Waterlelie 
18QZ-C1 Over de Slinge 
19CF- C1 De Plataan 
19DQ-C1 De Notenkraker 
19DQ-C2 De Notenkraker 
Nieuwkomersvoorziening 
 
* We benoemen niet alle 
herstelopdrachten voor 
onvoldoende standaarden op deze 
scholen apart. Deze zijn te vinden in 
de rapportages van de onderzoeken 
per school, verderop in dit rapport. 

Het bestuur ziet erop toe dat de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert 
en weer van voldoende niveau is. 
Het bestuur brengt de inspectie voor 
de herstelonderzoeken (op 
schoolniveau) schriftelijk op de 
hoogte van de geboekte resultaten 
van het verbetertraject. 

In het eerste kwartaal van 2020 
voeren wij een herstelonderzoek uit 
op deze scholen om na te gaan of de 
kwaliteit van het onderwijs weer 
voldoende is. Tijdens de 
herstelonderzoeken beoordelen wij 
in ieder geval de kernstandaarden 
OP2, OP3, SK1 en OR1 en de 
standaarden KA1, KA2 en KA3. 

Op de volgende scholen voldoet de 
veiligheidsmeting bij de leerlingen 
en/of het veiligheidsbeleid niet aan 
de wettelijke vereisten (art. 4c eerste 
lid, WPO): 
 
13QU-C1 Vierambacht 
18GY-C2 Kameleon 
Nieuwkomersvoorziening 
18QZ-C1 Over de Slinge 
18WX-C2 Catamaran 
Nieuwkomersvoorziening 
19CF- C1 De Plataan 

Het bestuur zorgt ervoor dat vanaf 
heden de veiligheidsbeleving van 
leerlingen gemonitord wordt met 
een instrument dat voldoet aan de 
wettelijke vereisten*. Het bestuur 
zorgt ervoor dat de school een 
veiligheidsbeleid heeft. 
 
* Ook voor de 
nieuwkomersvoorzieningen geldt 
dat de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen gemonitord moet worden. 
De wettelijke eisen die aan het 
instrument worden gesteld gelden 
echter niet voor nieuwkomers. 
 
Het bestuur heeft bij 18GY-C2 
Kameleon 
Nieuwkomersvoorziening de 
tekortkoming reeds hersteld voordat 
het rapport definitief is vastgesteld. 

Het bestuur rapporteert voor 1 juli 
2019 aan ons over dit herstel. 

Op de volgende scholen voldoet de 
schoolgids niet aan de wettelijke 
vereisten (art. 13, WPO): 
 
13QU-C1 Vierambacht 
17OJ-C1 Kruidenhoek 
18BO-C1 De Waterlelie 
18QZ-C1 Over de Slinge 
19CF- C1 De Plataan 
24NX-C1 Pijler 
 

Het bestuur ziet erop toe dat de 
scholen vanaf schooljaar 2019- 2020 
een schoolgids hebben die voldoet 
aan de wettelijke vereisten. 

Wij controleren of de 
aangepaste schoolgidsen uiterlijk 
september 2019 in het Internet 
School Dossier (ISD) staan. 

Op 24NX-C1 Pijler is er  bij één 
leerling geen melding 
ongeoorloofd verzuim (art. 
21a Leerplichtwet 1969) 
gedaan. 

Het bestuur koppelt voor het 
vaststellen van het rapport 
terug aan de inspectie wat de 
achtergrond hiervan is. 
Indien nodig komt er alsnog 
een melding van 
ongeoorloofd verzuim bij de 
leerplichtambtenaar. 

Na de terugkoppeling beoordeelt de 
inspectie opnieuw de stand van 
zaken. Indien er goed gehandeld 
is past de inspectie het rapport op dit 
punt aan. 

Op 24NX-C1 Pijler voldoet 
de vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) niet 
(art. 11, 13a en 14 van de 
Leerplichtwet 1969 en de 
beleidsregel ‘specifieke aard 
van het beroep’ en ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ 
zoals bedoeld in de 
Leerplichtwet 1969). 

Het bestuur ziet erop toe dat, 
maximaal binnen 3 maanden 
na vaststelling van het 
rapport, vrijstelling van 
geregeld schoolbezoek alleen 
wordt verleend wanneer de 
grond hiervoor valt binnen 
het wettelijk kader en de 
beleidsregel. 

Het bestuur rapporteert voor 1 juli 
2019 aan ons over de wijze waarop 
het hierop toeziet. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Scholen Voortgezet Onderwijs 

Thorbecke VO, vmbogt, locatie 
Merkelbachstraat(15HX-07) is zeer 
zwak 

Het bestuur zorgt voor het 
herstel van de 
herstelopdrachten zoals 
genoemd in het separate 
rapport van Thorbecke, 
vmbogt, locatie 
Merkelbachstraat. 

Wij doen binnen een jaar een 
herstelonderzoek op 
Thorbecke, vmbogt, locatie 
Merkelbachstraat. Tijdens het 
herstelonderzoek beoordelen 
wij in ieder geval de 
kernstandaarden OP2, OP3, 
SK1 en OR1 en de 
standaarden KA1, KA2 en 
KA3. 

Op de volgende scholen voldoet de 
standaard Kwaliteitszorg (KA1) niet 
aan de wettelijke vereisten (artikel 
24, vierde lid, WVO): 
 
Libanon Lyceum, afdeling 
vwo (15EO-00) 
Thorbecke VO, afdeling vmbo gt, 
locatie Nieuwerkerk a/d 
IJssel (15HX-03) 
 
 

Het bestuur ziet erop toe dat 
de kwaliteitszorg verbetert 
en weer van voldoende 
niveau is. 

Wij voeren geen apart 
herstelonderzoek uit, maar 
beoordelen tijdens een eerstvolgend 
schoolbezoek de kwaliteitszorg. 
 
 
 

Scholen Speciaal Onderwijs 

VSO De Hoge Brug: 
Er wordt niet voldaan aan de 
wettelijke verplichtingen met 
betrekking tot het afwijken van de 
onderwijstijd (artikel 12, 14a en/of 25 
van de Wet op de expertisecentra 
(WEC) en de daarbij behorende 
Beleidsregel inzake het instemmen 
met afwijking verplichte aantal uren 
onderwijs). 

Het bestuur draagt er zorg voor dat 
aan de wettelijke verplichtingen 
wordt voldaan. Wij verwachten dat 
het er zo spoedig mogelijk voor zorgt 
dat de school in voorkomende 
gevallen de inspectie verzoekt om 
instemming met afwijking van het 
verplichte aantal uren onderwijs. 

Wij controleren het herstel aan de 
hand van de upload van  verzoeken 
van het bestuur aan de inspectie tot 
instemmen met afwijking van het 
verplichte aantal uren onderwijs. Bij 
een volgend onderzoek zullen we de 
door de school gehanteerde 
procedure contoleren. 

Wij geven het bestuur opdracht om maatregelen te nemen zodat 
Thorbecke vmbogt, locatie Merkelbachstraat, in januari 2020 niet zeer 
zwak meer is. In het herstelonderzoek dat we over maximaal een jaar 
uitvoeren gaan we na of dit gerealiseerd is. 
 
Zolang de kwaliteit zeer zwak is, staat de school op de lijst zeer 
zwakke scholen op onze website. De school blijft onder toezicht tot de 
kwaliteit weer voldoende is. Meer over ons toezicht op zeer zwakke 
scholen vindt u in de brochure op onze website “Toezicht op zeer 
zwakke scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal 
onderwijs – zo werkt het”. 
 
Voldoende standaard met herstelopdracht in het primair onderwijs. 
Voor het primair onderwijs zijn alle onvoldoende scholen, 
onvoldoende standaarden en tekortkomingen in de overige wettelijke 
vereisten opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de volgende 
scholen in het primair onderwijs geldt dat de standaard weliswaar als 
voldoende is beoordeeld maar het bestuur wel een herstelopdracht 
krijgt: 
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Bij de scholen De Waterlelie (18BO-C1) en De Plataan (19CF-C1) is de 
standaard Didactisch handelen (OP3) voldoende beoordeeld, maar 
voldoet het bestuur niet aan artikel 8, eerste lid, WPO. Het bestuur 
dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming herstelt. Bij het 
eerstvolgende onderzoek beoordelen we opnieuw of het bestuur aan 
de deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
 
Voldoende standaard met herstelopdracht in het voortgezet 
onderwijs.  
Voor het voortgezet onderwijs zijn alle onvoldoende standaarden 
opgenomen in bovenstaande tabel. Voor de volgende scholen geldt 
dat de standaard weliswaar als voldoende is beoordeeld maar het 
bestuur wel een herstelopdracht krijgt: 
 
Bij het Libanon Lyceum (15EO-00) is de standaard Didactisch 
handelen als voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur niet 
aan artikel 2, tweede lid, WVO. Bij Thorbecke VO, afdeling vmbo-gt, 
locatie Nieuwerkerk a/d IJssel (15HX-03) is de standaard OP2 Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding als voldoende beoordeeld, maar voldoet 
het bestuur niet aan artikel 2, tweede lid, WVO. Het bestuur dient 
ervoor te zorgen dat het deze tekortkomingen bij de genoemde 
scholen herstelt. Bij het eerstvolgende onderzoek beoordelen we 
opnieuw of het bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
 
Voldoende standaard met herstelopdracht in het speciaal onderwijs. 
Tijdens het verificatieonderzoek op het Medisch Kinderdagverblijf De 
Kleine Plantage, is de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
(OP2) als voldoende beoordeeld maar de school voldoet niet 
(volledig) aan de deugdelijkheidseisen in artikel 40b lid 1 van de WEC 
(medische expertise dient aanwezig te zijn in de commissie voor de 
begeleiding). 
Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming herstelt. 
Bij het eerstvolgende onderzoek beoordelen we opnieuw of het 
bestuur aan de deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
 

2.4. Onderzoek naar risico's Thorbecke VO, locatie 
Merkelbachstraat 

Op 29 januari 2019 hebben wij een onderzoek uitgevoerd op 
Thorbecke VO, locatie Merkelbachstraat. De aanleiding voor het 
onderzoek was dat te veel leerlingen blijven zitten of zakken voor het 
examen en dat de cijfers op het examen te laag zijn. 
 
De kwaliteit van het onderwijs noemen wij zeer zwak. De 
leerresultaten hebben wij als onvoldoende beoordeeld en dit 
oordeel geven wij ook voor de kwaliteit van de lessen. Het 
bestuur krijgt daarom de opdracht om de kwaliteit van het onderwijs 
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binnen een jaar te verbeteren. 
 
De bevindingen over de kwaliteit van het onderwijs op Thorbecke VO, 
locatie Merkelbachstraat, zijn in een separaat rapport opgenomen. 
 
Wat moet beter? 
De kwaliteit van de lessen moet omhoog. Meer lessen moeten 
ordelijker verlopen, meer leraren moeten de lesstof beter uitleggen en 
meer leraren moeten beter nagaan wat leerlingen aan hun lessen 
hebben. De school moet ook meer doen voor leerlingen die sneller 
door de lesstof gaan. 
 
De leerresultaten moeten omhoog. Te veel leerlingen doen minstens 
een jaar langer over hun opleiding, omdat zij blijven zitten of zakken 
voor hun examen. Dat veel leerlingen zakken voor hun examen 
betekent dat zij niet genoeg geleerd hebben op school. Dat is ernstig. 
De school werkt hard werkt aan verbeteringen, maar er moet meer 
gebeuren. 
 
De school moet kritischer op zichzelf worden. Als leerlingen 
voldoende cijfers halen op het examen bij bepaalde vakken dan gaat 
de school niet goed na of leerlingen genoeg leren van de lessen bij die 
vakken. De school besteedt veel aandacht aan leerlingen die slechte 
cijfers halen of vervelende dingen doen. Er zitten veel leerlingen 
op Thorbecke VO, locatie Merkelbachstraat, die zich goed gedragen en 
hun best doen om goede cijfers te halen. Deze leerlingen moeten 
meer aandacht krijgen. 
 
Het bestuur moet beter controleren of het daadwerkelijk goed gaat op 
de school. Op papier en uit de informatie van de school lijkt het steeds 
beter te gaan met de school en daarom ziet het bestuur vooral 
positieve ontwikkelingen. Het bestuur vertrouwt te veel op deze 
informatie en ziet daardoor niet dat er ernstige tekortkomingen 
zijn. Het bestuur moet er daarom voor zorgen dat de informatie over 
de onderwijskwaliteit van de school betrouwbaar en objectief is. 
 
Wat doet de school wel goed? 
De kwaliteit van de helft van de lessen is beslist voldoende. Deze 
lessen verlopen ordelijk, de leraren leggen de lesstof goed uit en zij 
helpen de leerlingen goed als ze iets niet snappen. Zij zorgen er voor 
dat leerlingen genoeg kunnen leren. 
 
De school zorgt voor leerlingen die moeite met de lesstof hebben, een 
achterstand bij taal of rekenen hebben of zich niet goed kunnen 
gedragen. Met deze leerlingen gaat het boven verwachting goed. Ook 
geeft de school onderwijs op een manier die aansluit bij 
wat topsporters en danstalenten nodig hebben. Ook met deze 
leerlingen gaat het goed. 
 
Leerlingen voelen zich veilig op de school en hebben het naar hun zin. 
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De school let er goed op dat leerlingen zich goed gedragen en zij zorgt 
ervoor dat leerlingen graag naar school gaan. 
 
Vervolg 
De inspectie houdt intensief toezicht op de afdeling vmbo-tl van 
Thorbecke VO, locatie Merkelbachstraat, totdat de kwaliteit van het 
onderwijs weer op orde is. Het bestuur krijgt opdracht om binnen een 
jaar ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet langer 
zeer zwak is. Na één jaar onderzoeken wij of dit gelukt is. Als deze dan 
nog steeds zeer zwak is, melden we de school bij de minister voor 
vervolgmaatregelen. We blijven toezicht houden op de school tot de 
kwaliteit weer voldoende is. 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de 
verificatieonderzoeken op de door ons gemaakte selectie van scholen. 
We beschrijven eerst de resultaten van de onderzoeken op de 
scholen voor primair onderwijs, vervolgens van de scholen voor 
voortgezet onderwijs en dan van de scholen voor speciaal onderwijs. 
De herstelopdrachten die voortkomen uit de verificatieonderzoeken 
zijn opgenomen in 2.3. 

3.1. De Vierambacht 

Leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van hun 
leerlingen 
De leraren op De Vierambacht hebben voldoende zicht op de 
ontwikkeling van hun leerlingen en plannen steeds meer doelgericht 
hun aanbod en instructie. Leraren volgen de ontwikkeling van hun 
leerlingen met methodeonafhankelijke toetsen, methodegebonden 
toetsen (voortoetsing) en doelenoverzichten met signaleringsblad. De 
structuren voor deze manier van werken zijn in alle geobserveerde 
groepen herkenbaar. Er zijn nog verschillen tussen leraren wat betreft 
de mate waarin zij erin slagen om  dagelijks voldoende relevante en 
specifieke gegevens te verzamelen over de voortgang van de 
leerlingen. We hebben een aantal goede voorbeelden gezien. Deze 
leraren verzamelen systematisch relevante gegevens over de 
ontwikkeling van de leerlingen, waarmee zij een doelgerichte aanpak 
plannen voor (subgroepen van) leerlingen en tijdig kunnen 
remediëren. Een aantal leraren kan de analysevaardigheden en de 
noodzakelijke kennis over de leerlijnen echter nog verder versterken. 
 
Leraren zetten de leerlingen aan tot leren 
De kwaliteit van het didactisch handelen is in de basis op orde. In alle 
klassen herkennen we de gestructureerde en rijke leeromgeving waar 
de school in geïnvesteerd heeft. De leraren geven over het algemeen 
een duidelijke uitleg en leerlingen tonen zich voldoende betrokken bij 
de lessen. In de groepen is sprake van een taakgerichte werksfeer. Ook 
zien we dat leraren de verwerking afstemmen op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen werken hierbij op 
hun eigen tablet aan passende opdrachten, terwijl de leraar digitaal de 
voortgang monitort. Op schoolniveau is de afstemming van de 
instructie een ontwikkelpunt. Dit wordt op verschillende manieren 
zichtbaar tijdens de lesobservaties. Zo zien we bijvoorbeeld instructies 
die gericht zijn op de hele groep, terwijl de aanzienlijke 
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niveauverschillen tussen leerlingen om een andere insteek vragen. 
Ook zien we instructies die vakdidactisch te weinig aansluiten op het 
niveau van de leerlingen. Bovendien kan de (verlengde) instructie aan 
kwaliteit winnen. Door het vergroten van de kennis over de leerlingen 
en de leerlijnen (zie hierboven) en het versterken van de 
vakdidactische vaardigheden, kunnen leraren beter gaan aansluiten 
op de ontwikkeling van alle leerlingen. Deze verdiepingsslag vraagt 
om gerichte scholing en ondersteuning van leraren. 

De kwaliteitszorg is voldoende maar de lat kan omhoog 
De school heeft voldoende zicht op de eigen kwaliteit en werkt 
planmatig aan verbetering. De interim directeur heeft een structuur 
ingericht waarmee de school systematisch gegevens verzamelt over 
de veiligheid, de onderwijsresultaten en het didactisch handelen. Ook 
peilt de school structureel de tevredenheid van ouders en leerlingen. 
Aan de hand van een zorgvuldig uitgewerkt plan van aanpak werkt de 
school doelmatig aan verbetering. De school kan de lat hoger leggen 
als het gaat om de doelen die zij stelt voor de onderwijsresultaten. 
Deze lijken op dit moment nog weinig ambitieus. 
 
Leraren zijn eigenaar van de schoolontwikkeling 
Op De Vierambacht is sprake van een goede kwaliteitscultuur. Leraren 
voelen zich eigenaar van de schoolontwikkeling en werken 
gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs. Gekoppeld aan de 
verschillende pijlers van de school werken actieteams aan de 
onderwijskundige vernieuwingen en de borging daarvan. De 
professionele ontwikkelingsplannen sturen de professionele 
ontwikkeling van de leraren. Door veelvuldige observaties en 
feedback werken leraren continu aan het versterken van hun 
vakmanschap. Daarnaast volgen de leraren teamscholing en bereiden 
ze samen lessen voor. Ook werkt de school steeds meer met 
specialisten, bijvoorbeeld op gedrag, rekenen en gepersonaliseerd 
leren. Verdere professionalisering van deze specialisten is een 
aandachtspunt, net als het zorgdragen voor continuïteit in voor de 
school de relevante specialismen. Door personeelswisselingen is 
expertise uit de school verdwenen. Zo heeft de school op dit moment 
bijvoorbeeld geen taalspecialist. Een ander aandachtspunt is de 
afstemming over de taken en verantwoordelijkheden van de 
verschillende betrokkenen in de aansturing van de 
schoolontwikkelingstrajecten. Op dit moment is bijvoorbeeld nog 
onvoldoende duidelijk hoe de aansturing van de ontwikkelingen met 
betrekking tot Zicht op ontwikkeling (zie hierboven) vorm krijgt. 
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Overige wettelijke vereisten 

Wij hebben onderstaande tekortkomingen geconstateerd ten aanzien 
van de overige wettelijke vereisten. 
 
De school heeft geen veiligheidsbeleid beschreven. De wet bepaalt dat 
de school tenminste een veiligheidsbeleid heeft beschreven en dat 
uitvoert (artikel 4c, eerste lid onder a WPO). Het veiligheidsbeleid 
bestaat uit een samenhangende set van maatregelen gericht op 
preventie en afhandeling van incidenten. De school krijgt hiervoor een 
herstelopdracht. 
 
De school is wettelijk verplicht de doelen en resultaten van het 
onderwijs te beschrijven in de schoolgids (artikel 13, eerste lid onder a 
WPO). De resultaten worden wel genoemd maar niet geduid in de 
schoolgids. De school dient dit te herstellen. 
 
 
 

3.2. De Blijberg, International Department 
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De ontwikkeling van de leerlingen is goed in beeld 
De school hanteert een zeer compleet systeem om de ontwikkelingen 
van de leerlingen te volgen. De basis daarvoor wordt gevormd 
door het met de leerlingen samen vaststellen van persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen. De individuele doelen stellen de leerlingen vast 
in samenspraak met de ouders en de leraren. Ook het volgen van de 
ontwikkelingen en of de doelen wel of niet zijn behaald wordt 
besproken in de driehoek leerling, ouders en leraar. In alle vakken 
vindt een nauwkeurige analyse plaats van de resultaten van de 
leerlingen, ondersteund door een digitaal programma. In het 
International Department (ID) van Blijberg is aan alle kanten sprake 
van gepersonaliseerd leren. Om de ononderbroken ontwikkeling van 
de leerlingen te waarborgen zijn er gespecificeerde leerlijnen voor alle 
vakgebieden beschikbaar en is er een grote samenhang in de curricula. 
De school maakt gebruik van ‘National Testing’ om een goede 
vergelijking te kunnen maken met andere internationale en 
Engelstalige scholen van over de gehele wereld. De school scoort op 
deze toetsen steeds bovengemiddeld. 
 
De leraren geven goed les 
In alle door ons geobserveerde lessen, steeds samen met een 
observant van de school, stond het lesgeven op een hoog peil. Steeds 
is er sprake van een goede differentiatie, worden de leerlingen 
aangesproken op hun doelen en geven leraren continu feedback op 
het handelen van de leerlingen. In de groepen is sprake van een zeer 
goede sfeer. In het gesprek met de leerling is het ons duidelijk 
geworden dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. De wijze 
waarop de leerlingen elkaar helpen en ondersteunen verdient 
bewondering. Het motto van de school: ‘Learning and Developing 
together’, is overal in de school zichtbaar en merkbaar. Het verschil in 
ontwikkeling in het beheersen van de Engelse taal (ongeveer 60% van 
de leerling komt de school binnen zonder een woord Engels te 
kennen) vereist van de leraren een sterke mate van kunnen 
differentiëren opdat alle leerlingen hun volle potentie om het Engels 
goed te leren kunnen benutten. Daarbij benutten de leraren op een 
bijzondere wijze de eigen taal van de leerlingen om beter en sneller 
het Engels te kunnen leren. De betrokkenheid van de leerlingen, in alle 
door ons bezochte groepen is groot. Ze zijn zeer gemotiveerd en zijn 
eigenlijk continu, in vele verschillende situaties, van en met elkaar aan 
het leren. Daarbij zijn de lokalen uitnodigend ingericht en individuele 
en groepsdoelen zijn overal zichtbaar. 
 
De school werkt samen met voor haar relevante partners 
De samenwerking zoekt de school vooral met de ouders. Het team 
vindt dat contact de sleutel is voor een succesvol educatief 
partnerschap en mede de basis voor de ontwikkeling van wederzijds 
vertrouwen en respect. Van gelden van de gemeente Rotterdam in het 
kader van het project Leren Loont financiert de school een 
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onderwijsassistent. De Blijberg ID werkt nauw samen met de anderen 
internationale scholen in Nederland (Dutch International Primary 
School Group), waarbij er een frequente uitwisseling is van ideeën en 
praktijkvoorbeelden. Deze samenwerking is voor de Blijberg ID meer 
van belang dan een vorm van samenwerking met andere scholen van 
BOOR. Daar waar nodig is er contact met het samenwerkingsverband, 
de school is tevreden over de wijze waarop die verlopen en inhoud 
krijgen. 

Kwaliteitszorg is toereikend 
De school heeft een goed zicht op de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie en stelt in individuele leerplannen de 
onderwijsbehoeften vast. De resultaten van de leerlingen worden 
besproken in het team en afgezet tegen internationale standaarden. 
De aansturing door een professioneel en enthousiast 
managementteam vindt waardering bij alle teamleden. De sturing is 
direct, duidelijk en consequent en kent een hoge mate van 
professionaliteit. Niet alleen bij de leerlingen maar ook bij de leraren 
staat leren van en met elkaar voorop. Ook voor hen geldt dat een 
persoonlijk ontwikkelingsproces bijdraagt aan de voortdurende 
verhoging van de professionaliteit van de school. Door middel van 
frequente klassenobservaties door leden van het managementteam 
en een cyclus van groepsbesprekingen, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken heeft de leiding van de school voldoende 
zicht op de kwaliteit van de teamleden. De school blijft wat betreft 
beleid binnen de kaders van BOOR zoals die op bestuursniveau zijn 
vastgelegd. Vanwege het profiel spiegelt ze zich met andere 
internationale scholen en baseert daar keuzes met betrekking tot het 
curriculum op, die voor andere BOOR-scholen niet van toepassing 
zijn. 
 
Verantwoording en dialoog is op orde 
Voor de school is de relatie met de ouders van groot belang. Zij legt 
eigenlijk continu verantwoording aan de ouders af over de 
ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen. Een dialoog vindt de 
school vooral in de directe contacten met collega internationale 
scholen in Nederland, maar ook daarbuiten. De school legt 
verantwoording af aan het bestuur, getrapt via de bovenschools 
directeur. De ouders worden geïnformeerd door een wekelijkse 
nieuwsbrief, een informatieavond bij de start van het schooljaar en 
groepsbijeenkomsten gedurende het schooljaar. Daarnaast biedt de 
school de ouders de gelegenheid om tijdens schooluren in de groep 
mee te draaien. De medezeggenschap functioneert zo goed mogelijk, 
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maar onder de ouderleden is sprake van een frequente wisseling 
doordat zij vaak voor het werk naar het buitenland vertrekken. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.3. Openbare Daltonschool Overschie 

Zicht op ontwikkeling is voldoende 
De afgelopen periode heeft de school nieuwe en volgens de 
teamleden betere, groepsplannen ontwikkeld. De leraren geven aan 
dat zij nu beter zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen, 
doelgericht kunnen werken en de leerlijnen beter kunnen volgen. Dit 
alles staat mede in dienst van de doelgerichte verbetering van het 
onderwijs in rekenen en begrijpend lezen. De school wil zich daarbij 
richten op het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Dit 
schooljaar ontwikkelt de school een aanbod en aanpak voor de 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, hetgeen is vastgelegd in 
een beleidsplan voor deze leerling. Het leerlingvolgsysteem van 
Dalton Overschie is compleet en de school gebruikt alle gegevens om 
de ontwikkelingslijnen van de leerlingen vast te leggen, doelen te 
bepalen en te analyseren of deze zijn bereikt. Leraren en directie 
geven aan dat de school de afgelopen periode hierin een goede 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Mede door de nauwe 
samenwerking met de school voor speciaal basisonderwijs (sbo), die 
in hetzelfde pand is gehuisvest, hebben de leraren meer en beter zicht 
op en inzicht in de individuele ontwikkelingen en leerlijnen van de 
leerlingen gekregen. 
 
Didactisch handelen is op orde 
De leraren handelen vanuit blokdoelen en bouwen hun lessen van 
daaruit op. De lessen zijn over het algemeen gestructureerd, duidelijk 
en vormen van differentiatie zijn in alle bezochte lessen 
waargenomen. De leerlingen zijn rustig, geïnteresseerd en in de 
momenten van zelfstandig werken zijn de principes van het 
Daltononderwijs terug te zien. In een enkele les werd vrij veel tijd 
besteed aan het begeleid inoefenen, terwijl een behoorlijk aantal 
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leerlingen de stof al begreep en de keuze had kunnen maken zelf aan 
het werk te gaan. De leerlingen zijn over het algemeen tevreden over 
het lesgeven van de leraren. Zij vinden dat de uitleg goed is en als ze al 
hulp nodig hebben, de leraar dat snel geeft en de leerstof op een 
andere wijze nog eens uitlegt, individueel of voor een groepje. 
 
De school werkt nauw samen met het speciaal basisonderwijs (sbo) 
De school werkt nauw samen met de sbo, hetgeen op korte termijn 
moet leiden tot de opheffing van sbo Leeflang en de inschrijving van 
de meeste leerlingen van die school op Dalton Overschie. Deze 
ontwikkeling staat in het teken van kwaliteitsverbetering en de 
toekomst van de school (Dalton Overschie is een kleine school en het 
leerlingenaantal zit onder de opheffingsnorm geldend voor 
Rotterdam). Hierin speelt mee dat binnen het samenwerkingsverband 
maar ook binnen het bestuur de positie van de sbo niet duidelijk is. 
Van groot belang is dat een en ander in goed overleg en in 
samenwerking met het samenwerkingsverband (PPO Rotterdam) 
plaats zal gaan vinden. Te meer daar de leerlingen van de sbo nu 
bekostigd worden door het samenwerkingsverband. Nieuw beleid 
voor Dalton Overschie is recent ontwikkeld in samenspraak met 
de sbo. Beide scholen worden nu aangestuurd door één directeur. 

Kwaliteitszorg is op orde 
De zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en het in stand houden 
van de school heeft dit en komend schooljaar de hoogste prioriteit, 
voor Dalton Overschie en ook voor sbo Leeflang. Voor de beoogde 
samenvoeging van beide scholen is een uitvoerig plan van aanpak 
beschikbaar waarin binnen de kaders van een toekomstvisie het 
tijdpad, de taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt. In het 
gecombineerde jaarverslag/jaarplan heeft de school op een heldere 
wijze haar ambities en doelen voor de komende schooljaren 
uiteengezet. Vanuit gedegen analyses streeft de school, nu ook samen 
met de sbo, doelgericht naar verbetering van het onderwijs aan de 
hand van een aantal concrete speerpunten. Naast de 
basisvaardigheden heeft de school aandacht voor meer 
overkoepelende leergebieden als kritisch denken, probleemoplossend 
vermogen, creatief denken passend binnen de Daltonvisie. Daarnaast 
wil de school wetenschap en technologie integreren in haar onderwijs. 
Al deze ontwikkelingen zullen - aldus de school - mede en extra 
bijdragen aan een ononderbroken en brede ontwikkeling van de 
leerlingen. Hoe de school de leerlingen van de sbo hierin wil opnemen 
vereist nog een stevige overdenking. Een open overleg met het 
samenwerkingsverband en een intensieve begeleiding vanuit het 
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bestuur zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden. 
 
Kwaliteitscultuur is voldoende 
Directie en team van Dalton Overschie werken, mede in samenspraak 
met het team van de sbo Leeflang, doelgericht aan de verbetering van 
het onderwijs, waarbij de teams elkaar versterken. In het jaarplan 
staan verdere professionalisering en samen leren centraal. Uit het 
gesprek dat wij hebben gevoerd met de leraren bleek duidelijk dat er 
enthousiasme is voor de toekomstige ontwikkeling maar ook dat de 
teamleden kritisch meedenken, onder andere ten aanzien van de wijze 
waarop de sbo-leerlingen in de reguliere setting zullen worden 
opgenomen. 
De aansturing door de directie is direct en duidelijk en wordt door het 
team gewaardeerd. Met het oog op het samengaan met de sbo zijn 
een heldere structuur en duidelijke doelen onontbeerlijk. Het 
noodzakelijke kwaliteitsbewustzijn is bij de teamleden van Dalton 
Overschie aanwezig. De leraren kennen de zwakkere punten van de 
school maar zeker ook de sterke kanten van de organisatie. Het 
jaarplan en het plan van aanpak geven richting aan het komend 
proces, dat zeker niet eenvoudig is en veel inzet vraagt van alle 
betrokkenen. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.4. Kruidenhoek 

Ontwikkeling van de leerlingen is in beeld 
Onder leiding van de nieuwe intern begeleider heeft de school een 
noodzakelijke verbeterslag gemaakt in de opzet en uitvoering van 
haar leerlingvolgsysteem. De zorgstructuur is nu ingericht aansluitend 
op de verschillende niveaus van zorg. In groeps- en 
leerlingbesprekingen, die drie maal per jaar worden gehouden, komen 
alle leerlingen aan de orde en vindt een controle plaats op de 
uitvoering van de zorg. Daarvoor zijn werkplannen ingevoerd, die de 
leraren een goede richting geven voor hun didactisch handelen. In 
deze werkplannen, opgezet voor de vier basisvakken, zijn nu per 
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stamgroep en per vakgebied  de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen in kaart gebracht. Daarnaast zijn er per leerling en met de 
leerling streefdoelen bepaald. De leraren zijn tevreden over de nieuwe 
structuur en zeggen nu goed zicht te hebben op de ontwikkeling van 
de leerlingen. Daarnaast waarderen zij de nieuwe werkplannen, op 
grond waarvan zij de lessen gericht kunnen opbouwen met een 
onderbouwd aanbod en gedifferentieerde aanpak. Dit laatste is in de 
lessen goed waarneembaar (zie ook hieronder). Uit de eerste analyses 
van de toetsoverzichten blijkt dat het leerrendement van de leerlingen 
past bij de streefdoelen en dat de groepsgemiddelden volgens 
verwachting zijn, waarbij een duidelijke groei waarneembaar is. De 
school heeft hiermee in een jaar tijd een grote vooruitgang geboekt. 
 
Didactisch handelen zit in de lift 
Bij haar aanstelling, begin vorig schooljaar, heeft de nieuwe directeur 
ten aanzien van het didactisch handelen van de leraren een specifieke 
opdracht gekregen: de professionaliteit van de leraren verbeteren 
zodat tachtig procent van de teamleden de basisvaardigheden met 
betrekking tot instructie en klassenmanagement beheerst. In de door 
ons bezochte lessen (samen met observanten van de school) is 
gebleken dat dit doel nagenoeg bereikt is. De school kwam van ver. 
Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het het bestuur, bleek dat 
de didactische vaardigheden van de leraren tekortschoten, waarbij er 
nagenoeg geen kennis over de leerlijnen aanwezig was. De nieuwe 
directie, samen met de intern begeleider, heeft zeer sterk ingezet op 
de verbetering van een en ander. Er is nu een didactisch model 
ingevoerd waar alle leraren zich volgens de directie aan houden, 
hetgeen we ook in de groepsbezoeken hebben kunnen waarnemen. 
In de lessen zit een duidelijke structuur, de leerlingen zijn betrokken en 
vormen van coöperatief werken zijn gemeengoed, onder andere daar 
waar leerlingen de gelegenheid wordt geboden om elkaar opdrachten 
uit te leggen. De uitleg is over het algemeen duidelijk en voorzien van 
consequent gebruik van terminologie. Op eigen verzoek krijgen de 
leerlingen extra instructie maar ook nodigen de leraren leerlingen 
waar nodig uit aan de instructietafel. Met de inzet van de 
rekenspecialist is een specifiek werkplan gemaakt voor het 
rekenonderwijs van groep 8. 
Ook in het didactisch handelen van de leraren heeft de school, gezien 
de stand van zaken een jaar geleden, een forse en goede vooruitgang 
gemaakt. 
 
Samenwerking met relevante partners is op orde 
Op velerlei vlak heeft de school de afgelopen periode de 
samenwerking met anderen bewust opgezocht. In de eerste plaats 
heeft de huidige directie veel steun gekregen vanuit het 
bestuur. Gezien de onderwijsresultaten in het verleden is de school 
even een zogenaamde 'focusschool' geweest. Dat heeft geleid tot de 
inzet van een aantal begeleidingstrajecten door derden. Dit betrof de 
implementatie van een nieuwe methode voor technisch lezen en de 
invoering van didactische technieken op basis van een specifieke 
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aanpak. De ervaringen met de schoolcontactpersoon van het 
samenwerkingsverband zijn positief. 
De nieuwe directie heeft direct bij aantreden sterk ingezet op 
ouderbetrokkenheid. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
informatiebijeenkomsten met ouders, met voorlichting over de (voor 
de school) nieuwe eindtoets, stamgroepavonden en meer 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast maakt 
de school zo veel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van digitale 
communicatie met de ouders. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 43/172



 

De kwaliteitszorg heeft geleid tot zichtbare verbeteringen 
De huidige directeur is een jaar geleden aangesteld met een specifieke 
opdracht. De Kruidenhoek weer op orde brengen na een periode met 
tegenvallende resultaten en onvoldoende didactische kwaliteit. De 
directie is daar, met interne begeleider en de bouwcoördinatoren en 
met een volgens hen goede begeleiding vanuit het Focus-traject, in 
geslaagd. Het bestuur heeft op de Kruidenhoek met succes 
geïntervenieerd. De eerste stappen om te komen tot een 
professionele leergemeenschap zijn genomen. Dat heeft geresulteerd 
in voor de leraren vormen van leren met elkaar en collegiale 
consultaties. Het eigenaarschap is weer bij de leraren belegd en die 
geven dan ook aan dat plezierig maar soms ook moeilijk te vinden 
maar dat zeker te waarderen. Binnen bijna alle momenten van 
formeel en informeel overleg is er sprake van een inhoudelijke dialoog 
over onderwijs. Resultaten van leerlingen bespreken de leraren 
gezamenlijk en zij bevragen elkaar daar kritisch over. Er is een nu vaste 
vergaderstructuur, de onderwerpen die aan de orde zijn staan voor het 
gehele schooljaar vast. Er is het afgelopen jaar door het gehele 
team op een planmatige en doelgerichte wijze gewerkt aan een 
verbetering van de eigen professionaliteit en daardoor aan 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Verantwoording en dialoog is voldoende 
De Kruidenhoek legt verantwoording af aan het bestuur (via de 
bovenschools directeur) en aan de medezeggenschapsraad. De school 
heeft sterk ingezet op een verbetering van de betrokkenheid van de 
ouders. Ouders zijn tevreden zoals blijkt uit de onlangs gehouden 
tevredenheidspeiling en de school tracht zoveel mogelijk de ouders te 
betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen maar ook bij die van 
de school. De onderwijsresultaten die de school behaalt worden in de 
schoolgids benoemd maar niet geduid. Hierdoor is voor ouders en 
andere belanghebbenden niet duidelijk of deze resultaten voldoen 
aan de door de school gestelde norm. De school voldoet hiermee niet 
aan artikel 13, lid 1 onder a (WPO) en moet dit herstellen. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.5. De Pijler 

Zicht op ontwikkeling op orde 
De wijze waarop De Pijler de ontwikkelingen van haar leerlingen volgt 
voldoet aan de wettelijke eisen. Met een onlangs ingevoerd 
observatiesysteem kan de school de ontwikkeling van de kleuters nu 
beter en meer nauwkeurig volgen dan met het oude systeem. 
Daarnaast beschikken de leraren van de kleutergroepen over 
verwachtingskaarten, worden logboeken bijgehouden en gebruiken zij 
zorgkaarten. De resultaten van de leerlingen staan bij de groeps- en 
leerlingbesprekingen centraal. Binnen de kwaliteitscyclus van de 
school bespreekt het team de beschikbare trendanalyses. Voor alle 
leerresultaten heeft de school eigen, ambitieuze standaarden. De 
school streeft naar presteren op of boven het landelijk gemiddelde 
van de gestandaardiseerde toetsen van het leerlingvolgsysteem. De 
streefdoelen bepaalt de school voor de school als geheel, per leerjaar, 
groep en individuele leerling. Nog niet in alle groepen worden de 
streefdoelen behaald. Verklaringen daarvoor zoekt de school continu. 
De inhoudelijke gesprekken daarover vinden voornamelijk plaats 
binnen de verschillende bouwen. Een ontwikkeling om hierbij de 
referentieniveaus te betrekken zit in de pen. Vorig schooljaar heeft de 
school een gesprekkencyclus met leerlingen en hun ouders ingevoerd. 
In dat gesprek bespreken de deelnemers de verwachtingen en 
ontwikkelingen van de leerlingen. Zo blijven de ouders voortdurend 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. 
 
Didactisch handelen is wisselend 
Samen met een drietal observanten van de school zijn vijf lessen 
bezocht. Alle lessen zijn van een voldoende niveau, maar de 
verschillen tussen de leraren zijn soms fors. Opvallend positief is de 
rust in de groepen en het over het algemeen consequente gebruik van 
de binnen de school afgesproken regels omtrent het didactisch 
handelen. Op dit moment zijn  de lessen overwegend nog 
leraargestuurd, maar in een enkele les hebben wij voorbeelden gezien 
waarbij de leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit geldt 
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zeker daar waar de leerlingen hun eigen weekplan kunnen uitvoeren. 
De school werkt momenteel aan de opzet van een plusklas, zij kan 
daarbij profiteren van de expertise van collega-BOOR-scholen. Gezien 
de kenmerken van de leerlingenpopulatie lijkt een dergelijke klas 
binnen De Pijler op zijn plaats. Er is inmiddels een leerkracht 
aangesteld gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid, die het 
programma in de reguliere groepen voor deze leerlingen verder 
ontwikkelt. 
 
Samenwerking 
De Pijler werkt met veel partners intensief samen. De samenwerking 
in de wijk staat daarbij voorop, samen met de kinderopvang die in 
hetzelfde gebouw is gehuisvest. De Pijler werkt verder samen met 
collegascholen in de wijk. Daarnaast is de school tevreden over de 
samenwerking met de schoolcontactpersoon van het 
samenwerkingsverband. De wijkbijeenkomsten die het 
samenwerkingsverband organiseert zijn volgens de intern begeleiders 
nuttig en interessant. De school onderhoudt intensief contact met De 
Clipper, met de overige BOOR-scholen is het contact meer op afstand 
via het scholengroepoverleg. Team en directie hebben vanuit het 
verleden niet direct het 'BOOR-gevoel'. De teamleden merken dan ook 
weinig van het bestuur en weten weinig van het bestuursbeleid. Wel is 
er waardering voor de kwaliteitsmedewerkers van het bestuur. 

Kwaliteit van het onderwijs is goed in beeld 
De Pijler heeft de kwaliteitszorg goed op orde, directie en intern 
begeleiders hebben daardoor goed zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs en van de teamleden. De directie en intern 
begeleiders voeren regelmatig flitsbezoeken uit en leggen 
lesbezoeken af voorafgaand aan functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Verder heeft het team een jaarplanning voor 

onder andere collegiale consultaties en zijn er specialisten voor 

gedrag, taal, rekenen, meerbegaafdheid en ict. Voor startende leraren 
heeft de school een gedegen inwerk- en coachingstraject. Voor haar 
onderwijs heeft de school ambitieuze en bij de populatie passende 
leer- en ontwikkelingsdoelen, uitgedrukt in schoolstandaarden per 
leerjaar en groep en streeft daarbij naar het landelijk gemiddelde. 
Trendanalyses worden besproken in het hele team en leiden 
aantoonbaar tot bijstelling van programma’s, aanpak en aanbod voor 
de leerlingen en tot de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs. 
Voor deze laatste evaluatie heeft de onlangs gehouden audit veel 
gegevens aangedragen. Die heeft volgens de school meer opgeleverd 
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dan de doorloopdag die het bestuur organiseert. De doorloopdag 
geeft meer een stand van zaken terwijl de audit scherper en kritischer 
kijkt naar de kwaliteit, aldus de directie. 
 
Kwaliteitscultuur is goed 
Gezien de aanwezige transparantie in de school en het grote draagvlak 
bij alle teamleden voor de ambities van de school hebben wij de 
kwaliteitscultuur binnen De Pijler als goed gewaardeerd. De 
teamleden zijn er met elkaar in geslaagd om via scholingen, intern en 
extern, de professionaliteit van alle medewerkers op een aantoonbaar 
hoger peil te brengen. De teamleden krijgen daar ook alle ruimte voor, 
hetgeen zeker past binnen het beleid van de school. Het verhogen van 
de bekwaamheid van het personeel staat steeds in het teken van het 
bereiken van een betere kwaliteit van het onderwijs. 
 
De school verantwoordt zich over het algemeen helder 
De school legt helder en op verschillende manieren verantwoording 
af over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen, 
maar niet over de resultaten van het onderwijs. De schoolgids en het 
schoolplan geven aan de ouders en andere belangstellenden een goed 
inzicht in de visie, in de ambities en in de werkwijze van de school. Via 
de bovenschools directeur informeert de school het bestuur over de 
resultaten van de school. De school verantwoordt zich echter niet in 
de schoolgids over de behaalde onderwijsresultaten. Hierdoor is voor 
ouders en andere belanghebbenden niet duidelijk wat de resultaten 
van het onderwijs zijn en of deze voldoen aan de door de school 
gestelde norm. De school voldoet hiermee niet aan artikel 13, lid 1 
onder a (WPO) en moet dit herstellen. Opvallend in positieve zin is de 
wijze waarop de school in haar Nieuwsbrief Speciaal de ouders en 
andere ketenpartners inzicht geeft in de kwaliteitsontwikkeling en in 
de plannen voor het nieuwe schooljaar. Dit betreft een heldere en 
duidelijk uiteenzetting van de wijze waarop de school continu de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert. Dit is een goed voorbeeld voor 
anderen. De school betrekt de medezeggenschapsraad en de ouders 
direct en intensief bij bovengenoemde ontwikkelingen. 

Overige wettelijke vereisten 

Op 21 februari 2019 hebben we op de obs De Pijler tevens een 
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op 
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het 
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een 
aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO) 
de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke 
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie 
Onderzoekskader). 
 
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 
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•          registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 
•          vermelden verzuimbeleid in de schoolgids 
•          vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) 
•          schorsing en/of verwijdering 
•          afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs 
vanwege lichamelijke of psychische redenen 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks op deugdelijke wijze de aan- en 
afwezigheid van leerlingen. Hierbij maken zij onderscheid tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Door de deugdelijke registratie 
kan de school in de basis voldoen aan de wettelijke regels over het 
melden van verzuim zonder geldige reden. De school kan zich nog 
verbeteren door bij geoorloofd verzuim de reden van verlof te 
vermelden. 

Meldingsplicht 
De school voldoet niet aan de verplichting neergelegd in de artikel 21a 
van de Leerplichtwet 1969. Dit betekent dat zij verzuim zonder geldige 
reden van leerlingen niet of niet op tijd meldt. Het gaat hier om 
leerlingen die binnen vier weken 16 uur zonder geldige reden afwezig 
zijn. Het betreft één leerling. De school gaat na waarom dit 
ongeoorloofd verzuim niet is opgemerkt en koppelt dit terug aan de 
inspectie. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen niet binnen het wettelijk 
kader en de richtlijnen (artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 
1969 en de beleidsregel ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere 
gewichtige omstandigheden’ zoals bedoeld in de Leerplichtwet). De 
school zorgt er niet altijd voor dat het missen van onderwijs wordt 
beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. De beleidsregel 
“specifieke aard van het beroep en andere gewichtige 
omstandigheden” wordt te ruim toegepast. De wet is hier duidelijk 
over. De school kan deze regels scherper communiceren naar ouders, 
zodat zij beter weten wat wel en niet geoorloofd is. 
 
Schorsing 
Aangezien op De Pijler geen leerlingen zijn geschorst tijdens de 
onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of zij aan de 
wetgeving voldoet. 
 
Verwijdering 
Aangezien op de school geen leerlingen zijn verwijderd tijdens de 
onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of zij aan de 
wetgeving voldoet. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
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communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. 
 
Afwijking onderwijstijd 
Het oordeel ‘niet aan de orde’ is van toepassing, omdat er in de 
gecontroleerde periode bij de onderzoeksgroep geen situaties waren 
of zijn aangetroffen waarin afwijking aangevraagd had moeten 
worden. 
 
 
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 

3.6. SBO Hoogvliet 

De ontwikkeling van de leerlingen is in beeld 
SBO Hoogvliet brengt kort na binnenkomst van de leerlingen de 
onderwijsbehoeften en het uitstroomperspectief in een overzichtelijk 
en correct ingevuld ontwikkelingsperspectief (opp) in kaart. De 
invulling van het opp wordt nu voornamelijk gedaan door de intern 
begeleider, maar het doel is dat de leraren dat de komende tijd van 
haar overnemen. Overigens heeft de huidige intern begeleider dit alles 
na haar aantreden met verve opgepakt. De leraren maken de vertaling 
van het opp naar de groepsplannen zelf. De combinatie van opp’s en 
groepsplannen (en ook de goed uitgewerkte dagplanningen) geeft de 
leraren voldoende houvast om hun lessen en instructies op de 
leerlingen af te stemmen. De school beschikt over eigen 
schoolstandaarden voor de tussenopbrengsten en de 
uitstroomniveaus. Vooral de ambitie dat 50% van de leerlingen 
uitstromen op eind niveau groep 6 wordt niet gehaald. Hierbij kan de 
school zich de vraag stellen of het ambitieniveau te hoog is of dat de 
ontwikkeling van de (niveau)groep te veel leidend is en niet de 
ontwikkeling van de individuele leerling. We hebben met de leraren en 
met de directie besproken dat een opbouw van het volgen van de 
leerlingen vanuit de individuele leerling waarschijnlijk zorgt voor een 
betere afstemming van aanbod en aanpak op de individuele 
leerbehoeften. Gezien de kleine groepen lijkt een dergelijke aanpak op 
SBO Hoogvliet zeker mogelijk. Op die wijze kan de school het 
leerrendement van de leerlingen, vanaf de start op SBO Hoogvliet, 
goed in beeld brengen en daarmee de inzet en de meerwaarde van de 
school. 
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Didactisch handelen is op orde 
De leraren hebben de basis van het didactisch handelen goed in de 
vingers. Tien van de dertien leraren werken sinds de start van dit 
schooljaar op SBO Hoogvliet. Toch heeft de inzet van een ieder en 
daarbij de begeleiding van de intern begeleider en de waarnemend 
directeur ervoor gezorgd dat er binnen de school een lijn in het 
didactisch handelen is waar te nemen. Team en schoolleiding 
verdienen daarvoor een compliment. Het is nu zaak om dit verder uit 
te bouwen en het gebruikte instructiemodel zodanig te 
implementeren dat elke leraar dit model volledig in de vingers heeft. 
De leerlingen vertellen dat zij veel leren op school en dat zij vinden dat 
de leraren goed uitleggen. In de groepen heerst rust, de leraren weten 
de leerlingen te boeien en de lessen vertonen een heldere structuur. 
De lessen kunnen aan rijkdom winnen door keuzes te maken in 
de leerlijnen, bijvoorbeeld binnen het rekenonderwijs, en de 
methoden daarbij te gebruiken als bronnenboek. 
 
Samenwerking met het samenverwerkingsverband verloopt naar 
tevredenheid. 
De samenwerking van SBO Hoogvliet met het samenwerkingsverband 
(PPO Rotterdam) verloopt van beide zijden naar wens. De lijnen zijn 
kort omdat de schoolcontactpersoon frequent op de school aanwezig 
is. In een onzekere situatie over de positie van de sbo verdween de 
motivatie bij het team en traden veel wisselingen op. Het 
samenwerkingsverband bracht namelijk een aantal jaren terug een 
notitie uit waarin de opheffing van de Rotterdamse sbo’s centraal 
stond. In de wijk, Hoogvliet, heeft de school een groot netwerk 
opgebouwd, mede door de inzet van één van de leraren die als 
ambulant begeleider de basisscholen in de wijk van adviezen voorzag. 
Het bestuur van de school heeft hiernaast een kwartiermaker 
aangesteld die vanaf januari 2019 als regisseur zal optreden tussen 
school, thuis, de wijk en de zorg. School wordt daarin de verbindende 
factor. Doordat de eerder genoemde leraar nu waarnemend directeur 
is staat het contact met de scholen in de wijk nu op een laag pitje. SBO 
Hoogvliet is momenteel in een gebouw gehuisvest samen met een 
basisschool van het eigen bestuur. Van samenwerking met deze 
school is echter nog nauwelijks sprake. Juist in deze constructie liggen 
veel kansen voor beide scholen om leerlingen daarvan te laten 
profiteren. Zaken als lessen binnen de andere school volgen 
en gezamenlijke activiteiten opzetten kunnen aan de orde zijn. Het 
bestuur heeft deze mogelijkheden wel betrokken bij het besluit de sbo 
te huisvesten bij de basisschool. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 50/172



De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn in opbouw maar in de basis 
voldoende ontwikkeld. 
Het bestuur en de directie hebben voldoende zicht op de kwaliteit van 
de leraren. De waarnemend directeur en de intern begeleider voeren 
met regelmaat groepsbezoeken uit en hebben intensief gewerkt aan 
teamvorming. Het bestuur heeft de afgelopen periode de school 
intensieve steun gegeven. Inzake het didactisch handelen en de 
ondersteuning van de leerlingen is een duidelijke lijn in de school 
neergezet. Bestuur en directie hebben zicht op de positieve 
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit maar weten ook waar 
verbeteracties noodzakelijk en mogelijk zijn. 
 
SBO Hoogvliet heeft de afgelopen twee jaar te kampen gehad met een 
(te) krappe bezetting. Een combinatie van veel zieke en vetrekkende 
leraren maakte het werken moeilijk en de werkdruk hoog. Aan het 
eind van het vorige schooljaar heeft het bestuur samen met SBO 
Hoogvliet gezorgd voor een nagenoeg nieuw team. Het bestuur heeft 
geïnvesteerd in de school met de aanstelling van vier 
onderwijsondersteuners. Het team is nu bijna compleet (er ontbreekt 
nog één deeltijdleraar) en de aansturing van de directie en de intern 
begeleider heeft geresulteerd in een snelle en goede teamvorming. De 
leraren oordelen over de huidige ontwikkelingen positief en hebben 
vertrouwen in de schoolleiding en de intern begeleider. De huidige 
teamcultuur maakt verdere verbetering zeker mogelijk. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.7. Kameleon nieuwkomersvoorziening 

Het aanbod is breed en gericht op taal 
Het aanbod van de Kameleon is breed en gericht om de leerlingen zo 
snel mogelijk over te laten gaan naar het basisonderwijs. De leerlingen 
worden gedurende de hele dag ondergedompeld in de Nederlandse 
taal. Daarnaast krijgen ze ook rekenen, gymnastiek, drama en er is 
ruimschoots aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
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de leerlingen. De taal- en rekenmethoden voldoen aan de kerndoelen 
en referentieniveaus. Daarnaast maakt de school functioneel gebruik 
van de moedertaal van de leerlingen. Vooral bij leerlingen die pas in 
Nederland zijn is dit soms nodig. Deze leerling krijgt een maatje in de 
klas, om hem/haar wegwijs te maken in het onderwijs van de school. 
Verder schenkt de school aandacht aan actief burgerschap en sociale 
cohesie. Zo maken ze uitstapjes om Rotterdam te leren kennen. Wat 
hierbij opvalt is dat het burgerschapsonderwijs activiteitengericht is. 
De school kan gerichter doelen vaststellen zodat ze vanuit een 
doorgaande lijn nog beter kunnen bepalen wat de leerlingen al 
kunnen en kennen en wat nog niet. Op de Kameleon is er tevens 
aandacht voor creatieve vorming. De school kan nog niet aangeven in 
hoeverre het aanbod ook de referentieniveaus voor mondelinge taal 
omvat. 
 
Zicht op ontwikkeling is goed 
De leraren hebben en houden een goed zicht op de ontwikkeling van 
alle leerlingen. Binnen één maand stelt de school een 
ontwikkelingsperspectief op. Hierin zijn de doelen en een 
uitstroomperspectief vastgelegd. De leraren evalueren de 
doelen regelamtig en zij stellen vervolgens beargumenteerd het 
ontwikkelingsperspectief naar boven of beneden bij. Daarnaast 
houden de leraren de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen bij. We constateren dat de leraren een 
analytische kijk op leerlingen hebben en steeds zoeken naar wat een 
leerling nodig heeft om het beoogde eindniveau te behalen. Zij 
signaleren bijtijds of een leerling te weinig groeit of juist heel snel. 
Naar aanleiding hiervan worden het aanbod en het didactisch 
handelen van de leraren afgestemd op de ontwikkeling van de 
leerlingen. Het komt voor dat het nodig is om aanvullende analyses 
uit te voeren om na te gaan of een leerling extra begeleiding nodig 
heeft. Samen met de intern begeleider stellen de leraren dan 
interventies op en leggen dit vast in een handelingsplan. Het team is 
met elkaar op zoek naar (nog) meer efficiëntie in de plannings- en 
zorgdocumenten. De vraag die centraal staat, is wat genoteerd moet 
worden voor welke kinderen, zowel met het oog op een goede 
doorgaande lijn binnen de Kameleon als naar de vervolgschool.  
 
Het didactisch handelen zorgt voor een positief en uitdagend 
leerklimaat 
Het didactisch handelen is schoolbreed van voldoende niveau, maar 
er zijn nog wel verschillen tussen leraren. Het didactisch concept van 
de school is gestoeld op de NT2-didactiek en sterk verbonden met de 
missie van de school: ‘Samen verder komen’. Hierbij staat 
resultaatgericht onderwijs in het Nederlands als tweede taal, in een 
veilige, respectvolle en uitdagende omgeving centraal. In de lessen die 
wij gezien hebben, zien we dit terug. Allereerst zorgen de leraren voor 
een positief, gestructureerd en uitdagend leerklimaat. De strakke 
organisatie, zowel in de klassen als binnen de school, maakt dat de 
leraren optimaal kunnen inspelen op de verschillende 
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instructiebehoeften van de leerlingen. Dit leidt tot een hoge 
gedrevenheid en taakgerichtheid bij de leerlingen. Verder zijn de 
instructies die de leraren geven doelgericht en is het voor de 
leerlingen duidelijk wat ze moeten doen. Tenslotte spreken de leraren 
hoge verwachtingen uit naar de leerlingen en betrekken zij hen bij het 
leren door hen bijvoorbeeld leer- en denkstrategieën aan te leren. 
Hoewel het didactisch handelen voldoende is, liggen er kansen om de 
interactie tussen leerlingen nog meer te stimuleren. Dit geldt met 
name voor de lessen mondelinge taal. Enkele leraren brengen dit ook 
al in praktijk, maar er zijn ook lessen waar dit te weinig gebeurt. 
Daarnaast is het nodig om de instructie kort te houden en dat in 
dialoog met de leerlingen te doen. In een enkele les hebben wij gezien 
dat de leraar het meeste aan het woord is. 
 
Samenwerking met ouders en partners is goed 
De Kameleon werkt goed samen met de ouders en externe partners 
om het onderwijs op maat te organiseren voor de leerlingen. De 
ouders worden binnen twee weken uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Daarnaast zijn er gesprekken met de ouders 
over de prestaties van hun kind. De intern begeleiders van de scholen 
coördineren de activiteiten op het gebied van externe zorg aan 
leerlingen. De school heeft een zorgteam van specialisten om de zorg 
en begeleiding die een leerling nodig heeft in kaart te brengen. De 
bevinding van het zorgteam worden altijd met de ouders besproken. 
De school werkt ook samen met andere basisscholen waar de 
leerlingen naar toe gaan. Er is in elk geval een warme overdracht en de 
mogelijkheid voor nazorg is aanwezig. Verder werkt de school samen 
met het wijkteam aan betere omstandigheden voor de leerlingen. De 
intern begeleider van de school of de maatschappelijk werker kan de 
ouder in contact brengen met het wijkteam. Tot slot merken we op 
dat de school deelneemt aan het digitaal systeem SISA 
(SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak). Dit systeem zorgt 
ervoor dat de instanties die betrokken zijn bij een kind, samenwerken. 

Veiligheidsbeleid voldoende, beleving van leerlingen nog niet 
structureel gemeten 
De school heeft een schoolbreed veiligheidsbeleid ontwikkeld en ook 
is een coördinator aangewezen als aanspreekpunt bij pesten en voor 
het pestbeleid. Een punt waar de school nog aan moet werken is een 
meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De directie geeft 
aan dat dit lastig is, omdat de meeste leerlingen het Nederlands nog 
niet zo goed beheersen om de vragenlijst voor de veiligheidsmeting in 
te vullen. De inspectie geeft aan dat het volgens de wet (artikel 4c, 
eerste lid, onder a, in de WPO) verplicht is. De school krijgt hier dus 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 53/172



 

een herstelopdracht voor. De school en het bestuur geven aan op zoek 
te gaan naar minder talig instrument om de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen in kaart te brengen. 
 
Het bestuur heeft deze tekortkoming hersteld voordat het rapport 
definitief is vastgesteld. 

Zicht en sturing op onderwijskwaliteit concreet en duidelijk 
De school kent een heldere cyclus van kwaliteitszorg. Sterke 
elementen hierbinnen zijn de analyse van de leerresultaten en de 
samenwerking met ketenpartners en andere basisscholen. Daarnaast 
brengt het managementteam de kwaliteit van het didactisch handelen 
in kaart en is de kwaliteitsborging in orde. Mede hierdoor lukt het de 
school om de gerealiseerde kwaliteit, ondanks de grote in- en 
doorstroom van leerlingen, te behouden. Het onderwijs is op basis 
van de onderwijsbehoeften van de leerlingen ingericht. Een hele klus, 
want de leerlingen zijn ten aanzien van hun schoolcarrière zeer divers. 
Zo zijn er naast leerlingen die in het land van herkomst nooit naar 
school zijn gegaan ook kinderen die in het thuisland vanaf de 
kleuterleeftijd onderwijs hebben genoten. 
 
De evaluatie van de resultaten van leerlingen doet de school veelal op 
leerlingenniveau en daar waar mogelijk voor subgroepen. De directie 
geeft aan dat het lastig is om op schoolniveau de kwaliteit van de 
resultaten te bepalen, omdat de leerlingen verschillende 
beginsituaties hebben. Daarnaast compliceert de enorme tussentijdse 
instroom en uitstroom het monitoren van de resultaten op 
groepsniveau. Om die reden heeft de school gekozen voor het 
monitoren van de kwaliteit van de resultaten op leerlingniveau. Toch 
kan de school nadenken over hoe ze op schoolniveau 
opbrengstdoelen kan bepalen en zo kan evalueren of ze deze haalt of 
niet. De kwaliteit van onderwijsleerproces wordt geëvalueerd. De 
intern begeleiders en de directie bezoeken de lessen. We hebben 
verslagen van lesbezoeken ontvangen en in het gesprek met de 
directie is duidelijk naar voren gekomen dat er schoolbrede afspraken 
zijn over het didactisch handelen. De directie heeft voldoende 
randvoorwaarden gecreëerd voor het onderwijsleerproces. Dat is 
planmatig en systematisch gedaan. De ontwikkeling van het onderwijs 
is in jaarplannen vastgelegd. De uitgevoerde activiteiten worden 
geëvalueerd, vastgelegd in een jaarverslag en verantwoord naar het 
bestuur en de medezeggenschapsraad. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
  

3.8. Catamaran Nieuwkomersvoorziening 

Er is sprake van een breed aanbod 
De Catamaran heeft een breed aanbod dat haar leerlingen voorbereidt 
op het vervolgonderwijs en de samenleving. Het leren van 
Nederlandse taal staat centraal maar de school heeft ook een 
kerndoelendekkend aanbod voor rekenen. Daarnaast wordt ook gym, 
zwemmen, knutselen en techniek aangeboden. Het aanbod sluit aan 
op de beoogde niveaus van de leerlingen in de schakelklassen. Het 
onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie "gaat de hele dag door" maar is nog niet planmatig 
en doelgericht. Hier liggen kansen om beter in beeld te krijgen wat de 
leerlingen al weten en kunnen en wat nog niet. Op basis van deze 
gegevens kan de school een passend aanbod realiseren. Daarnaast 
kan de school nog niet aangeven in hoeverre haar aanbod de 
referentieniveaus omvat. Het team heeft het voornemen om dit in de 
komende periode te gaan oppakken. 
 
Zicht op ontwikkeling is goed 
Vanaf de binnenkomst van de leerlingen maakt de school een start en 
een begeleidingsdocument waarin op basis van het profiel van de 
leerling ambitieuze doelen zijn opgenomen. De school volgt daarna de 
leerlingen systematisch en past waar nodig elke 10 weken haar doelen 
en aanbod op basis van een analyse aan. 
Ook hierin is de school ambitieus want ze wil eigenlijk alleen doelen 
naar boven bijstellen en zet gerichte begeleiding of externe hulp in als 
de ontwikkeling stagneert. Voor leerlingen van de bovenbouw maken 
de leraren weloverwogen keuzes om de leertijd met 20 of 40 weken te 
verlengen. Doel hiervan is om het onderwijs in de groepen 7 en 8 en 
het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het 
potentiële niveau van de leerlingen en te voorkomen dat de 
Nederlandse taal hierin een belemmering vormt. 
De school kan zich versterken door nog preciezer na te gaan in 
hoeverre de extra begeleiding inhoudelijk aansluit bij de hulpvraag 
van de leerling. 
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Didactisch handelen stimuleert de taakgerichtheid 
Het didactisch handelen van de leraren is voldoende. Ze leggen heel 
beeldend en met concrete voorbeelden de les uit en sluiten aan bij het 
taalniveau van de leerlingen. Daarbij stimuleren ze de taakgerichtheid 
en zelfstandigheid van de leerlingen. Doelen zijn zichtbaar in de klas 
opgehangen en leerlingen weten zelf waar ze aan moeten werken. Als 
een bepaald doel is gehaald dan wordt dit met de hele groep gevierd. 
Leerlingen hebben dan ook een grote motivatie om aan hun eigen 
doelen te werken. In de, sinds dit jaar ingevoerde, portfolio’s zijn voor 
iedere leerling op hun eigen niveau verwerkingsopdrachten 
opgenomen. De leraren kunnen zich nog verbeteren door meer 
samenwerkingsvormen in te zetten en ook gebruik te maken van 
middelen als wisbordjes of denktijd. Dit stimuleert de activiteit en 
mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen en zorgt er tevens voor 
dat niet vooral de leraar aan het woord is. 
 
De samenwerking met de ouders en overige partners is gericht op de 
ontwikkeling van de leerlingen 
De school zorgt voor een goede samenwerking met ouders. Vanaf de 
instroom van de leerlingen betrekt ze ouders bij de ontwikkeling en 
stimuleert ze hen om hier ook thuis aan bij te dragen. Door een 
ouderkamer waar taalcursussen worden gegeven en een 
ouderconsulent die kan tolken vinden ouders makkelijk de weg naar 
school. Om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te 
helpen heeft de school een uitgebreid netwerk van hulpverlenende 
organisaties waarmee ze een goede samenwerking heeft. Ze 
waarborgt de zorg voor een ononderbroken ontwikkeling, ook 
wanneer die stagneert. Tevens zorgt ze voor een warme overdracht 
naar het voortgezet onderwijs of een andere basisschool. 

Veiligheid op orde, maar beleving nog systematischer meten 
De school heeft een schoolbreed veiligheidsbeleid ontwikkeld en er is 
een coördinator aangewezen als aanspreekpunt. 
De leerlingen noteren dagelijks hun veiligheidsbeleving op een 
smileys-formulier wat in het eigen portfolio zit. De leraar kijkt hier 
naar en onderneemt actie of voert een gesprek met de leerling 
wanneer hij dat nodig vindt. Volgens de wettelijke bepaling is dit nog 
niet voldoende (artikel 4c, eerste lid, onder a, in de WPO), de school 
krijgt hier dus een herstelopdracht voor. De veiligheidsbeleving van de 
leerlingen moet systematisch één keer per jaar bij alle leerlingen 
gemeten worden. De directie geeft aan dat dit lastig is omdat de 
meeste leerlingen het Nederlands nog niet zo goed beheersen om de 
vragenlijst voor de veiligheidsmeting in te vullen. De school en het 
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bestuur gaan hier werk van maken en gaan op zoek naar een minder 
talig instrument om de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart 
te brengen. Op basis van de uitkomsten kan er, waar nodig, 
geïntervenieerd worden. 

Voldoende zicht op de onderwijskwaliteit 
De Catamaran heeft zicht op haar onderwijskwaliteit en werkt 
planmatig aan de verbetering daarvan. In een jaarplan zijn doelen 
uitgewerkt op schoolniveau die regelmatig worden geëvalueerd. 
De nieuwkomers worden gezien als een onderdeel van de basisschool 
en worden daarom meegenomen in alle ontwikkelpunten van de 
school. De school kan zich op het punt van kwaliteitszorg nog 
verbeteren door opbrengstdoelen voor nieuwkomers te formuleren 
en jaarlijks na te gaan of deze worden behaald. Daarnaast kan ze haar 
zicht op hoe de leerlingen zich in het voortgezet onderwijs 
ontwikkelen aanscherpen en meenemen in haar kwaliteitscyclus. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

3.9. S.G. het Libanon Lyceum, vwo 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Het zicht op de ontwikkeling van leerlingen door de mentoren en de 
leraren en het gebruik van deze informatie beoordelen wij als 
voldoende. De begeleiding en didactische ondersteuning van 
leerlingen met achterstanden is op orde. Uitblinkers zijn in beeld bij de 
mentoren en worden gestimuleerd om gebruik te maken van het extra 
aanbod van de school. In reguliere lessen merken uitblinkers er weinig 
van dat de school op de hoogte is van hun behoefte aan uitdaging. De 
helft van de leraren kent de onderwijsbehoeften van leerlingen en 
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gebruikt die informatie ook om het onderwijs specifiek af te stemmen 
op bepaalde leerlingen of groepen van leerlingen. Er is daarom 
verbetering mogelijk in het gebruik van de informatie door de school. 
 
Het Libanon Lyceum heeft in het leerlingvolgsysteem informatie over 
de ontwikkeling van basisvaardigheden, het cognitief niveau, het 
welbevinden en de leerprestaties van leerlingen. Mentoren en leraren 
hebben toegang tot deze informatie en verzamelen zelf ook eigen 
informatie over de studievaardigheden en het denkniveau van hun 
leerlingen. Deze eigen informatie maakt geen onderdeel uit van het 
leerlingvolgsysteem. 
 
Wij zijn nagegaan hoe goed mentoren en leraren hun leerlingen 
kennen en of zij die informatie gebruiken voor achterstandbestrijding 
en de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van 
leerlingen. Bij leerlingen zijn we nagegaan hoe goed zij vinden dat hun 
mentoren en leraren hen kennen en of mentoren en leraren in 
voldoende mate op hun onderwijsbehoeften inspelen. Deze 
informatie hebben wij ook naast het leerlingvolgsysteem gelegd. 
 
Mentoren kennen de leerlingen die in positieve of negatieve zin 
opvallen vanwege hun cognitieve vermogens of inzet het beste. 
Vooral de leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben, zijn goed 
in beeld bij de mentoren. Als leerlingen moeite hebben met het 
niveau, met achterstanden kampen of als er iets schort aan hun 
werkhouding dan staat de mentor voor hen klaar. De mentor ziet erop 
toe dat leerlingen in maatwerkuren lesstof en hulp aangeboden 
krijgen om achterstanden in basisvaardigheden en/of bij vakken in te 
lopen. In de mentorlessen worden zij geholpen bij de ontwikkeling 
van hun werkhouding. Leerlingen die het niveau makkelijk aankunnen 
en een goede werkhouding hebben, merken dat de mentoren hen 
stimuleren om gebruik te maken van het aanvullende aanbod van de 
school. Leerlingen die geen specifieke aandacht nodig hebben, 
hebben het gevoel dat de mentor hen niet goed kent en te weinig 
onderkent dat ook zij gestimuleerd willen worden in hun 
ontwikkeling. 
 
Volgens leerlingen stemt ongeveer de helft van hun leraren de les 
af op hun onderwijsbehoefte. De meeste aandacht gaat uit naar 
leerlingen die moeite met het niveau hebben. Zij krijgen extra uitleg, 
aanvullende oefenopgaven en feedback op hun werkhouding. 
Uitblinkers worden gewaardeerd door de leraren en dit merken zij 
doordat zij antwoord mogen geven op de moeilijkere vragen en 
zelfstandig mogen werken. Sommige leraren geven 
verdiepingsopdrachten en besteden aandacht aan de ontwikkeling 
van hogere denkvaardigheden. Leerlingen die minder opvallen 
ervaren dat het onderwijs voldoende op hen is afgestemd. Leraren 
leggen de lesstof voor hen goed uit en zij leren van hun leraren hoe 
zij denkstappen zetten en welke oplossingsstrategieën zij volgen. Het 
tempo en de verwerkingsopdrachten sluiten goed bij hen aan. 
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Wij hebben de informatie van de school over de ontwikkeling van 
basisvaardigheden in de onderbouw, in de studievaardigheden in het 
tweede , vierde en zesde leerjaar en de ontwikkeling in de 
leerprestaties bekeken. We zagen achterstanden verminderen en 
tegelijkertijd een afname van het aantal leerlingen in de hoogste 
percentielgroepen. We hebben een paar aanwijzingen gevonden dat 
de ondersteuning van de school een positief effect heeft op het 
doorlopen van het onderwijsprogramma. Leerlingen uit het tweede en 
vierde leerjaar met weinig studievaardigheden of die moeite met het 
niveau hebben worden niet voorgesorteerd op afstroom. Zij worden 
geholpen bij het ontwikkelen van hun studievaardigheden en het 
halen van voldoende cijfers. In de bovenbouw zagen we nauwelijks 
leerlingen met onvoldoende studievaardigheden en leerlingen die 
moeite met het niveau hebben halen ruim voldoende cijfers. Er is 
echter een tendens dat de leerprestaties van de uitblinkers in de 
bovenbouw afvlakken en die van de gemiddelde leerlingen gelijk 
blijven. 
 
Mentoren en leraren hebben leerlingen voldoende in beeld en 
gebruiken de informatie specifiek om achterstanden weg te werken. 
De informatie die de school heeft over uitblinkers gebruikt de school 
te weinig om het onderwijs goed op hen af te stemmen. Bij de 
bespreking van het didactisch handelen komen we terug op de 
afstemming van het onderwijs aan uitblinkers. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen op het Libanon Lyceum, 
afdeling vwo, beoordelen wij als voldoende. Het didactisch handelen 
voldoet aan de wettelijke eisen. Het Libanon kan het vakdidactisch 
handelen op een hoger plan brengen door een duidelijker beleid op 
differentiatie in klassenverband te formuleren. Het Libanon Lyceum 
ontvangt een herstelopdracht voor het afstemmen van het onderwijs 
op alle leerlingen (art. 2, tweede lid, WVO). 
 
Het didactisch handelen stelt de meeste leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkelen. Leraren zorgen voor een rustige werksfeer in de klas en 
geven op een gedegen manier les. De toelichting van de leraren vraagt 
om een voorbereiding van de leerlingen op de les en om 
geconcentreerd luisteren. Leraren zorgen voor voldoende afwisseling 
in werkvormen en soorten opdrachten. Daardoor blijven leerlingen bij 
de les. Leraren controleren regelmatig of leerlingen zich hebben 
voorbereid op de les, de uitleg begrijpen of de verwerkingsopdrachten 
(kunnen) maken. Leerlingen geven aan dat leraren in de gaten hebben 
of zij genoeg leren van hun lessen en of zij genoeg hun best doen. 
 
In de lessen zagen wij leraren specifieke aandacht geven aan 
leerlingen. Dit bestond uit verlengde instructies, verschillende 
werktempo’s of opdrachten die van elkaar verschillen in hun 
moeilijkheidsgraad. Bij leerlingen die moeite met het niveau hebben, 
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werken leraren planmatig. Het doel dat zij voor ogen hebben is 
duidelijk en de urgentie wordt ook door de leerlingen gevoeld. Zij 
ervaren dat leraren zich inspannen om hen te helpen en dat hun 
leerprestaties verbeteren. Bij andere leerlingen is de planmatigheid 
waarmee leraren hen uitdagen minder aanwezig. Leerlingen ervaren 
verdiepingsopdrachten als vrijblijvend en kunnen niet goed aangeven 
wat zij eraan hebben. Leraren geven zelf ook aan dat zij voor 
uitblinkers geen plan van aanpak hebben om onderwijs op maat 
vanuit een doorlopende leerlijn aan te bieden. Het afvlakken van de 
leerprestaties van de uitblinkers bevestigt de noodzaak  voor de 
school om beleid te gaan formuleren voor deze leerlingen. 
 
Samenwerking 
We beoordelen de samenwerking van het Libanon Lyceum als 
voldoende. De school voldoet aan de basiskwaliteit. 
 
Het Libanon Lyceum maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
passend  onderwijs waarmee gezamenlijk de extra ondersteuning 
voor leerlingen vorm wordt gegeven. Ook onderhoudt de school actief 
contact met de gemeente over integratie en de bestrijding van 
achterstanden. De afspraken zijn vastgelegd in een lokale educatieve 
agenda. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit op het 
gebied van samenwerking. 
 
De school heeft met vele verschillende toeleverende basisscholen te 
maken. Aan de basisscholen wordt voorlichting gegeven over het 
algemene karakter van het Libanon en vindt afstemming plaats over 
het advies dat basisscholen geven aan hun leerlingen. De informatie 
van basisscholen over leerlingen wordt geanalyseerd en omgezet in 
actieplannen als leerlingen ondersteuning nodig hebben. De 
terugkoppeling aan de basisscholen over de onderwijspositie van hun 
leerlingen in het derde leerjaar kan helpen om de doorlopende leerlijn 
te versterken. 

Kwaliteitszorg 
Het Libanon Lyceum heeft geen sluitend stelsel van kwaliteitszorg 
waarmee de leerresultaten, de begeleiding en de leskwaliteit bewaakt 
en verbeterd worden. De school heeft geen doelen en 
kwaliteitscriteria voor belangrijke processen als de begeleiding en het 
didactisch handelen geformuleerd. Ook heeft de school geen 
betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van het 
didactisch handelen en gaat de school te weinig na of het 
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onderwijsproces de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunt. 
Daarom ontvangt de school een herstelopdracht om een sluitend 
stelsel van kwaliteitszorg in te richten (art. 24, vierde lid, WVO). 
 
Het Libanon Lyceum moet voor de begeleiding van leerlingen en het 
didactisch handelen een duidelijker kwaliteitsbeleid ontwikkelen. De 
schoolleiding spreekt tweewekelijks met elke mentor zijn/haar klas 
door en gaat na of interventies nodig zijn om leerlingen op koers te 
houden. Ook is het positief dat in plenaire leerlingenbesprekingen 
deze interventies worden besproken. Er moeten echter twee zaken 
beter. In de eerste plaats zijn in het stelsel van kwaliteitszorg geen 
kwaliteitscriteria voor de afstemming van het onderwijs op de 
verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen uitgewerkt. Het 
gevolg is dat onvoldoende bewaakt wordt of het didactisch handelen 
aansluit op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. In de tweede 
plaats moet de school als onderdeel van de kwaliteitszorg 
systematischer nagaan of doelen bereikt zijn en wat het effect van de 
begeleiding of de interventies is. Daarbij moet ook ingegaan worden 
op verschillen tussen mentoren en de leerlingen van de verschillende 
ontwikkelingsniveaus. Dat doet de school nu te weinig en daardoor is 
de kwaliteit van het mentoraat of de begeleiding niet helder genoeg in 
beeld. 
 
Voor het didactisch handelen brengt de schoolleiding de kwaliteit van 
het lesgeven in kaart door met een kijkwijzer lessen te observeren. 
Met elke leraar wordt doorgesproken wat er goed gaat en wat beter 
kan. De informatie over de leskwaliteit legt de schoolleiding naast de 
leerprestaties van zijn/haar leerlingen en de tevredenheid van 
leerlingen uit één klas. De schoolleiding bewaakt hiermee de kwaliteit 
van het functioneren van leraren en kan bijsturen als het nodig is. Het 
is zonder meer positief dat de schoolleiding toezicht houdt op zijn 
personeel en interventies pleegt als daar aanleiding voor is. Er moeten 
echter een paar zaken beter, opdat de school daadwerkelijk kan 
onderbouwen waarom de kwaliteit van het didactisch handelen op 
orde is. In de eerste plaats moet de school zorgen voor betrouwbare 
en objectieve informatie over het didactisch handelen. Het is de 
schoolleiding die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 
didactisch handelen, de lesobservaties uitvoert en op grond hiervan 
verbeteracties uitzet. Diezelfde schoolleiding beoordeelt vervolgens of 
de verbeteracties hebben geleid tot verbeterde kwaliteit van het 
didactisch handelen. Daarmee rijst de vraag of de verzamelde 
informatie voldoende betrouwbaar en objectief is. Te meer omdat het 
ontbreekt aan duidelijke kwaliteitscriteria en doelen op het vlak van 
het didactisch handelen van leraren. Hierdoor kan de school 
onvoldoende duidelijk maken of de kwaliteit van het didactisch 
handelen op orde is en waar verbetering nodig is. In de tweede plaats 
moet de school de informatie over het didactisch handelen beter 
analyseren. Dat doet de school nu te weinig en daardoor is het zicht 
op de kwaliteitsontwikkeling door de jaren heen,  eventuele 
kwaliteitsverschillen tussen leraren en secties en de effecten van het 
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didactisch handelen op de ontwikkeling van leerlingen niet concreet 
genoeg. Concreet zicht is nodig om vast te stellen of het didactisch 
handelen voldoende bijdraagt aan de ononderbroken ontwikkeling 
van alle leerlingen. In de derde plaats is de informatie over de 
kwaliteit van het didactische handelen niet toegankelijk, omdat deze 
informatie in individuele personeelsdossiers is opgeslagen. 
 
Deze tekortkomingen leiden tot een stelsel van kwaliteitszorg 
waarmee slechts het bewaken van een ondergrens mogelijk is. Positief 
aan de kwaliteitszorg is dat leerlingen die in de gevarenzone komen in 
het vizier zijn en dat de schoolleiding ziet of de kwaliteit van de 
lessen in het gedrang komt. Minder positief is dat systematisch 
verbeteren, het nagaan of alle leerlingen voldoende leerwinst 
realiseren en zien of er verbeteringen optreden minder goed uit de 
verf komen. Dit nadeel is zichtbaar in de teamplannen. Deze plannen 
laten zien dat de teams op een geïntegreerde manier aan de 
kwaliteitsverbetering willen werken en dat zij goed onderwijs voor 
top-vwo’ers en instromers van havo-/vwo-niveau nastreven. De 
teams maken keuzes in hun plannen die zij niet onderbouwen met 
informatie over de kwaliteit van het onderwijs of de leerresultaten. 
Ook gaan zij niet in op de doelen die zij nastreven. De 
onderwijskundige verbeteringen zouden in elk geval aan kracht 
winnen als de doelen concreter en specifieker zijn geformuleerd. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. Aan wettelijke 
eisen, zoals het handelen volgens de code goed bestuur, het zorgen 
voor bevoegd en bekwaam personeel wordt voldaan. Er is sprake  een 
cultuur waarin leraren met elkaar samenwerken aan goed onderwijs. 
 
Op het Libanon worden lessen gegeven door bevoegde of 
benoembare leraren. Deze laatste groep leraren is in opleiding en met 
hen zijn afspraken gemaakt om binnen twee jaar een bevoegdheid te 
halen. In de bekwaamheidsdossiers van leraren worden de 
professionaliseringsafspraken en –resultaten bijgehouden. 
 
De school heeft een projectplan om de professionele cultuur op een 
hoger plan te krijgen. Het Libanon heeft ambities om het 
onderwijsconcept te verbeteren en de teams hebben hier een 
belangrijke rol in. De schoolleiding heeft in gespreksrondes met het 
personeel aan het vergroten van de betrokkenheid gewerkt en zijn in 
samenspraak actiepunten opgesteld. Vanaf dit schooljaar werken de 
teams elke maandagmorgen aan de uitwerking van deze actiepunten. 
Door hen te faciliteren en te betrekken bij de planvorming is een 
breed draagvlak ontstaan. De schoolleiding biedt de teams ruimte om 
initiatieven te ontwikkelen, ondersteunt hen met 
professionaliseringsactiviteiten en bezoekt teambesprekingen om 
voeling te houden. 
 
Verantwoording en dialoog 
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De verantwoording en dialoog beoordelen wij als voldoende. Het 
Libanon Lyceum verantwoordt zich aan het bestuur over de resultaten 
en maakt duidelijk aan welke verbeteringen de school werkt. De 
schoolleiding toetst regelmatig bij ouders, leerlingen en leraren of 
aanpassingen in het beleid of de kwaliteit van het onderwijs nodig 
zijn. 
 
Het bestuur krijgt in gesprekken met de schoolleiding een toelichting 
op de verantwoordingsinformatie. Daarbij gaat het bestuur ook in op 
ziekteverzuim, verloop van personeel, tevredenheidsonderzoeken, de 
leerresultaten en klachten. Het zwakke punt van de kwaliteitszorg van 
het Libanon Lyceum is dat de meeste informatie over de kwaliteit van 
het onderwijsproces in dossiers van individuele personeelsleden zit en 
daardoor mondeling overgedragen moet worden. Dit zorgt ervoor dat 
het bestuur aangewezen is op de methode van kritisch doorvragen om 
tot een eigen kwaliteitsoordeel te komen, maar baseert dit per saldo 
op te weinig feiten over de kwaliteit van het onderwijsproces. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.10. Thorbecke VO, mavo, locatie Nieuwerkerk 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Het zicht op de ontwikkeling van leerlingen door de mentoren en de 
leraren en het gebruik van deze informatie beoordelen wij als 
voldoende. De begeleiding en ondersteuning van leerlingen met 
achterstanden is op orde. Versterking van de analyses van de 
toetsresultaten kan de kwaliteit van deze begeleiding en 
ondersteuning op een hoger plan brengen. Dan hebben leraren en 
mentoren beter zicht op de didactische onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Meer aandacht voor de didactische onderwijsbehoeften is 
gewenst, omdat de begeleiding en ondersteuning nu nogal eens te 
veel gericht zijn op enkel de versterking van de studievaardigheden 
van de leerlingen. Ook kan een beter zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen ervoor zorgen dat leraren hun aandacht evenrediger 
verdelen over alle leerlingen en hun didactisch handelen beter 
afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Hiermee kan de school 
voorkomen dat cognitief sterke leerlingen onvoldoende uitgedaagd 
worden. 
 
Thorbecke VO, locatie Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft informatie in 
het leerlingvolgsysteem over de ontwikkeling van de leerprestaties en 
het welbevinden van de leerlingen. Mentoren en leraren hebben 
toegang tot deze informatie en verzamelen zelf ook eigen informatie 
over de studievaardigheden en het denkniveau van hun leerlingen. 
Ook deze eigen informatie registreren zij in het leerlingvolgsysteem. 
 
Wij zijn voor het tweede en derde leerjaar van de mavo-afdeling 
nagegaan hoe goed mentoren en leraren hun leerlingen kennen en of 
zij die informatie gebruiken voor achterstandbestrijding en de 
afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Bij leerlingen zijn we nagegaan hoe goed zij vinden dat hun mentoren 
en leraren hen kennen en of mentoren en leraren in voldoende mate 
op hun onderwijsbehoeften inspelen. Deze informatie hebben wij ook 
naast informatie uit het leerlingvolgsysteem gelegd. 
 
De mentoren weten welke van hun leerlingen extra begeleiding en 
ondersteuning nodig hebben. Zij hebben in ieder geval inzicht in het 
cognitief niveau van de leerlingen, hun studievaardigheden en hun 
welbevinden. De leerlingen zelf zijn hierover kritischer en geven aan 
dat hun mentoren vooral zicht hebben op hun leerprestaties, in het 
bijzonder wanneer er sprake is van achterstanden. De 
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studievaardigheden hebben de mentoren veel minder in beeld, geven 
de leerlingen aan. Toch zijn leerlingen en mentoren het erover eens 
dat de mentoren veel aandacht besteden aan versterking van de 
studievaardigheden, zowel tijdens de mentorlessen als daarbuiten. 
Ook regelen de mentoren extra begeleiding in geval van taal- en 
rekenachterstanden. De mentoren hebben cognitief sterke leerlingen 
met goede studievaardigheden, of leerlingen die geen specifieke 
aandacht nodig hebben, minder in het vizier. 
 
Uit het gesprek met de leraren blijkt dat zij zicht hebben op de 
leerprestaties en de studievaardigheden van de leerlingen. Eventuele 
achterstanden hebben zij globaal in beeld. De groep leerlingen met 
leerachterstanden krijgen extra hulp van de leraren en er is een extra 
taaluur voor hen. Bij leerlingen die over minder studievaardigheden 
beschikken, controleren de leraren vaker het huiswerk en helpen hen 
met het plannen van huiswerk. Door leerlingen wordt deze extra 
begeleiding herkend. Ook voor de leraren geldt dat de cognitief sterke 
leerlingen met tenminste voldoende studievaardigheden nog niet 
systematisch extra aandacht krijgen. Incidenteel krijgt deze groep 
leerlingen een extra uitdagende opdracht of wordt de mogelijkheid 
tot opstromen voorgelegd. 
 
Voor leerlingen met taalachterstanden heeft de school in de 
onderbouw extra taaluren in het onderwijsprogramma opgenomen. 
De school selecteert de leerlingen op grond van de uitkomsten van de 
toetsen ‘Diataal’ en ‘Diatekst’. Naast dit extra taaluur besteden met 
name de leraren Nederlands in hun lessen extra aandacht aan de 
leesstrategieën en strategieën voor woordenschatuitbreiding. Dit 
hebben wij op de dag van het onderzoek kunnen observeren en ook 
de leerlingen geven aan dat deze extra aandacht er is. Het is voor de 
school belangrijk de aandacht voor taal en lezen te verbreden naar 
andere vakgebieden dan enkel Nederlandse taal. 
 
Wij hebben de informatie van de school over de ontwikkeling van de 
leerprestaties in de kernvakken in de onderbouw, in de 
studievaardigheden en in de leerprestaties bekeken voor het tweede 
en derde leerjaar van de mavo. We zagen dat de taalachterstanden 
van de leerlingen nauwelijks verminderen of - in het geval van 
leerlingen met weinig studievaardigheden - soms zelfs toenemen. Op 
het meest recente kerstrapport hebben meer leerlingen een 
onvoldoende voor de kernvakken en minder leerlingen een 
bovengemiddeld resultaat dan op het eerdere overgangsrapport. Dit 
suggereert dat de ondersteuning en extra begeleiding van leerlingen 
met taalachterstanden nog onvoldoende zijn vruchten afwerpt. 
Om (taal)achterstanden weg te kunnen werken, is het nodig dat 
mentoren en leraren zicht én grip hebben op de didactische 
onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Met diepgaander analyses 
van informatie uit het leerlingvolgsysteem kunnen de mentoren en 
leraren beter weten welke leerstof de leerlingen nog niet beheersen. 
De extra begeleiding en ondersteuning, maar ook het didactisch 
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handelen van de leraren, kunnen dan beter afgestemd worden op de 
hiaten in de ontwikkeling van leerlingen. Leraren en mentoren kunnen 
dan planmatig aan de slag gaan met het wegwerken van 
(taal)achterstanden en tijdig de begeleiding aanpassen als het 
gewenste resultaat uitblijft. Daarvoor is het nodig dat de school in 
geval van een stagnerende ontwikkeling op zoek gaat naar mogelijke 
verklaringen voor deze stagnatie. Dat doet de school nu nog te weinig. 
We zien ook dat leerlingen met een basisschooladvies hoger dan 
vmbo-tl/mavo verhoudingsgewijs vaker onvoldoendes halen op de 
basisaardigheden dan leerlingen met een vmbo-tl advies. Dit kan erop 
wijzen dat leerlingen met een hoger basisschooladvies onvoldoende 
worden uitgedaagd. 
 
Onze bevindingen op grond van de gesprekken met de mentoren, 
leraren en leerlingen en de informatie uit het leerlingvolgsysteem, 
laten zien dat de school zicht heeft op de ontwikkeling van de 
leerlingen maar het grip op die ontwikkeling verstevigd moet worden. 
Zoals reeds vermeld vraagt meer grip op de ontwikkeling van de 
leerlingen om diepgaandere analyses van de informatie over hun 
ontwikkeling. Het gaat er daarbij om dat de school duidelijk heeft 
wáár de ontwikkeling van leerlingen stagneert en wat mogelijke 
verklaringen daarvoor zijn. Dit doet de school nu nog onvoldoende en 
hiervoor geven we de school een herstelopdracht (art. 2, tweede lid, 
WVO). 
Gegeven de huidige structuur van begeleiding en ondersteuning, kan 
de school na versterking van de analyses, doelgerichter en 
planmatiger werken aan het wegwerken van achterstanden. 
Bovendien dragen de uitkomsten van deze analyses bij aan de 
kwaliteit van de afstemming van het onderwijs op niveauverschillen 
tussen leerlingen – óók als het gaat om het uitdagen van cognitief 
sterke leerlingen. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen op het Thorbecke VO, locatie 
Nieuwerkerk aan den IJssel, afdeling mavo, beoordelen wij als 
voldoende. Het didactisch handelen voldoet aan de wettelijke eisen. 
We merken daarbij tegelijkertijd op dat een kwart van de bezochte 
lessen van onvoldoende niveau was. De school kan het didactisch 
handelen versterken door in de lessen meer rekening te houden met 
niveauverschillen tussen leerlingen. Dit sluit aan op het beleid van de 
school om de differentiatievaardigheden van de leraren te verbeteren 
met het oog op meer ‘gepersonaliseerd leren’. 
 
Het didactisch handelen dat zich richt op de klas stelt de meeste 
leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. Leraren zorgen voor een 
rustige werksfeer in de klas en geven op een gedegen manier les. De 
toelichting van de leraren vraagt om voorbereiding van de leerlingen 
op de les en geconcentreerd luisteren. De leraren leggen overwegend 
de leerstof duidelijk uit en geven de leerlingen passende 
verwerkingsopdrachten. Gedurende de uitleg kunnen de leraren vaker 
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nagaan of de leerlingen de leerstof begrijpen. De leerlingen geven aan 
dat slechts een klein aantal leraren in de gaten heeft of zij genoeg 
leren van de lessen en of zij genoeg hun best doen. 
 
In ongeveer een kwart van de lessen zagen wij leraren specifieke 
aandacht geven aan leerlingen. Dit bestond voornamelijk uit een extra 
instructie aan één of enkele leerlingen en een enkele keer 
niveaudifferentiatie in de verwerkingsopdrachten die de leerlingen 
moesten maken. Ook besteden leraren in hun uitleg extra aandacht 
aan woordenschat en tekstbegrip. Dit beeld sluit aan op wat de 
leerlingen ons teruggaven in het gesprek met hen. Bovendien geven 
schoolleiding, mentoren en leraren zelf ook aan dat de afstemming 
van het onderwijs op niveauverschillen tussen leerlingen beter kan. 
Met name het uitdagen van cognitief sterke leerlingen vraagt om een 
schoolbrede aanpak die er nu nog niet is. Daardoor is het te 
afhankelijk van de leraar of deze groep leerlingen extra wordt 
uitgedaagd in de les dan wel daarbuiten. Gezien de ontwikkeling in 
leerprestaties van deze groep leerlingen onderschrijven wij net als de 
school het belang om beleid te gaan formuleren van het onderwijs 
aan deze leerlingen. 
 
Samenwerking 
We beoordelen de samenwerking van het Thorbecke VO, locatie 
Nieuwerkerk aan den IJssel, afdeling mavo, als voldoende. De school 
voldoet aan de basiskwaliteit. 
 
Het Thorbecke VO maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
passend onderwijs waarmee gezamenlijk de extra ondersteuning voor 
leerlingen vorm wordt gegeven. Ook onderhoudt de school actief 
contact met de gemeente over integratie en de bestrijding van 
achterstanden. De afspraken zijn vastgelegd in een lokale educatieve 
agenda. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit op het 
gebied van samenwerking. 
 
De school heeft met verschillende toeleverende basisscholen te 
maken. Aan de basisscholen wordt voorlichting gegeven over het 
algemene karakter van het Thorbecke VO en de school gaat in gesprek 
met de basisscholen over het advies dat de basisscholen geven aan 
hun leerlingen. Op grond van de informatie van de basisscholen over 
de leerlingen, tezamen met de uitkomsten van het intakegesprek met 
alle nieuwe leerlingen, bepaalt de school welke ondersteuning de 
leerlingen nodig hebben. Eens per jaar gaat het Thorbecke VO in 
gesprek met de basisscholen over de resultaten van hun oud-
leerlingen. De samenwerking tussen het Thorbecke VO en de 
basisscholen wordt nu verder vormgegeven door incidenteel samen 
lessen te geven. 
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Kwaliteitszorg 
Thorbecke VO, locatie Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft geen sluitend 
stelsel van kwaliteitszorg waarmee de leerresultaten, de begeleiding 
en de leskwaliteit bewaakt en verbeterd worden. De school heeft geen 
kwaliteitscriteria geformuleerd voor belangrijke processen als de 
begeleiding en het didactisch handelen. Ook heeft de school geen 
betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van het 
didactisch handelen en gaat de school te weinig na of het 
onderwijsproces de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunt. 
Daarom ontvangt de school een herstelopdracht om een sluitend 
stelsel van kwaliteitszorg in te richten (art. 24, vierde lid, WVO). 
 
De school moet voor de begeleiding van leerlingen en het didactisch 
handelen van de leraren een duidelijker kwaliteitsbeleid ontwikkelen. 
Nu is er in de begeleiding van de leerlingen vooral aandacht voor 
leerlingen die buiten de boot (dreigen te) vallen. De afdelingsleiders 
spreken wekelijks met elke mentor zijn/haar klas door en gaan na of 
interventies nodig zijn om leerlingen op koers te houden. Daarbij is er 
aandacht voor de leerprestaties, het welbevinden en de 
studiehouding van de leerlingen. Ook worden in deze gesprekken 
signalen van ouders en leerlingen zelf betrokken. We noemen echter 
twee zaken die beter moeten. In de eerste plaats zijn in het stelsel van 
kwaliteitszorg geen kwaliteitscriteria voor de afstemming van het 
onderwijs op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de leerlingen 
uitgewerkt. Het gevolg is dat onvoldoende bewaakt wordt of het 
didactisch handelen aansluit op de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen. In de tweede plaats moet de school als onderdeel van de 
kwaliteitszorg systematischer nagaan of de doelen bereikt zijn en wat 
het effect van de begeleiding of de interventies is. Het gaat hierbij 
zowel om schoolniveau, groepsniveau als op het niveau van de 
individuele leerling. Het is belangrijk daarbij onderscheid te maken 
naar categorieën van leerlingen op leerresultaten en studiehouding. 
Dan krijgt de school zicht op de effecten van interventies voor 
verschillende groepen leerlingen. 
 
Voor het didactisch handelen brengt de schoolleiding de kwaliteit van 
het lesgeven in kaart door met een kijkwijzer lessen te observeren. 
Met elke leraar wordt doorgesproken wat er goed gaat en wat beter 
kan. Deze lesbezoeken vinden voornamelijk plaats in het kader van de 
cyclus van functioneren en beoordelen. Met deze informatie bewaakt 
de schoolleiding de kwaliteit van het functioneren van leraren en kan 
zo nodig bijsturen. Om systematisch de kwaliteit te bewaken en te 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 68/172



verbeteren, moet een aantal zaken beter. 
 
In de eerste plaats moet de school zorgen voor betrouwbare en 
objectieve  informatie over het didactisch handelen. Het is de 
schoolleiding die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 
didactisch handelen, de lesobservaties uitvoert en op grond hiervan 
verbeteracties uitzet. Diezelfde schoolleiding beoordeelt vervolgens of 
de verbeteracties hebben geleid tot verbeterde kwaliteit van het 
didactisch handelen. Daarmee rijst de vraag of de verzamelde 
informatie voldoende betrouwbaar en objectief is. Te meer omdat het 
ontbreekt aan duidelijke kwaliteitscriteria en doelen op het vlak van 
het didactisch handelen van leraren. Hierdoor kan de school 
onvoldoende duidelijk maken of de kwaliteit van het didactisch 
handelen op orde is en waar verbetering nodig is. 
 
In de tweede plaats moet de informatie over het didactisch handelen 
beter geanalyseerd worden. Dat doet de school nu te weinig en 
daardoor is het zicht op kwaliteitsontwikkeling door de jaren heen, 
eventuele kwaliteitsverschillen tussen leraren en secties en de 
effecten van het didactisch handelen op de ontwikkeling van 
leerlingen, te weinig ontwikkeld. Dit zicht is nodig om vast te stellen of 
het didactisch handelen voldoende bijdraagt aan de ononderbroken 
ontwikkeling van alle leerlingen. In de derde plaats is de informatie 
over de kwaliteit van het didactische handelen nog te weinig 
toegankelijk, omdat deze informatie in individuele personeelsdossiers 
is opgeslagen. 
 
Met het huidige stelsel van kwaliteitszorg kan de school de 
ondergrens in voldoende mate bewaken. Positief daaraan is dat 
leerlingen die in de gevarenzone komen, ondersteund worden en dat 
de schoolleiding ziet of de kwaliteit van de lessen achterblijft. Minder 
positief is dat systematisch verbeteren lastig is en het moeilijk is te 
constateren of verbeteringen goed uit de verf komen. Dit kan een 
risico vormen voor het huidige ontwikkeltraject waarin de school zich 
bevindt. Om vast te kunnen te stellen of de school daadwerkelijk meer 
maatwerk aanbiedt en in grotere mate tegemoet komt aan de 
individuele leerbehoeften van leerlingen, is het belangrijk de 
beginsituatie helder in beeld te hebben en toe te werken naar 
concrete en observeerbare doelstellingen. Dat laatste is in het huidige 
plan van aanpak ‘Op weg naar gepersonaliseerd leren’ onvoldoende 
herkenbaar. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als voldoende. Aan wettelijke 
eisen, zoals het handelen volgens de code goed bestuur, het zorgen 
voor bevoegd en bekwaam personeel wordt voldaan. Er is sprake van 
een cultuur waarin leraren met elkaar samenwerken aan goed 
onderwijs. 
 
De schoolleiding van het Thorbecke VO, locatie Nieuwerkerk aan den 
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IJssel, heeft een projectplan opgesteld om meer onderwijs op maat 
aan te gaan bieden. Onder leiding van een stuurgroep is recent een 
tweejarig scholingstraject gestart waarin de aandacht uitgaat naar de 
differentiatievaardigheden van de leraren, activerende werkvormen 
en de coachende rol van de leraar. Voor het bepalen van de inhoud 
van het scholingstraject heeft de stuurgroep gebruik kunnen maken 
van de uitkomsten van lesbezoeken door een externe. Deze 
externe heeft de differentiatievaardigheden van de leraren in kaart 
gebracht met lesbezoeken. Mede omwille van het draagvlak voor het 
ontwikkeltraject hebben alle teamleden zitting in één van de 
projectgroepen. 
 
De schoolleiding voert lesbezoeken uit en voert persoonlijke 
ontwikkelingsgesprekken met de leraren om te bepalen welke 
didactische competenties ontwikkeld moeten worden. Op deze wijze 
werken schoolleiding en team gezamenlijk aan de verbetering van hun 
eigen professionaliteit. De mentoren en leraren die wij spraken geven 
aan dat zij voldoende ruimte van de schoolleiding krijgen om 
initiatieven te ontwikkelen en professionaliseringsactiviteiten te 
ondernemen. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen wij als voldoende. De 
school verantwoordt zich aan het bestuur over de resultaten en maakt 
duidelijk aan welke verbeteringen de school werkt. De schoolleiding 
toetst regelmatig bij ouders, leerlingen en leraren of aanpassingen in 
het beleid of de kwaliteit van het onderwijs nodig zijn. 
 
Het bestuur krijgt in gesprekken met de schoolleiding een toelichting 
op de verantwoordingsinformatie. Daarbij gaat het bestuur ook in op 
ziekteverzuim, verloop van personeel, tevredenheidsonderzoeken, de 
leerresultaten en klachten. Het zwakke punt van de kwaliteitszorg van 
het Thorbecke VO, locatie Nieuwerkerk aan den IJssel, is dat de 
meeste informatie over de kwaliteit van het onderwijsproces in 
dossiers van individuele personeelsleden zit en daardoor mondeling 
overgedragen moet worden. Dit zorgt ervoor dat het bestuur 
aangewezen is op de methode van kritisch doorvragen om tot een 
eigen kwaliteitsoordeel te komen, maar moet dit oordeel op te weinig 
feiten over de kwaliteit van het onderwijsproces baseren. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

3.11. SO De Archipel 

De Archipel verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 70/172



tot en met 12 jaar met ontwikkelings- of gedragsproblemen en/of 
psychiatrische problemen. 
Wij beoordelen de onderzochte standaarden als voldoende en zien 
binnen de standaarden potentie om de kwaliteit naar de waardering 
goed te tillen. Belangrijk is dat de directie afgelopen jaren de basis 
hiervoor heeft gelegd: de school kent een heldere onderwijsvisie op 
basis van een analyse van haar leerlingenpopulatie en heeft 
geïnvesteerd in de samenwerking met andere scholen en ouders. Ook 
is er sprake van een kwaliteitscultuur waarin leraren zich steeds meer 
eigenaar voelen van de verbeteractiviteiten. 

Didactisch handelen 
Onder de motto’s ‘leren voor de toekomst’ en ‘leren is maatwerk’ 
werkt de school planmatig aan versterking van het didactisch 
handelen.  Aan de basis hiervan ligt een gedeeld onderwijsconcept 
met uitgangspunten voor het didactisch handelen en een 
leerroutemodel waardoor helder is welke doelen wanneer behaald 
moeten zijn. Wij zagen deze uitgangspunten in voldoende mate terug 
in de geobserveerde lessen en beoordelen het didactisch handelen als 
voldoende. Wel stellen wij vast dat er sprake is van 
kwaliteitsverschillen tussen leraren, bijvoorbeeld als het gaat om de 
kwaliteit van de uitleg. Dit sluit aan bij het kwaliteitsbeeld van de 
school en de geformuleerde verbeteractiviteiten. Onderdeel van deze 
verbeteractiviteiten betreft het vormgeven aan het ‘eigenaarschap 
van de leerling’ en de inzet van bijbehorende werkvormen. 
 
Samenwerking 
Ook de samenwerking beoordelen wij conform het eigen 
kwaliteitsbeeld van de school als voldoende. De school heeft haar 
samenwerkingspartners in beeld en investeerde het afgelopen jaar in 
de samenwerking met een andere school voor speciaal onderwijs van 
het bestuur. Ook versterkte zij de samenwerking met externe partners 
en andere besturen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar, bijvoorbeeld 
in de vorm van kennisdeling en de school ervaart dat zij weer zichtbaar 
is. Dit sluit aan bij het motto ‘leren in de samenleving’ uit het jaarplan, 
waarin de school als ‘partner in de wijk’ wil functioneren. De 
samenwerking met ouders kreeg afgelopen jaar een impuls, toch blijft 
deze samenwerking een aandachtspunt. De school is creatief in het 
motiveren van ouders om bijvoorbeeld ouder- en 
voorlichtingsavonden bezoeken, bijvoorbeeld door deze avonden te 
combineren met aansprekende workshop. 
 
Hoewel er sprake is van een samenwerkingsstructuur met  jeugdzorg, 
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is deze samenwerking in de praktijk vaak nog te persoonsafhankelijk. 
Daarnaast is er soms sprake van lange wachttijden, waardoor de 
samenwerking niet direct leidt tot het gewenste resultaat. 

Pedagogisch klimaat 
Het schoolteam heeft op basis van een analyse van haar 
leerlingenpopulatie een heldere visie geformuleerd op het 
pedagogisch klimaat met bijbehorende uitgangspunten. Wij zagen in 
de lessen een klimaat waarin leerlingen worden uitgenodigd om tot 
leren te komen. De gedragsregels zijn bij de leerlingen bekend en de 
leerlingen die wij spraken zagen het nut in van deze regels. De 
leerlingenraad voelt zich betrokken bij het realiseren van een positief 
schoolklimaat. Alle leerlingen worden uitgenodigd om 
verbetersuggesties in de ‘ideeënbus’ te doneren, de leerlingenraad 
bespreekt deze ideeën vervolgens met de directie. Wij beoordelen het 
pedagogisch klimaat als voldoende en zien potentie om de kwaliteit 
van deze standaard naar 'goed’ te tillen. Bijvoorbeeld door de doelen 
die de school met haar pedagogische klimaat wil bereiken nog verder 
te expliciteren en de inrichting van de klaslokalen bij te laten dragen 
aan de leerdoelen en het eigenaarschap van de leerling. 

Kwaliteitscultuur 
Wij waarderen de kwaliteitscultuur als 'goed'. In het jaarplan beschrijft 
de school verbeteractiviteiten gericht op de kwaliteitscultuur onder 
het motto 'leren met de beste leraren'. Dit motto wordt door de heel 
school gedeeld en nageleefd. Zo heeft het gehele schoolteam de 
afgelopen jaren hard en planmatig gewerkt aan het realiseren van 
(voorwaarden voor) een kwaliteitscultuur. De resultaten hiervan zijn 
goed zichtbaar: leraren voelen zich eigenaar van het verbeterproces en 
er is sprake van een sfeer waarin leraren elkaar professionele feedback 
geven op basis van een gedeeld streven naar kwaliteit van onderwijs. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.12. SO De Piloot 

De Piloot is een grote school (ruim vierhonderd leerlingen) voor 
speciaal onderwijs ten behoeve van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 
13 jaar met ernstige gedragsproblemen, zowel van internaliserende als 
externaliserende aard. Daaronder bevinden zich ook leerlingen met 
een combinatie van internaliserende problematiek en een 
taalontwikkelingsstoornis of een (cognitieve) 
ontwikkelingsachterstand. Ook biedt de school plaats aan leerlingen 
die in het regulier basisonderwijs zijn vastgelopen en hierdoor dreigen 
thuis te komen zitten. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
voldoende. Het schoolondersteuningsprofiel dat de school op haar 
internetpagina heeft staan, is inmiddels gedateerd (vastgesteld 2015) 
en bevat niet het actuele doelgroepenbeleid van de school maar de 
inrichting en uitvoering van de leerlingenzorg sluiten naar ons oordeel 
voldoende aan bij het karakter van het onderwijs aan leerlingen met 
gedragsproblematiek. De Piloot laat leerlingen toe na beoordeling van 
de toelaatbaarheid door het Bureau instroom, doorstroom en 
uitstroom. Binnen zes weken na instroom stelt zij voor de leerling een 
ontwikkelingsperspectief vast. Daarin zijn doelen op zowel 
cognitief als sociaal en maatschappelijk vlak geformuleerd en de 
daarbij vastgestelde ondersteuningsbehoefte van de leerling. De 
ontwikkeling van de leerlingen wordt voldoende systematisch gevolgd 
met toetsen en observaties, waaronder sinds kort ook een instrument 
om de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen te 
beoordelen. Het ontwikkelingsperspectief zelf wordt twee keer per 
jaar geëvalueerd waarbij de commissie voor de begeleiding (cvb) 
bepaalt of het uitstroomniveau moet worden bijgesteld. We stellen 
vast dat in de praktijk de cvb ervoor zorgt dat helder is welke korte en 
lange termijndoelen worden nagestreefd en hoe deze samenhangen 
met de uitstroom. Bij de formulering van de te bereiken doelen kan de 
school explicieter zichtbaar maken welke invloed de 
gedragsproblemen hebben op het theoretische leervermogen (op 
basis van het IQ) en daarmee op het niveau van de mogelijke 
uitstroom. Indien mogelijk vindt tussentijdse uitstroom plaats naar 
het regulier onderwijs. De voorwaarden daarvoor en de beoogde 
termijn waarop dit mogelijk is, zijn niet scherp in de 
ontwikkelingsperspectieven opgenomen. Na uitstroom van de 
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leerlingen volgt de school hen nog geruime tijd in het 
vervolgonderwijs om hun vervolgsucces te bepalen. 

Pedagogisch klimaat 
We hebben in het pedagogisch klimaat op SO De Piloot een groot 
aantal eigen aspecten van kwaliteit aangetroffen. Daarom 
concluderen we dat op de school een sterk pedagogisch klimaat 
heerst dat we als ‘goed ‘waarderen. Het positieve en ondersteunende 
 leer- en werkklimaat is overal in de school te merken. In de zes lessen 
die we hebben geobserveerd stelden we vast dat de leraren zeer 
gestructureerd les geven met een hoge mate van voorspelbaarheid en 
helderheid voor de leerlingen. De lessen verliepen heel rustig en 
doelmatig in een heel prettige sfeer. Het voorbeeldgedrag van de 
leraren en hun klassenmanagement zijn zonder meer goed: in de door 
ons bezochte lessen hoefden zij de leerlingen nauwelijks op hun 
leerhouding of hun gedrag te corrigeren. In de lokalen en overige 
ruimten is ook te zien dat het beleid ten aanzien van de pedagogische 
aanpak echt is ingebed in de school: overal zijn aan de wanden de 
Gouden Regels, de uitgangspunten van het Leren Leren, de stappen 
van RADAR en andere pedagogische afspraken aangebracht. De regels 
voor de leerlingen zijn nadrukkelijk niet restrictief geformuleerd maar 
juist gericht op gewenst gedrag. De leerlingen die ons een rondleiding 
door de school gaven, kennen de afspraken over gedrag, de 
onderlinge omgang en de leerhouding uitstekend en beaamden de 
goede sfeer en de helderheid van de regels. 
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Kwaliteitszorg 
We beoordelen de kwaliteitszorg van SO De Piloot als voldoende. Het 
systeem van kwaliteitszorg van de school is al geruime tijd vast 
ingebed in de kwaliteitszorg van het speciaal onderwijs van BOOR. De 
school evalueert jaarlijks haar onderwijs en de resultaten en overlegt 
de uitkomsten via de afdeling Kwaliteit aan de bovenschools 
directeur. 
Naast de zelfevaluatie en periodieke tevredenheidspeilingen onder 

ouders, personeelsleden en leerlingen wordt er tweejaarlijks een 

interne audit uitgevoerd door auditoren (van de afdeling 

onderwijskwaliteit van BOOR en van de scholen). Zij lichten de school 

door met een selectie van kwaliteitsstandaarden voor bepaalde 

onderwerpen en geven in het auditrapport advies om de kwaliteit te 

versterken of te verbeteren. Jaarlijks volgt een re-audit om te 

evalueren hoe de school intern de uitkomsten van de audit heeft 

behandeld, of er – indien nodig – is gewerkt aan verbetering en om 

ervaringen tussen scholen uit te wisselen. 

Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie en de audits werkt De 
Piloot planmatig aan haar schoolontwikkeling en de kwaliteit. Er zijn 
borgingsdocumenten opgesteld voor diverse onderwijsaspecten. Bij 
de deelname aan het kwaliteitszorgysteem van het speciaal onderwijs 
van BOOR is inbegrepen dat de school een zelfreflectie schrijft bij de 
zelfevaluatie. Ook zien we dat het team zijn eigen handelen kritisch 
beoordeelt in het meest recent tevredenheidsonderzoek. We stellen 
vast dat De Piloot zelfkritisch is en helder zicht heeft op haar sterke 
punten en de ontwikkelpunten. Een kanttekening maken we bij de 
analyse van de opbrengsten in termen van leerresultaten. Of de 
leerlingen zich voldoende ontwikkelen wordt op leerlingniveau goed 
gevolgd en bijgehouden. Wat tot dusverre nog ontbreekt is dat de 
school een concrete relatie legt tussen de verwachte en de 
gerealiseerde resultaten van de ontwikkelingsperspectieven en daar 
een eigen schoolnorm voor toepast. Analyse op groeps- of 
schoolniveau kan naar ons oordeel daarom sterker. De school heeft dit 
zelf ook geconstateerd en is inmiddels met behulp van een verbeterd 
volg- en registratiesysteem bezig met een inhaalslag op dit element 
van de kwaliteitszorg. 
 
Kwaliteitscultuur 
De Piloot heeft een heel kwaliteitsbewuste cultuur. Wij waarderen de 
kwaliteitscultuur als ‘goed'. De schoolleiding bewaakt de 
bekwaamheid van het personeel en investeert in scholing en 
deskundigheidsbevordering. Ze is ambitieus en tegelijkertijd 
transparant en ondersteunend voor de teamleden en streeft naar een 
professionele cultuur. De personeelsleden ervaren collegialiteit en 
steun van de schoolleiding en een stimulerende houding ten aanzien 
van hun kennis- en vaardigheidsontwikkeling. De schoolleiding 
spreekt de teamleden aan als professionals en de teamleden weten 
zich gehoord. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de 
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schoolontwikkeling. In projectgroepen werken de leraren rechtstreeks 
mee aan het schoolbeleid, kwaliteitsverbetering en praktische taken. 
Ook is er ruimte voor collegiale consultatie. Leraren ervaren 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap. De personeelsleden van De 
Piloot zijn bekend met missie en visie van het bestuur en zij 
onderschrijven deze. Ze ervaren sturing vanuit het bestuurlijke niveau 
vooral indirect. De personeelsleden richten zich in de eerste plaats op 
het beleid en de kwaliteitsdoelen van de school zelf. Maar 
zij zien tevens dat zij met de doelstellingen die de school zelf 
formuleert, ook de uitgangspunten van het beleid van BOOR 
toepassen. Een eigen aspect van kwaliteit dat we meewegen bij onze 
waardering ‘goed' voor de kwaliteitscultuur is het delen van expertise 
met de omgeving. Niet alleen deelt de school haar ervaring en 
deskundigheid met andere BOOR-scholen (zoals in het recent gestarte 
BOOR Past!) maar ook met het overige (met name reguliere) 
onderwijs. Projecten als Passend Ommoord getuigen daarvan. 
 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

3.13. VSO De Hoge Brug 

VSO De Hoge Brug verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan zo'n 
150 leerlingen. Het gaat om (zeer) moeilijk lerende jongeren met veelal 
nog bijkomende problematiek in de sfeer van zelfredzaamheid of 
sociaal en emotionele ontwikkeling, dan wel een andere stoornis 
waardoor zij op speciaal onderwijs zijn aangewezen. 

Didactisch handelen 
We hebben gestructureerde lessen gezien met herkenbare elementen 
van directe instructie en handelingsgericht werken. De variatie tussen 
theoretische lessen, praktische vakken en aandacht voor de sociale 
vaardigheden is goed zichtbaar. De leerlingen zijn betrokken en 
hebben plezier in het leren. In alle geobserveerde lessen was sprake 
van probleemloos klassenmanagement. Dit maakt het mogelijk de 
instructies en verwerkingsopdrachten af te stemmen op de verschillen 
in onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit laatste hebben we in 
beperkte mate gezien. Er zou dan ook nog winst geboekt kunnen 
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worden wat betreft de afstemming op de verschillen tussen leerlingen 
en een scherpe doelgerichtheid. In de leerresultaten is hiervoor 
mogelijk ook een aanleiding te vinden: een deel van de leerlingen die 
de school aan het eind van hun schoolloopbaan verlaten stroomt uit 
naar een hoger niveau dan beoogd. De sfeer in de lessen is prima en 
de school vormt een aantrekkelijke en inspirerende leer- en 
werkomgeving. Dit zorgt voor een solide basis om aan doelgerichtheid 
en opbrengstgerichtheid te blijven werken. 
 
Samenwerking 
VSO De Hoge Brug werkt op veel gebieden samen met diverse 
partners. Het gaat om instanties als gemeenten, behandelcentra, 
jeugdhulp, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, leerplicht 
en andere scholen. Centraal in de samenwerking staat ook het belang 
dat de school hecht aan de betrokkenheid van de ouders bij de zorg 
voor de leerlingen en het zicht op hun ontwikkeling. Ze spant zich in 
om de omgeving van de leerling, met name uiteraard de ouders of 
verzorgers, te ondersteunen. Er is regelmatig een goede deelname van 
de ouders aan activiteiten die de school organiseert. De meest recente 
tevredenheidspeiling onder de ouders/verzorgers laat zien dat deze 
overwegend tevreden zijn over de activiteiten van en hun relatie met 
de school. In het huidige schooljaar is De Hoge Brug gestart met een 
pilot Ouderbetrokkenheid 3.0 om de informatie over de leerling nog 
beter te delen met ouders/ verzorgers. 
 
Aan deze samenwerkingsactiviteiten voegt de school nog het nodige 
toe. Zo zijn er diverse keuzevakken waarbij externe leraren of 
instructeurs worden betrokken en zijn er activiteiten om de stedelijke 
inbedding van de school te bevorderen, zoals excursies met 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid als doel, boksen in de sportschool, 
de vele werkervaringsplaatsen en de gelegenheid tot het opdoen van 
praktische branche-ervaring in de praktijkomgeving, onder meer op 
een cruiseschip. Wij beschouwen deze als eigen aspecten van kwaliteit 
die uitstekend aansluiten op het motto van de school: JOIN (Jongeren 
Integratie en ‘meedoen’). Wij waarderen de standaard Samenwerking 
daarom als goed. 

De standaarden Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog 
(KA3) beoordelen we als voldoende. 
 
Kwaliteitscultuur 
Tijdens het onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat de 
kwaliteitscultuur in orde is: team en schoolleiding zijn gemotiveerd, 
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hebben affiniteit met de doelgroep en willen hun deskundigheid in 
stand houden en versterken. Scholing en deskundigheidsbevordering 
worden als vanzelfsprekend beschouwd en de visie van de school 
wordt gekend en onderschreven. De leraren zijn te spreken over de 
aansturing door de schoolleiding en zij voelen zich als professionals 
bejegend. We zien op VSO De Hoge Brug dan ook een integere en 
transparante kwaliteitscultuur. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school legt verantwoording af aan het bestuur, zowel vooraf over 
haar activiteiten als achteraf over de resultaten. Ook heeft ze 
functionele contacten met de medezeggenschapsraad en vele andere 
belanghebbenden. Wel zou de school zich in de schoolgids meer 
betekenisvol kunnen verantwoorden over de resultaten van het 
onderwijs. Ze geeft wel informatie over de bestemmingen waarnaar 
de leerlingen na afloop van hun periode op VSO De Hoge Brug 
uitstromen. De school zou echter het niveau van de leerresultaten die 
de uitstroomgroepen aan het eind van hun schoolperiode bereiken 
meer in relatie moeten brengen met de beoogde doelen, zoals 
opgenomen in de ontwikkelingsperspectieven. Daarmee maakt de 
school voor ouders en verzorgers inzichtelijker of ze met haar 
leerlingen optimale resultaten weet te behalen. 

Overige wettelijke vereisten 

Op 25 januari 2019 hebben we op VSO De Hoge Brug tevens een 
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op 
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het 
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een 
aantal relevante artikelen uit de Wet op de expertisecentra (WEC) en 
de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke 
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie 
Onderzoekskader). 
 
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim; 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids; 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof); 
• schorsing en/of verwijdering; 
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs 

vanwege lichamelijke of psychische redenen. 
 
Verzuimregistratie 
VSO De Hoge Brug gebruikt het registratiesysteem ParnasSys. De 
conciërge en de verzuimcoördinator registreren dagelijks op 
deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid van leerlingen. Bij eventuele 
afwezigheid van deze functionarissen heeft de school vaste 
vervanging geregeld. In de registratie maakt de school onderscheid 
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tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Door de deugdelijke 
registratie en het wekelijkse overleg van een delegatie van de 
commissie voor de begeleiding (klein cvb-overleg) kan de school in de 
basis voldoen aan de wettelijke regels over het melden van verzuim 
zonder geldige reden. 
We merken wel op dat in het totaaloverzicht de reden van geoorloofd 
verzuim niet zichtbaar is. De zorgcoördinator is op de hoogte van de 
situatie van iedere leerling en houdt dit bij in notities in het systeem. 
Voor de analyse is het echter aan te bevelen om deze categorie te 
specificeren zodat de registratie vollediger wordt. Stage is een aparte 
code in ParnasSys die de school ook als zodanig gebruikt. Ze is bezig 
om de registratie tijdens stage soepeler te laten verlopen. Tot slot 
constateren we dat de verzuimcoördinator de leerlingen die te laat 
komen zorgvuldig registreert in minuten van ongeoorloofd verzuim. 
Dit gebeurt echter in een apart document waardoor het systeem 
kwetsbaarder wordt. 
 
Meldingsplicht 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd 
verzuim van leerlingen te melden. Het gaat hier om leerlingen die 
binnen vier weken zestien uur zonder geldige reden afwezig zijn. De 
school doet deze meldingen over het algemeen tijdig en correct. 
Binnen de onderzoeksgroep zijn in de onderzochte periode twee 
meldingen niet of niet tijdig gedaan, maar dit valt binnen de 
toegestane foutmarge. 
De eerste leerling die de school niet heeft gemeld betreft een geval 
waarbij de school wel gelijk op de eerste dag van afwezigheid van de 
leerling contact heeft opgenomen met de leerplichtambtenaar. De 
school heeft echter geen melding gedaan bij het verzuimloket. Het 
tweede geval betreft een gemiste vervolgmelding. Een 
vervolgmelding is aan de orde wanneer de leerling na de eerste 
melding binnen vier weken opnieuw zestien uur ongeoorloofd 
verzuimt. De vervolgmelding moet ook gebeuren als er al een actie 
vanuit de school of leerplichtambtenaar loopt. Wanneer de leerling na 
de aanvankelijke melding helemaal niet meer op school verschijnt, 
kan de school volstaan met een wekelijkse vervolgmelding. Na vier 
weken aaneengesloten afwezigheid kan de school een melding van 
langdurig relatief verzuim doen. Daarna zijn vervolgmeldingen niet 
meer nodig. 
 
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke 
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen 18 en 23 
jaar te melden. Er waren in de onderzochte periode binnen de 
onderzoeksgroep namelijk geen leerlingen die de school moest 
melden. Deze meldplicht geldt voor leerlingen die nog niet in het bezit 
zijn van een startkwalificatie en die vier aaneengesloten lesweken 
zonder geldige reden afwezig zijn. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
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schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en 
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs 
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. Wel kan 
ze nog scherper beoordelen of toekenning van een aanvraag terecht is 
door bewijsstukken te verzamelen. De dossiers waren tijdens het 
onderzoek niet allemaal compleet. De leerplichtambtenaar geeft de 
handreiking om bij twijfelgevallen contact op te nemen. 
 
Schorsing 
Aangezien op VSO De Hoge Brug geen leerlingen zijn geschorst tijdens 
de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of zij aan 
de wetgeving voldoet. 
 
Verwijdering 
Aangezien op VSO De Hoge Brug geen leerlingen zijn verwijderd 
tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of 
zij aan de wetgeving voldoet. 
 
Afwijking onderwijstijd 
De school voldoet niet aan de wettelijke verplichting om in die 
gevallen waarin om lichamelijke of psychische redenen voor 
individuele leerlingen wordt afgeweken van de onderwijstijd 
instemming te vragen aan de inspectie. Dit betreft artikel 12, 14a en/of 
25 van de Wet op de expertisecentra (WEC) en de daarbij behorende 
Beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal 
uren onderwijs. Wanneer de school besluit deze aanvragen te doen bij 
de inspectie, moet het opgestelde ontwikkelingsperspectief voor de 
betreffende leerlingen voldoen aan de vereisten genoemd in de 
Beleidsregel. 
Daarnaast bespraken wij enkele leerlingen waarbij de vrijstelling van 
de leerplicht eventueel aan de orde is. Wij benadrukken dat zolang 
geen sprake is van een vrijstelling van de leerplicht, de school 
verantwoordelijk blijft voor de leerlingen die daar staan ingeschreven. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. 
 
 
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 

3.14. SO Dagbehandeling De kleine Plantage: 
Behandel- en onderwijsgroepen 

Het onderwijs van Dagbehandeling De Kleine Plantage in Rotterdam 
maakt - evenals Dagbehandeling De Vlinder: Jeugdhulp, Onderwijs en 
Behandeling in Gouda - deel uit van de school voor speciaal onderwijs 
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De Piloot. De scholen in deze dagbehandelingscentra functioneren in 
onderwijskundig opzicht goeddeels zelfstandig en zijn daarom voor de 
inspectie aparte objecten van toezicht. 
De Kleine Plantage in Rotterdam telt zo'n zestig leerlingen (zes 
groepen van circa tien leerlingen) met ernstige gedragsproblematiek 
in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Zij krijgen onderwijs en behandeling 
gecombineerd aangeboden in zogenoemde BeO-groepen: Behandel- 
en Onderwijsgroepen. De behandeling wordt verzorgd door Enver 
Jeugdhulp (voorheen: STEK Jeugdhulp). 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De leerlingenzorg is op De Kleine Plantage naar ons oordeel van een 
voldoende kwaliteit. De commissie voor begeleiding (cvb) is 
samengesteld uit personeelsleden van de school en van Enver. Zij wil 
voor deze residentiële leerlingen zorgen voor zoveel mogelijk 
samenhang in het aanbod van onderwijs en zorg. Alle essentiële 
expertise is in de cvb vertegenwoordigd met uitzondering van de 
medische. Omdat deze verplicht in de cvb aanwezig moet zijn (WEC, 
artikel 40b lid 1), geven we het bestuur daarvoor een herstelopdracht. 
 
De zorg en begeleiding zijn gebouwd op twee cycli: een cyclus rond 
het opstellen en uitvoering van het ontwikkelingsperspectief voor 
ieder kind en een uitgebreide cyclus van bespreekmomenten waarin 
de school de ontwikkeling van het kind volgt waarin zij bepaalt hoe 
aan de onderwijs- en behandelingsbehoefte van het kind wordt 
gewerkt. Beide cycli grijpen in elkaar. De doelen in het ontwikkelings-
perspectief en in het behandelplan van Enver (specifiek gericht op de 
sociale en emotionele ontwikkeling) worden grotendeels gezamenlijk 
bepaald; bij de besprekingen van de leerlingen zijn de cvb-leden en de 
teamleden van de groepen betrokken. Ook het 
samenwerkingsverband PPO Rotterdam is met 
schoolcontactpersonen tijdens de besprekingen vertegenwoordigd. 
 
Zowel de vorderingen van de kinderen op het gebied van het 
onderwijs als op het terrein van de behandeling worden via observatie 
gevolgd. Door de jonge leeftijd van de kinderen, de beperkte 
observatiemogelijkheden (vijftig procent van de tijd bestaat uit 
onderwijs, de rest is behandeling) en de korte verblijfsduur (zes tot 
negen maanden, afhankelijk van de duur van de behandeling) is het 
voor de cvb na zes weken slechts mogelijk een voorlopig 
ontwikkelingsperspectief op te stellen. Na circa drie maanden verblijf 
staat het ontwikkelingsperspectief vast. 
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Over de opbouw van de ontwikkelingsperspectieven (meer in het 
bijzonder de plaats en rol van het integratief beeld van de leerling 
daarbinnen) hebben we met de leden van de commissie 
leerlingenzorg van gedachten gewisseld. We stelden vast dat het 
ontwikkelingsperspectief functioneel is voor de planning van 
onderwijsactiviteiten. De rol van de school en van Enver en de 
meerwaarde die zij voor de ontwikkeling van de kinderen willen 
hebben, zou concreter kunnen worden gemaakt. Bij de evaluatie van 
het ontwikkelingsperspectief kan dan, naast de invloed van 
de leerlingkenmerken op de ontwikkeling van de leerlingen, ook de rol 
van de school en van de jeugdhulp worden meegenomen. 
 
Samenwerking 
De Kleine Plantage is trots op de hechte samenwerking tussen de 
school en Enver Jeugdhulp. De afgelopen jaren is deze volgens de 
school sterk verbeterd. Veel van de voorheen bestaande 
cultuurverschillen tussen beide organisaties zijn verdwenen. Er is 
inmiddels veel wederzijds begrip voor elkaars rol en opdracht. Hoewel 
de doelen van het onderwijs en van de behandeling in verschillende 
documenten (ontwikkelingsperspectief respectievelijk behandelplan) 
zijn vastgelegd en er formeel dus niet gesproken kan worden van ‘één 
kind één plan’, zijn deze zodanig op elkaar afgestemd dat in de 
praktijk sprake is van een grotendeels geïntegreerde aanpak. De 
school richt zich naast de samenwerking met Enver vooral ook op de 
betrokkenheid van de ouders bij de zorg voor de leerlingen en het 
zicht op hun ontwikkeling. Ze spant zich onder meer in om de ouders 
of verzorgers te ondersteunen en te leren hoe met de 
ontwikkelingsproblematiek van hun kinderen om te gaan. Enver sluit 
daarop aan met psycho-educatie voor ouders. Daarnaast is er een 
productieve samenwerking met veel verschillende instanties zoals 
gemeenten, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, wijkteams 
en scholen waarnaar de leerlingen uitstromen. We vinden de 
inspanningen die de school levert ten behoeve van de samenwerking 
met belanghebbenden zonder meer voldoende. 

Kwaliteitszorg 
We beoordelen de kwaliteitszorg van De Kleine Plantage als 
voldoende. Het systeem van kwaliteitszorg van de school is al geruime 
tijd vast ingebed in de kwaliteitszorg van het speciaal onderwijs van 
BOOR. De school evalueert haar onderwijs en de resultaten jaarlijks en 
overlegt de uitkomsten via de afdeling Kwaliteit van BOOR aan de 
bovenschools directeur. We zien dat er op gestructureerde wijze 
kwaliteitsgegevens worden verzameld en we stellen vast dat de 
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school de kwaliteit van haar handelen analyseert en beoordeelt. Ze 
werkt vervolgens planmatig aan haar schoolontwikkeling en de 
kwaliteit. Er zijn borgingsdocumenten opgesteld voor diverse 
onderwijsaspecten. 
Naast de zelfevaluatie en periodieke tevredenheidspeilingen onder 

ouders, personeelsleden en leerlingen wordt er tweejaarlijks een 

interne audit uitgevoerd door auditoren (van de afdeling 

onderwijskwaliteit van BOOR en van de scholen). Zij lichten de school 

door met een selectie van kwaliteitsstandaarden voor bepaalde 

onderwerpen en geven in het auditrapport advies om de kwaliteit te 

versterken of te verbeteren. Jaarlijks volgt een re-audit om te 

evalueren hoe de school intern de uitkomsten van de audit heeft 

behandeld, of er – indien nodig – is gewerkt aan verbetering en om 

ervaringen tussen scholen uit te wisselen. 

Een kanttekening maken we bij de analyse van de opbrengsten in 
termen van leerresultaten. Of de leerlingen zich voldoende 
ontwikkelen wordt op leerlingniveau goed gevolgd en bijgehouden. 
De Kleine Plantage leidt de kwaliteit van de opbrengsten op 
schoolniveau (Halen we voldoende uit onze leerlingen?) echter vooral 
af van het vervolgsucces, dat zij nauwkeurig volgt. De 
plaatsbestendiging van de leerlingen na het verlaten van de Kleine 
Plantage is goed (95 procent of hoger). De uitstroomadviezen blijken 
in hoge mate in lijn te zijn met het succes van de leerlingen na verloop 
van tijd in het vervolgonderwijs. Daaruit concludeert de school dat 
ook de ontwikkelingsperspectieven ruimschoots voldoende worden 
gerealiseerd maar zonder daarvoor een aparte schoolnorm te 
gebruiken. De school zou echter concreet de relatie moeten leggen 
tussen de verwachte en de gerealiseerde resultaten van de 
ontwikkelingsperspectieven. Analyse op groeps-of schoolniveau kan 
naar ons oordeel daarom sterker. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen we als voldoende. We 
stellen vast dat de school zich op verschillende manieren 
verantwoordt naar het bestuur en de dialoog voert met de 
medezeggenschapsraad. Ze is voldoende transparant is over haar 
doelstellingen, activiteiten en resultaten. Aan overige 
belanghebbenden kan zij echter concreter zijn over haar 
opbrengstambities en over de resultaten van het onderwijs en de 
schoolontwikkeling in het vorige schooljaar. In de schoolgids geeft de 
school weliswaar weer hoe de leerlingen het doen in het 
vervolgonderwijs, vergeleken met het uitstroomadvies. Maar de 
school laat nog niet concreet zien hoeveel van de 
uitgestroomde leerlingen het bedoelde uitstroomniveau in hun 
ontwikkelingsperspectief hebben bereikt. Op dat punt kan de 
informatie in de schoolgids nog meer betekenis krijgen voor de 
ouders. 

Overige wettelijke vereisten 
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Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

3.15. VSO Tyltylschool 

De afdeling VSO van de Tyltylschool telt momenteel 44 leerlingen. Het 
gaat om jongeren in de leeftijd van 13 tot 20 jaar met meervoudige 
beperkingen. Alle leerlingen hebben een vorm van dagbesteding als 
uitstroombestemming. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De leerlingenzorg op de Tyltylschool voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen. De ontwikkeling van de leerlingen wordt op een 
inzichtelijke manier gevolgd, zowel voor de verschillende 
ontwikkelingsgebieden als de leergebiedoverstijgende vaardigheden. 
De school werkt vanuit een integrale (multidisciplinaire) benadering 
van de leerling. Toetsen kunnen daarbij niet worden gebruikt. Het 
volgen van de ontwikkeling van de leerlingen vindt plaats met behulp 
van observatie en registratie. Daarbij is steeds meer dan één 
personeelslid per leerling betrokken om zo objectief mogelijk te zijn. 
Het team evalueert het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen 
jaarlijks twee keer waardoor het goed zicht heeft op de complexe 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De school voert de 
ondersteuning voldoende planmatig uit. In de 
ontwikkelingsperspectieven is te zien hoe de onderwijsbehoeften en 
het uitstroomniveau (belevingsgerichte, activiteitengerichte of 
arbeidsgerichte dagbesteding) worden bepaald. Het integratief beeld 
van de leerling zou in het ontwikkelingsperspectief nog wat scherper 
kunnen worden weergegeven als basis voor de keuze van de 
uitstroomdoelen, evenals de eigen rol van het team bij het realiseren 
van die doelen. Zodoende wordt de evaluatie van de ontwikkeling van 
de leerlingen niet te zeer gericht op de kenmerken van de leerling 
alleen maar kan daarbij ook de kwaliteit en de meerwaarde van de 
zorg en begeleiding nadrukkelijk worden betrokken. We denken 
overigens dat de school zeker in staat is haar leerlingenzorg op 
het niveau van ‘goed’ te krijgen. 
 
Didactisch handelen 
In vier van de zes groepen die de school heeft, hebben we lessen 
geobserveerd. Daarin hebben we gestructureerde lessen gezien met 
herkenbare elementen van directe instructie en handelingsgericht 
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werken, afgestemd op de kenmerken van de leerlingen. In de groepen 
zijn steeds meerdere personeelsleden aanwezig die een geplande en 
actieve rol in de lessen hebben. Er wordt veelal groepsdoorbroken 
gewerkt en er is veel afwisseling in de lesactiviteiten. Daarbij wordt 
van het gehele schoolgebouw gebruik gemaakt. Leerlingen die 
daartoe in staat zijn krijgen opdrachten en oefening in praktische 
werkzaamheden in de sfeer van verzorging en huishoudelijke taken. 
De leerlingen hebben daarbij zichtbaar plezier. Wij hebben ook een 
positieve indruk van de pedagogische aanpak. Die is heel empathisch 
maar tegelijkertijd eisenstellend: leerlingen moeten zelf nadenken en 
actief blijven, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met hun 
mogelijkheden. Met een variatie aan werkvormen en methodes werkt 
het team aan het op niveau houden en verder verbeteren van de 
pedagogisch-didactische aanpak in de groepen. 
 

Kwaliteitszorg 
Uit de presentatie die de school tijdens het onderzoek gaf, blijkt dat de 
directie en het team een nadrukkelijke focus hebben op de kwaliteit 
van de school. We beoordelen de kwaliteitszorg van de Tyltylschool 
als voldoende. Het systeem van kwaliteitszorg van de school is al 
geruime tijd vast ingebed in de kwaliteitszorg van het speciaal 
onderwijs van BOOR. De school evalueert jaarlijks haar onderwijs en 
de resultaten en overlegt de uitkomsten via de afdeling Kwaliteit van 
BOOR aan de bovenschools directeur. 
We zien dat er op gestructureerde wijze kwaliteitsgegevens worden 
verzameld en dat de school de uitstroom van de leerlingen analyseert. 
Ook zien we dat ze haar handelen kritisch beoordeelt. 
Daarnaast vindt er tweejaarlijks een interne audit plaats door 
auditoren (van de afdeling onderwijskwaliteit van BOOR en van de 
scholen). Zij lichten de school door met een selectie van 
kwaliteitsstandaarden voor bepaalde onderwerpen en geven in het 
auditrapport advies om de kwaliteit te versterken of te verbeteren. 
Jaarlijks volgt een re-audit om te evalueren hoe de school intern de 
uitkomsten van de audit heeft behandeld, of er - indien nodig - is 
gewerkt aan verbetering en om ervaringen tussen scholen uit te 
wisselen. 
Op basis van de uitkomsten van de zelfevaluatie en de audits werkt de 
Tyltylschool planmatig aan haar schoolontwikkeling en de kwaliteit. Er 
zijn borgingsdocumenten opgesteld voor diverse onderwijsaspecten. 
Bij de deelname aan het kwaliteitszorgysteem van het speciaal 
onderwijs van BOOR is inbegrepen dat de school  een zelfreflectie 
schrijft bij de zelfevaluatie. We stellen vast dat de Tyltylschool 
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zelfkritisch is en helder zicht heeft op haar sterke punten en de 
ontwikkelpunten en zij benoemt ook zelfbewust haar valkuilen. De 
school realiseert zich namelijk goed dat zij met haar complexe 
leerlingenpopulatie een 'niche' vormt binnen het speciaal onderwijs. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen we als voldoende. We 
stellen vast dat de school zich op verschillende manieren 
verantwoordt naar het bestuur en de dialoog voert met de 
medezeggenschapsraad. Ze is voldoende transparant over haar 
doelstellingen, activiteiten en resultaten. Wel zou de school zich in de 
schoolgids meer betekenisvol kunnen verantwoorden over de 
resultaten van het onderwijs. Ze geeft daarin wel informatie over de 
bestemmingen waarnaar de leerlingen na afloop van hun periode op 
Tyltylschool uitstromen. Maar ze zou het niveau van de leerresultaten 
die de leerlingen aan het eind van hun schoolperiode bereiken in de 
schoolgids nadrukkelijker moeten koppelen aan het beoogde 
uitstroomniveau in de ontwikkelingsperspectieven. De school heeft 
daar immers goed zicht op en op die manier zou de school het voor 
ouders en verzorgers inzichtelijker maken of ze met haar leerlingen 
optimale resultaten behaalt. 

Overige wettelijke vereisten 

Op de Tyltylschool VSO onderzochten wij op welke manier de school 
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteert. Wij 
stellen vast dat de meldcode voldoet aan de wettelijke eisen en het 
team jaarlijks wordt geschoold in het gebruik van de meldcode. 
 
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: OBS Delfshaven locatie 
Palet 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij OBS Delfshaven Daltonlocatie Palet. 
 
Op 15 januari 2019 hebben wij op OBS Delfshaven Daltonlocatie Palet 
(hierna Palet) een kwaliteitsonderzoek naar risico's uitgevoerd. We 
oordelen op basis van de kernstandaarden zicht op ontwikkeling, 
didactisch handelen en veiligheid dat Palet een voldoende school is. 
We hebben inderdaad risico's gezien in de eindopbrengsten, maar 
uiteindelijk deze niet beoordeeld. We hebben een voldoende 
onderwijsproces aangetroffen (waarbij de samenwerking de 
waardering goed heeft gekregen), voldoende waarborg van de 
veiligheid en voldoende kwaliteit betreffende de drie standaarden bij 
de kwaliteitszorg en ambitie. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Conclusie 

Binnen de context van deze kleine Daltonschool, met veel in- en 
uitstroom tussentijds van leerlingen, dragen directie en teamleden 
voldoende verantwoordelijkheid om hun leerlingen - met een veelal 
kwetsbare beginsituatie - onderwijs te bieden dat voldoet aan de 
basiskwaliteit. De onderwijsresultaten laten weliswaar een risicovol 
beeld zien, maar we hebben overwegend een school gezien van 
voldoende kwaliteit. Leraren bieden hun leerlingen een veilige 
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omgeving en dat onderstrepen de leerlingen en de ouders ook. 
Leraren  zijn ondersteunend in hun pedagogisch/didactisch handelen 
en creëren een werksfeer waarin leerlingen over het algemeen 
betrokken en taakgericht zijn. Sterk is de samenwerking met anderen 
om soepele overgangen te creëren en/of te zorgen voor een 
doorgaande ontwikkeling. De kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg 
versterken elkaar voldoende om het primaire proces te borgen. 
Daarnaast zien wij  enkele aandachtspunten om het primaire proces 
en de kwaliteitszorg en ambitie te versterken.  

4.1. Onderwijsproces 

Effectief inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen kan 
beter. 
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van hun 
leerlingen, maar kunnen hier in de klassensituatie nog sterker op 
inspelen. Het gaat dan vooral om de leerlingen die ofwel meer 
uitdaging nodig hebben en/of meer ondersteuning bij de 
taalontwikkeling. 
 
Leraren volgen de leerlingen in de kleutergroepen op basis van 
leerlijnen en doelen en met een genormeerde toets. Bij twijfel over de 
beginnende geletterdheid vindt een nader onderzoek plaats. In de 
overige groepen houden de leraren de methodegebonden toetsen bij 
en daarnaast de genormeerde toetsen voor taal en rekenen en 
wiskunde. Bovendien nemen de leraren de woordenschattoets af om 
de kwetsbare beginsituatie van leerlingen op het gebied van 
taal, goed in beeld te krijgen. Ook brengen de leraren de sociale-
emotionele ontwikkeling in kaart. 
 
Op basis van al deze gegevens vindt er twee keer per jaar een 
groepsbespreking plaats, zijn analyses gemaakt en zijn 
aandachtspunten voor het handelen in de klassensituatie besproken 
en vastgesteld. Met het volgen, signaleren, analyseren en bepalen van 
vervolgacties, voldoet ‘zicht op ontwikkeling’ aan de basiskwaliteit. 
We zien wel ruimte voor verbetering. Zo zijn de aandachtspunten voor 
de klassensituatie vastgelegd, maar in hoeverre deze 
aandachtspunten effect hebben gehad in de klassensituatie blijft naar 
ons idee te vaag. 
 
Didactisch handelen geeft een wisselend beeld 
We hebben met de observanten van de school vier lessen bezocht en 
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hoewel er afspraken zijn gemaakt over het didactisch model, zien we 
in de uitwerking hiervan nog wel verschillen. Ons beeld wijkt hierin 
niet af van het beeld dat ook de observanten hebben. Het gaat dan 
vooral om het benoemen van het doel van de les en tijdens de les en 
aan het eind hierop terugkomen, zodat de leerlingen weten wat zij in 
deze les hebben geleerd. Ook de uitdaging voor de sterkere leerlingen 
is niet in elke les voldoende zichtbaar, terwijl deze leerlingen in gedrag 
en houding laten zien meer aan te kunnen. Beter inspelen hierop 
verhoogt voor deze leerlingen de effectieve leertijd. Tot slot behoeft 
de woordenschatdidactiek een sterker accent. 
 
Wat wel in alle lessen zichtbaar is, is de betrokkenheid en de 
taakgerichtheid van de leerlingen. Leerlingen komen in de 
combinatieklassen tot leren binnen een prettig en rustig werkklimaat. 
Het is een effect dat leraren creëren door een ondersteunende 
houding naar hun leerlingen in woord en gebaar. De lessen verlopen 
vervolgens gestructureerd en de uitleg is helder waardoor leerlingen 
hun opdrachten begrijpen en ermee aan het werk kunnen. Daarnaast 
hebben leerlingen week- en dagplanningen waar zij zelfstandig mee 
verder kunnen. Deze tijd biedt de leraren mogelijkheden om de 
leerlingen extra te ondersteunen en zowel de leerlingen als de ouders 
geven aan dat zij deze ondersteuning ook krijgen van hun leraren. We 
concluderen dat de lessen voldoen aan de basiskwaliteit, hoewel er 
aandachtspunten zijn om de kwaliteit te verbeteren.       
 
Palet heeft samenwerking hoog in het vaandel staan 
De school voldoet op een overtuigende wijze aan de basiskwaliteit, 
omdat zij soepele overgangen voor de leerlingen goed heeft geregeld, 
veel waarde hecht  aan een warme overdracht van leerlingen en heel 
nauw samenwerkt met ketenpartners en het 
samenwerkingsverband.  
 
Deze kleine school heeft een hoog percentage leerlingen dat 
tussentijds in- en uitstroomt. Bij de uitstroom - zowel tussentijds als 
aan het eind van de basisschoolperiode - is naast een onderwijskundig 
rapport een warme overdracht een vaststaande regel, wanneer de 
ouders daarvoor toestemming verlenen. Ook bij de leerlingen die 
binnenkomen vanuit de peuterspeelzaal of tussentijds probeert de 
school goed zicht te hebben op de beginsituatie van leerlingen 
middels rapporten of verslagen, maar vooral door mondeling contact 
met de vorige school of peuterspeelzaal. Dat valt niet altijd mee, 
omdat de school leerlingen opvangt vanuit een tehuis en voorgaande 
scholen soms niet de informatie beschikbaar hebben die nodig is om 
goed aan te sluiten bij hetgeen een leerling nodig heeft. Deze 
inspanning voor een goede overdracht geeft aan hoeveel belang de 
school hecht aan een doorgaande ontwikkeling. Eén van de ouders 
onderstreept dit vanuit haar ervaring met de overgang van de 
peuterspeelzaal naar de basisschool, waarin zij schetst hoe soepel 
deze overgang verloopt.  
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De directie geeft aan dat bij de overgang naar VO of een andere school 
de denominatie of concurrentie geen enkele rol speelt. Het belang van 
de leerling staat voorop. Ouders hebben goede voorbeelden hoe 
nauw de samenwerking is met ketenpartners en de directie en intern 
begeleider vullen dit aan vanuit de vele (hulp)vragen die de populatie 
met zich meebrengt. 
 
Met het samenwerkingsverband is De Tweede Haven opgezet en 
hoewel momenteel geen van de leerlingen van Palet hiervan gebruik 
maakt, is het wel een voorziening waar de directie en het bestuur zich 
sterk voor hebben gemaakt. Het is een kortdurende  voorziening voor 
leerlingen vanuit de basisscholen in Delfshaven die een positieve 
impuls kunnen gebruiken op taak-werkhouding, het gedrag en/of de 
sociale ontwikkeling. Deze voorziening is gehuisvest in Palet, 
waardoor de directie het eerste aanspreekpunt is en de begeleiders 
deel uitmaken van het team. 
 
Ouders geven aan hoe laagdrempelig de school is. Bij vragen over je 
kind en waar nodig aanpassingen op welk terrein dan ook, vinden 
ouders een gewillig oor bij alle teamleden en bij de conciërge.   

4.2. Schoolklimaat 

Veiligheid is voldoende gewaarborgd 
Palet voldoet aan de basiskwaliteit op het gebied van veiligheid door 
haar zorg voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van haar 
leerlingen, de monitoring hiervan en het beleid hieromtrent. Dit blijkt 
onder andere uit de gesprekken die wij met de ouders en de leerlingen 
hebben gevoerd over de beleving van de veiligheid en het 
welbevinden. De ouders roemen het veiligheidsbeleid van de school. 
Pesten komt volgens de ouders niet voor, integendeel, volgens de 
ouders leren de leerlingen respect te hebben voor elkaars culturele 
achtergrond. Ook de leerlingen voelen zich veilig op school en enkele 
leerlingen kunnen hierin een vergelijk maken met de school 
hiervoor. Daarnaast monitort de school de veiligheidsbeleving en deze 
toont een positief beeld. De school heeft echter de gegevens hiervan 
nog niet zodanig geanalyseerd om verbeteracties of borging te 
realiseren. De school heeft veel documenten waarin de verschillende 
onderdelen van het veiligheidsbeleid zijn beschreven en er is een 
veiligheidscoördinator aangesteld. Een overkoepelend 
veiligheidsbeleid, waarin de verschillende onderdelen in onderlinge 
samenhang zijn beschreven, ontbreekt echter nog. Ook kan de school 
meer bekendheid geven aan de veiligheidscoördinator, zodat 
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leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er sprake is van 
pestgedrag. 

4.3. Onderwijsresultaten 
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De leerresultaten van Palet, die risicovol zijn, zijn niet te beoordelen 
Wij vinden dat we met de beschikbare informatie de risicovolle 
resultaten niet valide en betrouwbaar kunnen beoordelen en 
hebben besloten hiervan af te zien. In de eerste plaats omdat een 
gering aantal (5) leerlingen in 2018 aan de eindtoets heeft 
deelgenomen. Deze groep laat zien dat de toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem in leerjaar 8 voldoende zijn, maar de eindtoets 
niet. Op basis van de schooladviezen die deze leerlingen hebben 
gekregen zou je een hogere score op de eindtoets mogen verwachten. 
De eigen leraar was tijdens de toetsdagen door omstandigheden 
afwezig. In hoeverre dit een rol heeft gespeeld, blijft een vraag. In de 
tweede plaats is over het gewichtenpercentage verwarring ontstaan 
en bij een kleine school kunnen één of twee leerlingen met een 
leerlingengewicht een behoorlijk verschil maken. 
 
De school heeft zelf geen verklaring voor de tegenvallende resultaten 
en hetzelfde geldt voor 2017 waar ook de toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem in leerjaar 8 voldoende zijn en de eindtoets 
tegenvalt. We zien wel dat de individuele leerlingen in de laatste twee 
schooljaren behoorlijk veel leerwinst maken. De school hanteert 
daarbij streefdoelen in het leerlingvolgsysteem vergelijkbaar met het 
landelijk gemiddelde. Dus de lat ligt hoog. 
 
De school zet nu in de middenbouw meer handen en een extra 
programma in, omdat de uitslagen van de toetsen daartoe aanleiding 
gaven. Leerlingen die veel leertijd nodig hebben om zich de leerstof 
eigen te maken, lopen achterstanden niet alleen in de bovenbouw in. 
Daar anticipeert de school nu op. De directie vraagt zich af of de 
leertijd voor de cognitieve vakken ook nog eens kritisch tegen het licht 
gehouden moet worden in relatie tot de resultaten. 
 
 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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Kwaliteitszorg is voldoende cyclisch van aard 
Het kwaliteitszorgsysteem is beschreven in het schoolplan en hangt 
samen met het koersplan en de kernwaarden daarin, zoals leren voor 
de toekomst, leren is maatwerk etc. Voor Palet komen daar de 
Daltonkernwaarden bij, zoals samenwerken, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit, reflectie en 
borging. 
 
De directie is trots op het jaarplan waarin de doelen voor 2018/2019 
staan die in samenspraak met de teams tot stand zijn gekomen. De 
doelen zijn weergegeven in concrete beschrijvingen en acties en zijn 
met regelmaat geëvalueerd. Deze regelmatige evaluaties houden ons, 
aldus de directie, scherp. De school toont ook aan door haar 
uitgebreide schoolevaluatie zicht te hebben op haar kwaliteit. Beide 
documenten geven aan dat het geen papieren verantwoording is naar 
derden, maar dat het sturingsinstrumenten zijn die tot verbeteracties 
leiden binnen de locaties zelf. 
 
Voor de locatie Palet heeft een visitatie plaatsgevonden met een goed 
gevolg tot certificering als Daltonschool. Er staan enkele 
aanbevelingen in en hetzelfde geldt ook voor de aanbevelingen vanuit 
het rekenonderzoek. Sommige van deze aanbevelingen zijn 
meegenomen in het jaarplan en enkele andere moeten in het volgend 
jaarplan een plek krijgen. Al met al voldoet het stelsel van 
kwaliteitszorg aan de basiskwaliteit.  
 
Wij vinden dat het stelsel van kwaliteitszorg aan kracht kan winnen 
wanneer niet alleen voor de resultaten toetsbare doelen zijn 
geformuleerd, maar ook voor onderdelen van het primaire proces die 
bijdragen aan de verbetering van de resultaten. Zo zien wij het 
didactisch handelen als een belangrijk speerpunt voor het volgend 
jaar. Vanuit de visitatiecommissie, vanuit het onderzoek rekenen en 
vanuit ons kwaliteitsonderzoek komt naar voren dat de school meer 
aandacht kan schenken aan de betere leerling. Het gaat dan niet direct 
om methoden en materialen, maar om de didactiek. Vervolgens 
denken we dat de woordenschatdidactiek en een nadere uitwerking 
van het directe instructiemodel een belangrijke plek verdienen binnen 
de verbeteracties. 
 
Het is een goed voornemen van de directie om volgend schooljaar de 
verbeteracties te beperken, zodat overzichtelijk blijft aan welke 
belangrijke speerpunten teamleden werken en met welk beoogd 
effect. 
 
Er is sprake van een professionele cultuur  
Er is sprake van een voldoende professionele cultuur op Palet. Leraren 
hebben zich ingezet om een Daltonschool te worden en zijn daarin 
geslaagd. De visie en de ambities zijn daarmee breed gedragen en 
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daarover spreekt de visitatiecommissie zich ook positief uit. 
 
Het eigenaarschap proberen directie en intern begeleider steeds lager 
te beleggen. Zelf de toetsen analyseren en deze presenteren is 
daarvan een goed voorbeeld. Leraren geven aan volledig 
verantwoordelijk te zijn voor de vakinhouden en het didactisch en 
pedagogisch proces. Zij voelen zich een hecht en verantwoordelijk 
team en zien op tegen de veranderingen in de teamsamenstelling, 
wanneer twee collega’s met pensioen gaan. 
 
Verantwoording en dialoog voldoet, maar geef ideeën een plek 
De directie heeft voldoende documenten waarin zij verantwoording 
aflegt over de kwaliteit van het onderwijs naar het bestuur, naar de 
locaties en naar de ouders. Vervolgens vinden er regelmatig 
gesprekken plaats met de bovenschools directeur over het 
managementcontract en met de kwaliteitsmedewerker van het 
bestuur. 
 
In de schoolgids is geen juiste weergave gegeven van de resultaten, 
maar dat berust op een misverstand. Wij gaan ervan uit dat dit in de 
volgende schoolgids is hersteld. Over het algemeen geeft de 
schoolgids voldoende informatie en is de flyer een handzaam 
document. 
 
Ouders vinden het jammer dat de Ouderkamer nauwelijks meer een 
functie heeft en daarnaast hebben ouders ideeën over het invullen 
van verschillende sportactiviteiten na schooltijd. Leerlingen hebben 
ook ideeën. Een belangrijk aandachtspunt voor de school is hoe 
ouders en leerlingen hun ideeën kenbaar kunnen maken, zodat de 
school hiervan gebruik kan maken.   
 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: OBS De Waterlelie 

5 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij OBS De Waterlelie. 
 
Op 10 december 2018 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd 
op OBS De Waterlelie. De oorspronkelijke opzet was vijf standaarden 
te onderzoeken: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, 
Samenwerking, Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur. In de loop van 
de dag hebben we echter risico's gezien in de kernstandaard Zicht op 
ontwikkeling. We hebben het onderzoek derhalve omgezet naar een 
kwaliteitsonderzoek naar risico's. Dit betekent dat we 
drie standaarden hebben toegevoegd; Veiligheid, Resultaten en 
Verantwoording en dialoog. We hebben het bestuur en de 
schoolleiding hierover geïnformeerd. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

Wij kennen aan De Waterlelie het eindoordeel ‘onvoldoende school’ 
toe omdat Zicht op ontwikkeling niet voldoet aan de basiskwaliteit. 
Dit betekent dat de school onvoldoende zorgt voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen waarbij deze 
ontwikkeling stagneert. Het is voor het bestuur en de school direct 
aanleiding het plan van aanpak aan te scherpen en aan te vullen. De 
school heeft onder leiding van de huidige directeur de laatste jaren al 
flinke stappen voorwaarts gezet. Op de overige onderzochte 
standaarden voldoet de school dan ook aan de wettelijke vereisten. 
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5.1. Onderwijsproces 

De systematiek van analyse en aanpak van leerachterstanden moet 
beter 
De standaard Zicht op ontwikkeling voldoet niet aan de basiskwaliteit. 
De school zorgt namelijk onvoldoende voor een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert of 
voorloopt (artikel 8, lid 1 en 4 WPO). Wij geven hiervoor een 
herstelopdracht. Doordat het merendeel van de leraren de prestaties 
en de ontwikkeling van de leerlingen volgt aan de hand van 
observaties, methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen 
merken zij achterstanden wel op. Opvallend hierbij is dat de 
onderbouw de ontwikkeling minder goed in beeld heeft dan de 
bovenbouw. Op schoolniveau geldt dat de analyses en de aanpakken 
die daarna volgen beter moeten. Zo zoeken de leraren in de analyses 
onvoldoende naar verklaringen waarom deze leerlingen stagneren of 
opvallen in hun ontwikkeling. Dit roept de vraag op in hoeverre de 
gekozen aanpak, bijvoorbeeld een verlengde instructie, passend is. Bij 
het uitvoeren van de analyse op leerlingniveau kunnen de leraren 
leren van de analyses die zij op groepsniveau doen binnen het 
vakgebied rekenen. In de evaluatie van de begeleiding kijken de 
leraren wel of een leerling het gestelde doel heeft gehaald maar er 
wordt onvoldoende geëvalueerd of de inhoud van de begeleiding 
effectief is geweest. Op basis hiervan kan er meer doordacht een 
keuze worden gemaakt voor een vervolgaanpak. Om deze stappen te 
zetten zijn leraren vanzelfsprekend geholpen met een heldere 
zorgstructuur en een stabiele bezetting van de interne begeleiding. 
Hier heeft het de laatste jaren juist aan ontbroken. 
 
De afstemming van de instructie vraagt om verbetering 
De kwaliteit van het didactisch handelen is voldoende beoordeeld. 
Het is echter geen ruime voldoende. In de lessen is zichtbaar waar de 
school de laatste jaren hard aan heeft gewerkt. Zo zorgen de leraren 
voor een prettig pedagogisch klimaat. Ook zijn de leerlingen over het 
algemeen betrokken en gericht op leren. Dit bereiken de leraren door 
het gekozen instructiemodel te hanteren en verschillende activerende 
technieken en werkvormen toe te passen. Ook de afstemming van de 
verwerking is op orde. Wel kan deze nog aan kracht winnen door de 
sterkere leerlingen (nog) meer op hun eigen niveau te bedienen. Wat 
nog onvoldoende uit de verf komt is de afstemming van de instructie. 
In teveel lessen zien we dat alle leerlingen dezelfde instructie krijgen, 
ongeacht waar ze zich bevinden op de leerlijn. Om de instructie af te 
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kunnen stemmen op de verschillen tussen leerlingen is het nodig dat 
leraren meer zicht krijgen op de ontwikkeling van hun leerlingen. Voor 
het komend schooljaar is reeds een training 'gedifferentieerde 
instructie' ingepland. Dit heeft de school gedaan naar aanleiding van 
de bevindingen en de wens en behoefte van het team. De school krijgt 
binnen deze standaard een herstelopdracht op de afstemming van de 
instructie (artikel 8 lid 1 WPO). 
 
Samenwerking voldoet aan de basiskwaliteit 
De school heeft aandacht voor de samenwerking met verschillende 
partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. Zo 
betrekt zij daar waar nodig externe partijen bij de begeleiding van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook is er aandacht 
voor de samenwerking met de inpandige peuterspeelzaal. Deze 
bestaat uit een warme overdracht van alle leerlingen. Verder zoeken 
de partijen samen naar manieren om de samenwerking te 
intensiveren op onderwijsinhoud en doorgaande lijnen. Een voorbeeld 
hiervan is dat de manager van de peuterspeelzaal is aangesloten bij de 
training op de Waterlelie voor (verdere) implementatie van de 
schoolbrede aanpak om gewenst gedrag te versterken. De directie ziet 
nog kansen de samenwerking met een aantal scholen voor voortgezet 
onderwijs te versterken door het gesprek aan te gaan over het delen 
van informatie van oud-leerlingen. 

5.2. Schoolklimaat 
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De school zorgt voor een veilige omgeving 
Directie en team zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen. 
In de eerste plaats is voor leerlingen duidelijk hoe zij met elkaar horen 
om te gaan. Hier besteedt de school actief en zichtbaar aandacht 
aan. In de tweede plaats brengt de school de veiligheidsbeleving van 
de leerlingen in beeld. De analyse hiervan heeft onder meer geleid tot 
de nieuwe aanpak om gewenst gedrag aan te leren. Ook ontwikkelt de 
school dit schooljaar een veiligheidsplan. Een concept hiervan is al 
beschikbaar. Tenslotte is ook een vertrouwenspersoon aangewezen bij 
wie leerlingen terecht kunnen als zij ergens mee zitten. Op dit 
moment wordt de vertrouwenspersoon nog amper benaderd. Er ligt 
nog een kans voor de school om de vertrouwenspersoon de groepen 
langs te laten gaan en de betekenis van haar rol daar toe te lichten. Dit 
kan de drempel voor leerlingen verlagen. 

5.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten zijn voldoende 
Op De Waterlelie zijn de eindresultaten voldoende. In zowel 2016 als 
2018 liggen de resultaten (net) boven de ondergrens voor scholen met 
een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Alleen in 2017 lag het resultaat 
lager dan de ondergrens. De directie geeft aan aandacht te hebben 
voor de in haar ogen kwetsbare eindresultaten. Uit een analyse door 
de school blijkt dat in de onderbouw de meeste winst valt te behalen. 

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De school werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering, maar de 
prioritering en focus vraagt om aandacht 
De directie werkt sinds haar start voortvarend aan de benodigde 
kwaliteitsverbetering op een cyclische, systematische en planmatige 
manier. Aan de hand van het jaarplan richt het team zich op een aantal 
speerpunten die een relatie hebben met de doelstellingen in het 
koersplan van het bestuur. Het team weet waar het aan toe is en voelt 
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zich samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op 
De Waterlelie. Het jaarplan geeft veel houvast omdat helder is 
omschreven wat de school op welke onderdelen wil bereiken en ook 
hoe ze daar wil komen. Hierdoor is er zowel tussentijds als aan het 
einde van een periode sprake van een waardevolle evaluatie. Naast 
tevredenheidspeilingen en eigen observaties in de lessen aan de hand 
van een kijkwijzer vindt sinds dit jaar jaarlijks een doorloopdag vanuit 
het bestuur plaats. In voorbereiding hierop heeft de school een 
uitgebreide zelfevaluatie opgesteld waarin ze alle onderdelen van de 
onderwijskwaliteit hebben beoordeeld. Tenslotte heeft de school het 
initiatief genomen een audit op een onderdeel van de kwaliteitszorg, 
namelijk de leerkrachtvaardigheden, uit te laten voeren door het 
kwaliteitsteam van het bestuur. De bevindingen hiervan hebben 
geleid tot een plan van aanpak dat als aanvulling wordt gebruikt op 
het jaarplan. 
 
Binnen het systeem van kwaliteitszorg vraagt de aandacht voor en de 
evaluatie van de kwaliteit van de zorg om verbetering. Hier ligt nog 
een grote kans voor de school. Gezien de geconstateerde 
tekortkomingen is het van belang kritisch te kijken naar de 
speerpunten van dit schooljaar en de prioritering daarvan. 
 
Vanuit de aanwezige professionele cultuur kan het team verder 
werken aan de verbeterpunten 
Op De Waterlelie is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. Het 
team dat dit schooljaar in een grotendeels nieuwe samenstelling is 
gestart werkt bevlogen aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit gebeurt vanuit de leerteams waarin alle leraren 
participeren. Teamleden geven aan dat er steeds meer ruimte is voor 
ieders mening en dat naar elkaar wordt geluisterd. Daarnaast krijgen 
de leraren de gelegenheid om zich verder te professionaliseren, zowel 
op teamniveau als individueel. Er is structureel aandacht voor de 
begeleiding en scholing van startende leraren. Het team wil zich 
verder ontwikkelen in het leren van en met elkaar. Het team heeft al 
enige ervaring opgedaan met onder andere collegiale consultatie (in 
de vorm van observatie en feedback) en videocoaching. Een 
structurele implementatie hiervan kan nog plaatsvinden. Kortom, met 
de huidige structuur is een basis gelegd voor een professionele cultuur 
van waaruit het team gericht verder kan werken aan de onderdelen 
van het onderwijs die beter moeten. 
 
Verantwoording en dialoog op orde 
Wij beoordelen Verantwoording en dialoog bij De Waterlelie als 
voldoende. Zo organiseert de school tegenspraak via de 
medezeggenschapsraad. Ook verantwoordt de school zich met een 
toegankelijke website, schoolgids en via Scholen op de kaart. De 
behaalde resultaten worden weliswaar in de schoolgids benoemd 
maar niet geduid. Hierdoor is voor ouders en andere 
belanghebbenden niet duidelijk of deze resultaten voldoen aan de 
door de school gestelde norm. De school voldoet hiermee niet aan 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 99/172



 

artikel 13, lid 1 onder a (WPO) en moet dit herstellen. In het jaarplan 
2018-2019 heeft de school zich als doel gesteld de ouders nog meer te 
betrekken de ontwikkeling van de school. De medewerker 
ouderbetrokkenheid waarover de school beschikt is onder meer 
voornemens koffieochtenden te organiseren voor ouders.  
 

5.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: OBS Over de Slinge 

6 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij OBS Over de Slinge. 
 
Op 11 december 2018 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd 
op OBS Over de Slinge. De oorspronkelijke opzet was vier standaarden 
te onderzoeken: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, 
Kwaliteitszorg en Verantwoording en dialoog. In de loop van de dag 
hebben we echter risico's gezien in de kernstandaard Zicht op 
ontwikkeling. We hebben het onderzoek derhalve omgezet naar een 
kwaliteitsonderzoek naar risico's. Dit betekent dat we drie 
standaarden hebben toegevoegd; Veiligheid, Resultaten en 
Verantwoording en dialoog. We hebben het bestuur en de 
schoolleiding hierover geïnformeerd. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Conclusie 

De school garandeert niet de basiskwaliteit 
Op OBS Over de Slinge is de basiskwaliteit van het onderwijs niet op 
orde. Zowel in het onderwijsproces als in de kwaliteitszorg beoordelen 
we een standaard met een onvoldoende. Het eindoordeel is dat OBS 
Over de Slinge een onvoldoende school is. 
Door het ontbreken van een goed functionerend systeem van interne 
kwaliteitszorg zijn risico’s in de kwaliteit van het onderwijsproces niet 
tijdig genoeg gesignaleerd en is onvoldoende gestuurd op 
verbetering. De gevolgen hiervan zijn met name zichtbaar in het 
beperkte zicht van leraren op de ontwikkeling van hun leerlingen. Dit 
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komt in de lessen tot uitdrukking in de grote verschillen die we zien in 
de mate van afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Binnen het team is de wil aanwezig om gezamenlijk te werken aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit. Helderheid in taken en 
verantwoordelijkheden en stevige aansturing van het verbeterproces 
zijn noodzakelijk om de leerlingen van de school een ononderbroken 
ontwikkeling te kunnen bieden. 

6.1. Onderwijsproces 

Door gebrekkige analyse is niet helder waarom leerlingen stagneren 
De leraren op basisschool Over de Slinge beschikken over 
toetsgegevens van hun leerlingen. Zij benutten deze gegevens echter 
onvoldoende omdat zij deze te weinig analyseren. Bovendien hebben 
de leraren nog geen passende vorm gevonden om op basis van de 
gegevens over leerlingen een doelgericht aanbod te plannen. Hiermee 
ontbreekt het aan een voldoende basis om af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen om hen een ononderbroken 
ontwikkeling te laten doormaken (artikel 8, lid 1 en 4 WPO). 
 
De school heeft ervoor gekozen te stoppen met het werken met 
doelen in de groepsplannen. In plaats hiervan wil de school via een 
evaluatieblad bijhouden in welke mate leerlingen de doelen bereiken. 
In de praktijk zien we dat slechts enkele leraren op deze manier 
adequaat zicht houden op de ontwikkeling van hun leerlingen en een 
doelgericht aanbod aanbieden aansluitend op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te 
laten doormaken is het noodzakelijk dat de school een heldere 
structuur uitwerkt, zodat leraren functioneel en betekenisvol gebruik 
leren maken van leerlinggegevens. Dit vraagt om een uitgewerkt 
implementatieplan en intensieve scholing en ondersteuning van 
leraren. Het verhelderen van de verantwoordelijkheidsverdeling 
tussen directie en interne begeleiding wat betreft de aansturing van 
de leerlingbegeleiding is noodzakelijk om het verbetertraject effectief 
aan te kunnen sturen. 
 
De lessen verlopen gestructureerd 
De kwaliteit van de lessen op OBS Over de Slinge is voldoende. Zo zien 
we in de meeste lessen een taakgerichte werksfeer en voldoende 
betrokken leerlingen. Daarnaast geven de meeste leraren een 
gestructureerde les en zorgen ze over het algemeen voor passende 
verwerkingsopdrachten. Verbeterpunten zijn het versterken van de 
doelgerichtheid van de lessen en het verfijnen van de afstemming. Op 
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deze aspecten zagen we grote verschillen tussen leraren. Bovendien 
kunnen de leraren hun leerlingen veel meer dan zij nu doen feedback 
geven op het leerproces. Om een doorgaande lijn te realiseren in het 
didactisch handelen is het noodzakelijk dat leraren ondersteuning en 
sturing krijgen. 

6.2. Schoolklimaat 

De school moet inzetten op een veiligheidsbeleid 
We beoordelen de veiligheid op OBS Over de Slinge als voldoende 
aangezien we op basis van de lesobservaties en het gesprek met 
leerlingen geen directe aanleiding hebben om te twijfelen aan de 
veiligheid van de leerlingen. De school heeft echter geen 
veiligheidsbeleid (artikel 4c, eerste lid onder a WPO) en geen 
antipestcoördinator (artikel 4c, eerste lid onder c WPO) die bekend is 
bij de leerlingen. De school voldoet op deze punten niet aan de 
wettelijke eisen en krijgt hiervoor een herstelopdracht. 

6.3. Onderwijsresultaten 
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De school heeft voldoende eindresultaten 
We beoordelen de eindresultaten van de school als voldoende. De 
school heeft de afgelopen drie schooljaren boven de ondergrens 
gescoord van de schoolgroep. De school kan echter nog niet aangeven 
welke ambities zij heeft voor haar leerlingen en welke doelen daarbij 
passend zijn. De school mag dan ook meer inzichtelijk gaan maken dat 
zij uit de leerlingen haalt wat erin zit. Het versterken van het zicht op 
de ontwikkeling van de leerlingen en het vergroten van de 
analysevaardigheden van de leraren (zie hiervoor) zijn een 
voorwaarde hiervoor. 

6.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Te weinig zicht en sturing op verbetering 
Er is onvoldoende sprake van een functionerend stelsel waarmee de 
school de kwaliteit van het onderwijs monitort en bijstuurt (artikel 10 
en 12 WPO). De school verzamelt nog onvoldoende op systematische 
wijze gegevens wat betreft het onderwijsleerproces. Daardoor heeft 
zij zelf onvoldoende zicht op wat beter moet en kan zij te weinig 
gericht sturen op verbetering. Zo kon het gebeuren dat het verbeteren 
van het zicht op ontwikkeling met onvoldoende urgentie wordt 
opgepakt. De school geeft aan wel zicht te hebben op de 
verbeterpunten. De doorloopdag met het bestuur in april 2018 heeft 
de school input gegeven over de verbeterpunten rond zicht op 
ontwikkeling. De school wil via werkgroepen gaan werken aan 
verbetering. De manier waarop dit vorm moet krijgen was tijdens het 
onderzoek echter nog niet duidelijk. Gezien de ernst van de 
noodzakelijke verbeteringen is urgentiegevoel en een stevige 
aansturing noodzakelijk. Hierbij verdient het verhelderen van taken en 
verantwoordelijkheden van directieleden en interne begeleiding de 
aandacht. Hoewel de school de beschikking heeft over 
kwaliteitskaarten en observatielijsten om de kwaliteit van het 
didactisch handelen in kaart te brengen, maakt de directie hier geen 
gebruik meer van. Het ontbreekt hiermee op schoolniveau aan een 
onderbouwd beeld van de didactische kwaliteit. Het huidige jaarplan 
geeft weinig houvast bij de aansturing van het verbetertraject. De 
school is gebaat bij een jaarplan met heldere doelen die worden 
uitgewerkt naar het niveau van leerkrachtvaardigheden en hoe deze 
geëvalueerd zullen worden. Voor leraren wordt dan duidelijk welke 
vaardigheden zij doorheen de tijd gaan beheersen en bij wie zij 
gedurende het verbetertraject terecht kunnen voor scholing, 
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ondersteuning en aansturing. Bij de formulering van de doelen lijkt 
ook de betekenisvolheid een aandachtspunt. Zo werkt de school aan 
het doel ‘groepsmappen’ terwijl men hier het ‘versterken van de 
analysevaardigheden van leraren’ bedoelt. Het team komt gedreven 
over en laat zien gezamenlijk te willen werken aan het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit. 
 
Verantwoording en dialoog is voldoende 
We beoordelen verantwoording en dialoog als voldoende. De school 
verantwoordt zich middels het schoolplan, de schoolgids, de website, 
mails en Digiduif. Daarnaast betrekt zij ouders bij de school tijdens 
verschillende contactmomenten zoals koffieochtenden, 
themabijeenkomsten en de ouderkamers. De school werkt de doelen 
van haar onderwijs uit in de schoolgids. De resultaten die zij behaalt 
worden benoemd maar niet geduid. Hierdoor is voor ouders en 
andere belanghebbenden niet duidelijk of deze resultaten voldoen 
aan de door de school gestelde norm. De school voldoet hiermee niet 
aan artikel 13, lid 1 onder a (WPO) en moet dit herstellen. Tegenspraak 
organiseert de school via de medezeggenschapsraad (mr). De 
directeur geeft aan dat de mr optreedt als kritische vriend. De school 
verantwoordt zich aan het bestuur middels gesprekken die op 
cyclische en systematische wijze gevoerd worden. Ook de 
doorloopdag kan als vorm van verantwoording richting het bestuur 
worden gezien. Voor het bestuur is het van belang alert te zijn op of er 
een volledig en adequaat beeld wordt geschetst van de school tijdens 
deze dag. 

6.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: De Plataan 

 

7 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij De Plataan. 
  
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 
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Conclusie 

Het onderwijs op De Plataan voldoet op een aantal cruciale 
onderdelen niet aan de basiskwaliteit. Zo zijn de standaarden 
Kwaliteitszorg en Zicht op ontwikkeling onvoldoende. Ook moeten 
onderdelen van verschillende andere standaarden beter, zoals de 
afstemming op specifieke onderwijsbehoeften als onderdeel van 
didactisch handelen. De eindresultaten zijn weliswaar voldoende, 
maar wel zeer risicovol. Dit samen betekent dat de school 
onvoldoende zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen waarbij deze ontwikkeling stagneert. De school zet onder 
leiding van de nieuwe directeur dit jaar stappen voorwaarts. Dit 
gebeurt echter vooral in de voorwaardelijke sfeer (cultuur en structuur 
binnen de school) en nog te weinig en te langzaam op die 
onderdelen die echt op dit moment vragen om verbetering binnen het 
onderwijsleerproces. 
 

7.1. Onderwijsproces 

Leraren zorgen onvoldoende voor een ononderbroken ontwikkeling 
bij leerlingen 
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als onvoldoende. 
Aan de hand van de genormeerde toetsen voor Nederlandse taal en 
rekenen signaleren de leraren wel waar leerlingen staan in hun 
ontwikkeling, maar dit leidt vervolgens niet tot een passende aanpak. 
Dit geldt zowel voor het niveau van de groep als voor individuele 
leerlingen. Hoewel de leraren dus vaststellen of een leerling groeit, 
wordt nog te weinig diepgaand gezocht naar verklaringen wanneer de 
ontwikkeling stagneert of tegenvalt. Verklaringen worden 
nog onvoldoende gezocht in het eigen didactisch handelen. 
Vervolgacties kunnen hierdoor niet gericht genoeg zijn. Hierdoor zorgt 
de school er onvoldoende voor dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doormaken (artikel 8 lid 1 WPO). Daarom geven 
wij hiervoor een herstelopdracht. 
 
Didactisch handelen laat grote verschillen tussen leraren zien 
We beoordelen de kwaliteit van het didactisch handelen als 
voldoende. Op een onderdeel van de standaard, namelijk de 
afstemming van de instructie, voldoet de school echter niet aan de 
wettelijke eisen (artikel 8 lid 1 WPO). Hiervoor krijgt de school een 
herstelopdracht. Tijdens de lesobservaties in de groepen zien wij dat 
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de leraren voldoende rust creëren voor de leerlingen om te leren. We 
zien bepaalde elementen van het gekozen instructiemodel terug en 
leraren passen soms activerende werkvormen toe om de actieve 
betrokkenheid te vergroten. Hierbij blijft het wel zaak erop te letten 
dat niet het model of de werkvorm, maar de betekenis centraal staat. 
Een ander aandachtspunt zijn de grote verschillen tussen de lessen. 
Een voorbeeld hiervan is het geven van feedback aan de leerlingen. 
 
Waar de afstemming van de verwerking voldoende is komt de 
afstemming van de instructie nog onvoldoende uit de verf. In teveel 
lessen zien we dat alle leerlingen dezelfde instructie krijgen, ongeacht 
waar ze zich bevinden op de leerlijn. Om de instructie voldoende af te 
kunnen stemmen op de verschillen tussen leerlingen is het nodig dat 
leraren meer zicht krijgen op de ontwikkeling van hun leerlingen. Dit is 
nodig om meer aandacht te besteden aan het gericht inlopen van 
hiaten, onder meer door goed na te denken over het doel en de 
kwaliteit van een verlengde instructie. 
 
Samenwerking voldoet aan de basiskwaliteit 
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor 
haar leerlingen vorm te geven en voldoet daarmee aan de 
basiskwaliteit. Zo is er goed contact met het wijkteam en betrekt de 
school waar nodig externe partijen bij de begeleiding van leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook maakt de school gebruik 
van trainingen die het samenwerkingsverband hiervoor 
aanbiedt. Verder is er aandacht voor de samenwerking met 
de peuterspeelzalen en de scholen voortgezet onderwijs. Deze bestaat 
vooral uit overdracht van informatie over individuele leerlingen. 
Verder werkt de directie van De Plataan steeds meer samen met een 
andere school binnen de kern van Pernis als het gaat om invulling 
geven aan haar onderwijs. Zo bezoeken hun leerlingen samen politiek 
Den Haag. En ook nemen ze samen deel aan een pilot met als doel 
leerlingen die uitstromen naar Praktijkonderwijs hier zo goed mogelijk 
op voor te bereiden. 

7.2. Schoolklimaat 
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Ondanks verbeterde situatie blijft veiligheid punt van aandacht 
Na een periode van onrust en gevoel van onveiligheid binnen alle 
geledingen van de school zijn directie en team erin geslaagd een 
veiligere omgeving te creëren voor de leerlingen. Leerlingen spreken 
hun waardering uit voor de rol die de nieuwe directeur hierin speelt. In 
de eerste plaats is voor iedereen nu duidelijk wat de afspraken zijn en 
wat een ieder van elkaar kan en mag verwachten. Dit geldt in de klas 
en ook op het schoolplein. In de tweede plaats heeft de school naast 
een anti-pestcoördinator sinds kort ook een vertrouwenspersoon 
aangewezen bij wie leerlingen terecht kunnen als zij ergens mee 
zitten. Verder brengt de school de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen in beeld. De analyse hiervan heeft samen met signalen 
geleid tot een curatieve aanpak in een van de groepen. Gezien de 
onrust die zo nu en dan in enkele groepen toch opspeelt liggen er 
kansen voor de school meer ter preventie te doen. Bijvoorbeeld door 
de inzet van een schoolbrede methode om te werken aan sociale 
vaardigheden. Dit maakt al onderdeel uit van het plan van aanpak. In 
de voorwaardelijke sfeer tenslotte moet de school de verschillende 
documenten die ze hebben in samenhang brengen binnen een 

veiligheidsbeleid (WPO artikel 4 c, 1e lid onder a). Hiervoor geven wij 
de school een herstelopdracht. 
 

7.3. Onderwijsresultaten 
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De resultaten zijn voldoende, maar zeer risicovol 
Op De Plataan zijn de eindresultaten voldoende, maar wel zeer 
risicovol. Zo liggen de afgelopen drie jaar alleen de eindresultaten van 
2017 boven de wettelijke ondergrens voor scholen met een 
vergelijkbare schoolpopulatie. In 2018 en 2016 was dit niet het geval. 
Ook voor de komende leerjaren moet de school hard aan de slag om 
deze leerlingen op het gewenste niveau uit te laten stromen. Zowel 
directie als bestuur zien de noodzaak om op De Plataan meer op zoek 
te gaan naar verklaringen voor de hiaten en stagnatie in de 
ontwikkeling van leerlingen en vervolgens een passend aanbod te 
kiezen (zie ook Zicht op ontwikkeling). 
 

7.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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Het verbeterproces moet doelgerichter en in een hoger tempo 
Op De Plataan wordt onder aanvoering van de nieuwe directeur hard 
gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Het 
verbeterproces echter is nog onvoldoende gericht en verloopt op 
essentiële onderdelen nog te langzaam, waardoor het te weinig 
oplevert voor de leerlingen (artikel 10 en artikel 12 lid 4 WPO). 
 
Directie en team geven aan zicht te hebben op welke onderdelen van 
de onderwijskwaliteit om verbetering vragen. Deze conclusie 
onderschrijven wij ten dele. Er wordt wel degelijk gewerkt aan 
verbetering van onderwijskwaliteit, en met resultaat. Echter gebeurt 
dit grotendeels met het oog op de lange termijn. Zo ligt de focus van 
de directeur vooral op het verhelderen van de structuur en het 
versterken van de cultuur. Hierin gaat de school voorbij aan een aantal 
onderdelen van het onderwijsproces die op de korte termijn echt 
beter moeten (zie tekst Onderwijsproces). Zo is de zorg die niet 
voldoet aan de basiskwaliteit een blinde vlek binnen de kwaliteitszorg, 
voor zowel directie als team. Een aantal onderdelen van de 
kwaliteitszorg op De Plataan moeten dan ook echt nog beter. Een 
stevige aansturing van dit verbeterproces door de directie van de 
school is noodzakelijk. Allereerst moet deze niet alleen op de lange 
termijn, maar ook op de korte termijn zijn gericht. Ten tweede moeten 
de (geplande) verbeteringen in een hoger tempo worden 
doorgevoerd. Ten derde is het zaak bij de verbeterplannen beter vast 
te leggen welke doelen de school nastreeft, wanneer en op welke 
manier zij deze wil bereiken en wanneer zij tevreden is. Wanneer dit 
gebeurt, is het voor betrokkenen duidelijker waar de school staat en 
welke stappen het team nog moet zetten. Daarmee kan de school de 
voortgang beter evalueren en gerealiseerde verbeteringen borgen. 
 
De Plataan werkt met resultaat aan versterking van de 
kwaliteitscultuur 
Wij beoordelen Kwaliteitscultuur als voldoende. Zoals bij 
Kwaliteitszorg al beschreven heeft de nieuwe directeur ingezet op 
verheldering van de structuur en versterking van de cultuur. Zo zijn de 
taken, bevoegden en verantwoordelijkheden tegen het licht 
gehouden, daar waar nodig aangepast en vervolgens opnieuw 
vastgesteld. Ook is er een jaarkalender opgesteld die helder maakt 
wat wanneer van een ieder wordt verwacht. Verder is er veel 
ruimte gegeven voor het team om naar elkaar toe te groeien. Het 
gesprek met de leraren bevestigt dat er een wil is om samen te 
bouwen aan een school waar goed onderwijs wordt gegeven. 
Dit wordt nu meer dan voorheen als een gedeelde 
verantwoordelijkheid gezien. Er is nu ook een veilige setting waarin 
leraren zich kwetsbaar op durven te stellen en open staan om van en 
met elkaar te leren. Een ander voorbeeld van de professionele cultuur 
is de constructieve opstelling van de leraren voor wie de directie 
coaching en begeleiding nodig acht. Kortom, er wordt gewerkt aan 
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een mooie basis om vervolgens verder te kunnen groeien naar de 
lerende organisatie die De Plataan wil zijn. 
 
Verantwoording in schoolgids is een aandachtspunt 
Wij beoordelen Verantwoording en dialoog bij De Plataan als 
voldoende. Zo organiseert de school tegenspraak via de 
medezeggenschapsraad. Ook zet de directie erop in de ouders nog 
meer te betrekken de ontwikkeling van de school. Een voorbeeld 
hiervan is het gesprek dat de directeur met een groepje ouders heeft 
gevoerd om terug te kijken op zijn eerste honderd dagen. Op twee 
onderdelen vraagt de verantwoording van de school in de schoolgids 
om verbetering. Zo zijn de doelen en de resultaten van haar onderwijs 
(artikel 13, lid 1 onder a) te summier en onvolledig opgenomen. Ook 
ontbreken de in het kader van het stelsel van kwaliteitszorg gedane 
bevindingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn 
getroffen (artikel 13, lid 1 onder o WPO). Op beide onderdelen geven 
wij de school een herstelopdracht. 
 

7.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: De Notenkraker 

8 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij De Notenkraker. 
 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Conclusie 

Het onderwijs op De Notenkraker voldoet niet aan de basiskwaliteit 
omdat de standaarden Zicht op de ontwikkeling en Didactisch 
handelen als onvoldoende zijn beoordeeld. Daarnaast zijn de 
resultaten, hoewel voldoende, uiterst kwetsbaar. 
Vorig jaar is een nieuwe directeur gestart en er zijn twee nieuwe intern 
begeleiders aangetrokken. Het managementteam heeft zicht op wat 
er op de school moet verbeteren en stuurt hier ook op. Om op korte 
termijn de meest noodzakelijke verbeteringen door te voeren, is een 
intensievere aanpak en sturing nodig. 

8.1. Onderwijsproces 

Het zicht op de ontwikkeling moet verbeteren 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 113/172



Wij beoordelen het zicht op de ontwikkeling als onvoldoende, omdat 
de leraren op De Notenkraker onvoldoende onderzoeken of hun 
leerlingen een ontwikkeling doormaken die bij hen past. 
De leraren nemen weliswaar genormeerde toetsen voor Nederlandse 
taal en rekenen bij de leerlingen af, maar zij maken onvoldoende 
gebruik van de signaleringsgegevens die uit die toetsen naar voren 
komen. Op De Notenkraker behalen te veel leerlingen gedurende 
langere tijd onvoldoende resultaten op één of meer vakgebieden. 
De leraren signaleren dit wel, maar zoeken te weinig naar verklaringen 
hiervoor. Vervolgens ontbreekt het aan passende interventies. Dit is 
tijdens het onderzoek zichtbaar geworden voor zowel groepen 
leerlingen die stagneren in hun ontwikkeling als voor verschillende 
individuele zorgleerlingen die langdurig extra ondersteuning nodig 
hebben. Hierdoor zorgt de school er onvoldoende voor dat leerlingen 
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken (artikel 8 lid 1 
WPO). Positief is dat de leraren veel steun ervaren van de nieuwe 
intern begeleiders. Het is belangrijk dat die intern begeleiders en de 
directeur samen aan de leraren duidelijk gaan maken wat zij van hen 
verwachten om het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen te 
verbeteren en hen hierbij verder gaan begeleiden en ondersteunen. 

Betere afstemming op onderwijsbehoeften van leerlingen is nodig 
Over het geheel genomen voldoen de lessen op De Notenkraker niet 
aan de basiskwaliteit, omdat de kwaliteit van de instructie en de 
afstemming onvoldoende zijn (artikel 8 lid 1 WPO). Het afgelopen jaar 
hebben de leraren gewerkt aan het verbeteren van hun instructie door 
meer doelgericht te gaan werken. Zij maken het lesdoel aan de 
leerlingen duidelijk en komen hierop aan het eind van de les terug. 
Daarnaast hebben zij doelenmuren aangebracht in de klassen. Er zijn 
echter meer verbeteringen nodig om schoolbreed tot een kwalitatief 
voldoende instructie te komen. In een aantal lessen is de uitleg niet 
duidelijk en te weinig gebaseerd op vakdidactische principes. 
Bovendien is door het gebrek aan zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen, zoals hierboven beschreven, de afstemming van de 
instructie nog een belangrijk verbeterpunt voor het team van De 
Notenkraker. Tenslotte kunnen de leraren de betrokkenheid van de 
leerlingen bij de les verbeteren, door meer tempo en afwisseling in de 
lessen aan te brengen. Dit kunnen zij bereiken met meer interactie 
tussen leerlingen, met meer variatie in werkvormen en met het geven 
van kortere instructies. Positief is dat wij tijdens de lesbezoeken 
enkele voorbeelden hiervan hebben waargenomen. Er zijn dus 
mogelijkheden in het team om van elkaar te leren.  
 
De samenwerking is voldoende 
De Notenkraker zegt in haar jaarplan 2018-2019 in te zetten op een 
toenemende samenwerking met SBO Hoogvliet, die in hetzelfde pand, 
Villa Vonk, is gehuisvest en onder hetzelfde bestuur valt. Echter uit de 
onderzoeken bij beide scholen door ons in deze periode uitgevoerd, 
blijkt dat die samenwerking nu nog op een laag pitje staat. Het doel 
om van elkaars expertise en kwaliteiten gebruik te maken, 
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bijvoorbeeld ten aanzien van het begeleiden van individuele 
leerlingen in het reguliere onderwijs die extra ondersteuning 
behoeven, zou De Notenkraker veel meer kunnen uitbouwen. Vooral 
om hierdoor in het regulier onderwijs beter bij alle leerlingen een 
ononderbroken leerlijn te kunnen realiseren. Met de kinderopvang, 
die ook in Villa Vonk is gehuisvest onderhoudt De Notenkraker een 
nauwe samenwerking, waardoor er een doorgaande lijn is, ook voor 
vve-geïndiceerde leerlingen, tussen de voorschool en de vroegschool. 
Voor de schoolverlaters van De Notenkraker en van SBO Hoogvliet 
organiseren de scholen gezamenlijk loopbaanoriëntatiedagen. Op die 
dagen presenteren bedrijven zich en kunnen leerlingen testjes en 
proeven doen. Het leren van de leerlingen wordt op deze wijze in een 
betekenisvol toekomstperspectief gezet en is gericht op het 
voortgezet onderwijs. Naast een betere samenwerking met de sbo 
kan die met de schakelklassen, die bij De Notenkraker 
horen, eveneens beter en intensiever. Waar op sport en sociaal-
emotioneel vlak al wel leerlingen met elkaar leren zou dat naar de 
andere vakgebieden uitgebreid kunnen worden. Bij de kleutergroepen 
maakt de school daar wel al meer gebruik van. De samenwerking met 
het samenwerkingsverband PPO Rotterdam, met de 
schoolcontactpersoon, verloopt positief, maar zou wijkgericht beter 
kunnen. Binnen de wijk verlopen de contacten met en tussen het 
wijkteam en de jeughulp moeizaam. 
 
 

8.2. Schoolklimaat 

De school voldoet aan haar zorgplicht voor sociale veiligheid 
Wij beoordelen de veiligheid op De Notenkraker als voldoende omdat 
de school aan de wettelijke eisen voldoet. De Notenkraker heeft een 
veiligheidsbeleid, een anti-pestcoördinator en de school monitort 
jaarlijks de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Hiermee doet de 
school wat zij in ieder geval moet doen om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen zich veilig kunnen voelen. Uit de monitoring van de 
veiligheidsbeleving blijkt dat de meerderheid van de leerlingen zich 
daadwerkelijk veilig voelt op school. Wanneer zich een incident 
voordoet, treedt de school adequaat op. De school wil op een 
positieve manier met leerlingen omgaan, zodat incidenten 
voorkomen worden. De school kan zich verbeteren door duidelijker 
aan te geven wat zij wel en niet accepteert en een 
incidentenregistratie bij te houden, bijvoorbeeld als zich incidenten 
voordoen tussen leerlingen van de schakelklassen en die van de 
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reguliere school. 

8.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn voldoende, maar uiterst kwetsbaar 
Op De Notenkraker zijn de eindresultaten net voldoende. Zo liggen de 
afgelopen drie jaar alleen de eindresultaten van 2018 precies op de 
wettelijke ondergrens voor scholen met een vergelijkbare 
schoolpopulatie. In 2017 en 2016 lagen deze resultaten onder deze 
wettelijke ondergrens. De school zal dan ook alles op alles moeten 
zetten om in 2019 een voldoende eindresultaat te behalen. Ook de 
tussentijdse resultaten geven reden tot zorg. Verschillende groepen 
behalen onvoldoende resultaten op het gebied van rekenen en 
wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat. De school kan beter 
onderzoeken welke hiaten leerlingen hebben opgelopen, hoe dit komt 
en wat ervoor nodig is om leerlingen verder te helpen (zie hiervoor 
ook de tekst bij de standaard Zicht op ontwikkeling). De resultaten zijn 
dus weliswaar voldoende, maar zeker niet overtuigend. 

8.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De school werkt planmatig aan verbeteringen 
Wij beoordelen de kwaliteitszorg als voldoende omdat de school zicht 
heeft op de eigen kwaliteit, concrete doelen stelt en planmatig aan 
verbeteringen werkt. Sinds februari 2018 beschikt de school over een 
plan van aanpak op basis waarvan het team door middel van 
scholing, samenwerkingsbijeenkomsten en lesbezoeken, werkt aan de 
verbetering van de onderwijskwaliteit. Hierbij is de borging een 
belangrijk punt van aandacht. De school is van 2012 tot en met 2014 
een zwakke school geweest en sinds augustus 2017 een 'Focusschool'. 
Nadat de school in 2014 een basisarrangement heeft gekregen, heeft 
het team de basiskwaliteit niet kunnen vasthouden. Het is belangrijk 
dat het team er deze keer voor zorgt dat de kwaliteitsverbetering 
bestendig is. De school heeft daarbij de hulp vanuit het bestuur hard 
nodig en kan daarbij zeker gebruik maken van de kennis die bij collega 
Boor-scholen aanwezig is. 
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Er mag een tandje bij in het verbetertraject 
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende omdat het team 
van De Notenkraker gezamenlijk werkt aan het bijhouden en 
versterken van de eigen bekwaamheid. Bovendien is het positief dat 
de nieuwe directeur en de nieuwe intern begeleiders het volle 
vertrouwen genieten van het team. Met elkaar moet het team nu de 
benodigde stappen kunnen zetten om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat er sterk onderwijskundig 
leiderschap getoond wordt door de directeur. Hiermee bedoelen wij 
dat de aansturing door de directeur sterker en strakker kan waardoor 
het tempo waarin de verbeteringen zich voltrekken hoger wordt. Om 
dit vorm te geven mag de directeur - vanuit de gezamenlijk gevoelde 
verantwoordelijkheid - met individuele leraren concrete afspraken 
gaan maken over wat er nodig is en wanneer. Hiermee kan hij ook 
gerichte ondersteuning bieden. Het bestuur, bij monde van de 
bovenschools directeur, vindt dat er een goede start is gemaakt, maar 
dat het tempo er wel in moet blijven en dat het bereikte niveau 
geborgd dient te worden. 
 
De verantwoording en dialoog is voldoende 
Zowel naar de ouders als naar het bestuur legt de school 
verantwoording af. De school steekt veel energie in het voeren van 
een goede dialoog met ouders. Daarnaast heeft de school 
tegenspraak georganiseerd. Het bestuur faciliteert de eventuele 
scholing van de leden van de medezeggenschapsraad. Met het 
aantreden van de nieuwe directeur is er ook een nieuwe ouderraad 
samengesteld. 

8.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek naar 
risico's: De Notenkraker 
Nieuwkomersvoorziening 

9 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij De Notenkraker Nieuwkomersvoorziening. 
  
Op 22 januari 2019 hebben wij een verificatieonderzoek / onderzoek 
nieuwkomers uitgevoerd op De Notenkraker 
nieuwkomersvoorziening. De oorspronkelijke opzet was zes 
standaarden te onderzoeken: Aanbod, Zicht op ontwikkeling, 
Didactisch handelen, Samenwerking, Veiligheid en Kwaliteitszorg. In 
de loop van de dag hebben we echter risico's gezien in de 
kernstandaard Zicht op ontwikkeling. We hebben het onderzoek 
derhalve omgezet naar een kwaliteitsonderzoek naar risico's. Dit 
betekent dat we één standaard hebben toegevoegd; Kwaliteitscultuur. 
We hebben het bestuur en de schoolleiding hierover geïnformeerd. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Conclusie 

Het onderwijs aan LAN-leerlingen op De Notenkraker voldoet niet aan 
de basiskwaliteit omdat het zicht op de ontwikkeling onvoldoende is. 
Vorig jaar is een nieuwe directeur gestart en er zijn twee nieuwe intern 
begeleiders aangetrokken. Het managementteam heeft in een 
verbeterplan aangegeven wat er op de school moet verbeteren 
om het onderwijs aan nieuwkomers te ontwikkelen. De invoering van 
dit plan vraagt nog aandacht. 
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9.1. Onderwijsproces 

Rijk aanbod, nog aandacht nodig voor burgerschap 
Het aanbod van De Notenkraker voor leerlingen in de LAN-groepen is 
rijk en uitdagend en vooral gericht op het Nederlands als tweede taal, 
waarbij woordenschat een belangrijk onderdeel is. De school heeft 
recent haar methode hiervoor vernieuwd zodat de leerlingen meer 
woorden krijgen aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen ook 
rekenen, gym en creatieve vakken. Bij het technisch lezen valt op dat 
dit met name is gericht op tempo en minder op nauwkeurig en met 
begrip lezen. De lokalen zijn taalrijk ingericht waarbij ook de doelen 
waar leerlingen aan werken zichtbaar zijn. Het team is hier recent mee 
gestart en gaat dit verder verdiepen. Voor burgerschap en sociale 
integratie is het plan om met de leerlingen meer naar buiten te gaan 
en op die manier sociale integratie te bevorderen. Op dit moment 
geeft de school dit onderdeel van het aanbod niet doelgericht en 
planmatig vorm. Daarnaast kan de school niet aantonen of 
het aanbod voor taal en rekenen de referentieniveaus omvat. 
 
Zicht op ontwikkeling onvoldoende 
De school stelt op dit moment niet vanaf de start van de leerlingen in 
de LAN-groepen een passend perspectief op voor het uitstroomniveau 
dat rekening houdt met het instroomniveau. Bij binnenkomst zijn er 
dan ook geen doelen vastgesteld voor de eerste periode waarin de 
leerlingen in deze groepen zitten. De leerlingen worden wel getoetst, 
maar het resultaat kan alleen vergeleken worden met het vorige 
toetsmoment en niet met gestelde doelen, die op basis van het 
startniveau zijn vastgesteld. Evenmin worden de toetsen grondig 
geanalyseerd. Hierdoor is het voor de leraren niet goed mogelijk om 
passende begeleiding te geven. De school voldoet gezien het 
voorgaande niet aan de wet (art. 8, eerste lid WPO) en krijgt daarom 
een herstelopdracht. Het team is met een verbetertraject bezig om 
deze tekortkomingen op te heffen. De school heeft op basis van 
consultatie van andere scholen van het bestuur al wel een format 
‘kindplan’ gemaakt om de perspectieven van de leerlingen vast te 
stellen en op basis daarvan het zicht op de ontwikkeling te volgen en 
te sturen. 
 
Didactisch handelen stelt leerlingen in staat om zich te ontwikkelen 
Het didactisch handelen van de leraren is als voldoende beoordeeld. 
De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen taakgericht en betrokken 
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zijn. Recent is het team gestart met het verbeteren van de  lesopbouw 
en dit is in de observaties al te zien. Leerlingen worden door 
coöperatieve werkvormen gestimuleerd om met elkaar te praten en 
door de wisbordjes zijn ze allemaal actief en betrokken. Daarnaast 
vertellen de leraren aan de leerlingen wat ze gaan leren en blikken ze 
aan het eind van de les terug of dat is gelukt. De vakdidactiek van het 
aanleren van het Nederlands als tweede taal kan verbeterd worden. 
De leraren proberen hun uitleg te ondersteunen met visueel materiaal 
en hun taal aan te passen aan het taalniveau van de leerlingen. Toch 
kan hier nog eens gericht naar gekeken worden, bijvoorbeeld naar het 
functioneel gebruik  van de eigen taal van de leerlingen. Tot slot is een 
belangrijk aandachtspunt voor de leraren het onderwijs meer te 
richten op het beoogde eindniveau van de leerlingen. 
 
Samenwerking met ouders en partners is op orde maar kan verder 
verdiept worden 
De school geeft de ouders tijdens rapportavonden informatie over de 
ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast heeft ze in een recente 
(externe) bijeenkomst bij ‘Nieuw thuis’ ouders geïnformeerd over wat 
de school verwacht van de inzet van ouders. Binnenkort volgt over dit 
onderwerp een tweede bijeenkomst. In het eerder genoemde 
verbeterplan voor LAN-leerlingen is aangeven dat de school een plan 
gaat maken hoe zij de samenwerking met ouders en (externe) 
zorgpartners kan verbeteren. Vooral bij de intake van de leerlingen en 
als het ‘kindplan’ is ingevoerd, zijn er veel kansen om ouders nauw te 
betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen en hen te stimuleren 
om ook thuis hun kinderen te helpen met bijvoorbeeld huiswerk. Met 
externe partners heeft de school een prima samenwerking, maar voor 
de LAN-groepen kan dit verder gespecificeerd worden. 
 

9.2. Schoolklimaat 

De veiligheid is voldoende beoordeeld 
De school draagt zorg voor de veiligheid van de leerlingen. Ze heeft 
een schoolbreed veiligheidsbeleid waarin alle leerlingen van De 
Notenkraker zijn opgenomen. De school kan zich nog afvragen of er 
voor de LAN-leerlingen wat specifieker beleid gemaakt zou moeten 
worden. In het gesprek dat wij met leerlingen hebben gevoerd bleken 
zij last te hebben van ruzie tussen de reguliere groepen van de school 
en de LAN-leerlingen. Alhoewel de school de veiligheidsbeleving ook 
van de LAN-leerlingen monitort is het nodig dat met de uitkomsten 
daarvan gerichtere interventies worden gedaan. De 
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veiligheidscoördinator is bij de leerlingen bekend, de leerlingen weten 
dus bij wie ze terecht kunnen als er sprake is van pestgedrag. 

9.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

Onderwijskwaliteit nieuwkomers in beeld en verbeterplan ligt klaar, 
invoering vraagt nog aandacht 
De kwaliteitszorg is voldoende beoordeeld. Het team heeft met elkaar 
de kwaliteit van het onderwijs in de LAN-groepen in beeld en heeft 
een verbeterplan gemaakt. Al sinds vele jaren heeft de school 
nieuwkomersgroepen maar pas sinds de komst van de nieuwe 
directeur en intern begeleiders wordt er nu apart aandacht besteed 
aan de onderwijskwaliteit van deze bijzondere groep. Er ligt nu dan 
ook een ambitieus plan waarop veel ontwikkelingen in gang worden 
gezet. Over de wijze waarop al deze verbeteringen ingevoerd moeten 
worden en welk van de onderwerpen prioriteit heeft is onvoldoende 
nagedacht. Dit is een aandachtspunt. 
 
Er is sprake van veel draagvlak voor het ingezette verbetertraject 
De kwaliteitscultuur is eveneens als voldoende beoordeeld. 
De leraren hebben samen met directie en intern begeleiders gewerkt 
aan het verbeterplan. Er is dan ook veel draagvlak om de kwaliteit van 
het onderwijs aan nieuwkomers te verhogen. Leraren zijn zich ervan 
bewust dat er veel moet gebeuren en willen zich hier graag voor 
inzetten. De leraren professionaliseren zich samen met het team van 
de reguliere basisschool. De bekwaamheidseisen en de daaraan 
gekoppelde professionaliseringsplannen voor de leraren om aan LAN-
groepen les te geven, zijn op dit moment niet specifiek benoemd. Dit 
is echter wel van belang om de leraren gerichte ondersteuning te 
kunnen geven. 

9.4. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: De Catamaran 

 

10 . 

Het bestuur heeft De Catamaran voorgedragen voor een onderzoek 
op verzoek naar een goede school. 
  
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Beoordeling Onderwijs 
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Conclusie 

De Catamaran krijgt de waardering 'goede school'. Binnen een veilige 
en gestructureerde omgeving werken directie en team in 
gezamenlijkheid aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Onderwijskundig leiderschap en een professioneel team zorgen 
ervoor dat een belangrijk deel van de missie van de school - maximale 
kansen creëren voor de kinderen - zichtbaar is in de praktijk. Deze 
aspecten, samen met het brede aanbod en het ondersteunende 
pedagogische klimaat, zijn de basis voor de waardering goed. 
Leerlingen zijn positief over de school en voelen zich prettig en gezien. 
 

10.1. Onderwijsproces 

Het kwaliteitsgebied Onderwijsproces beoordelen wij als 'voldoende'. 
De Catamaran voldoet namelijk op alle onderdelen tenminste aan de 
basiskwaliteit. Daarbij is het brede aanbod een sterk punt van de 
school wat leidt tot de waardering ‘goed’ op deze standaard. 
 
De Catamaran realiseert een breed en gevarieerd aanbod 
Het aanbod op De Catamaran overstijgt de basiskwaliteit omdat het is 
gericht op de brede ontwikkeling van leerlingen. Het sterke aanbod is 
op de kerndoelen gebaseerd en sluit aan bij de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. In de eerste plaats is vanwege de grote achterstand 
waarmee een flink deel van de populatie start op De Catamaran 
gekozen voor het verlengde dagarrangement. De extra onderwijstijd 
die dit oplevert geeft allereerst ruimte om de leerlingen die dat nodig 
hebben extra aanbod vanuit de kernvakken te geven. Daarnaast 
ontwikkelen leerlingen andere vaardigheden en talenten op het 
gebied van muziek, techniek, sport en ict. In de tweede plaats 
begeleidt een gespecialiseerde leerkracht de leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben (de nieuwsgierige kinderen) een dag in de 
week buiten de eigen groep. De leerlingen werken dan samen aan hun 
eigen leerdoelen. Ook bezoeken ze regelmatig colleges op de 
universiteit. Kenmerkend voor De Catamaran is dat directie en team 
voortdurend nadenken over hoe het aanbod beter kan aansluiten bij 
de leerlingen. Zo denken ze nu na over een thematisch aanbod voor 
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wereldoriëntatie. Er ligt nog wel een kans een doorgaande lijn voor 
het burgerschapsonderwijs uit te werken, waarin zij de doelen per 
leerjaar concreet formuleert. 
 
Er liggen kansen om onderdelen van het onderwijsproces verder uit te 
diepen 
Zoals hierboven aangegeven zijn de overige onderdelen van het 
onderwijsproces op orde. In de lessen zien we rust en structuur en 
over het algemeen een duidelijke uitleg. Ook zien we doorgaande 
lijnen als het gaat om verwachtingen uitspreken en de leerlingen 
meenemen in het doel van de les en hun eigen leerdoelen. Opvallend 
was echter dat de leraren veel aan het woord waren. Leraren kunnen 
het eigenaarschap van leerlingen vergroten door ze meer ruimte te 
bieden, bijvoorbeeld door zelf minder aan het woord te zijn en de 
lessen interactiever in te richten. Ook kunnen de leraren de instructie 
nog beter afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van 
individuele en groepen leerlingen. Enerzijds door tijdens de instructie 
minder de hele groep aan te spreken als dat eigenlijk niet nodig is en 
anderzijds door leerlingen zelf de keuze te geven wel of niet aan te 
sluiten bij een (verlengde) instructie. 

10.2. Schoolklimaat 

We waarderen het kwaliteitsgebied Schoolklimaat als 'goed' omdat 
het pedagogisch klimaat goed is. De leerlingen weten namelijk wat 
van hen wordt verwacht en waar ze aan toe zijn. Daarnaast voldoet de 
school aan de wettelijke eisen aangaande de zorgplicht voor een 
veilige omgeving. Zo neemt de school jaarijks de verplichte 
veiligheidsmonitor af, analyseert zij de resultaten hiervan en voert 
waar nodig verbeteringen door in het veiligheidsbeleid. Ook heeft de 
school een anti-pestcoördinator die bekend is bij de leerlingen. 
 
Door een goed pedagogisch klimaat weten de leerlingen wat van hen 
wordt verwacht en waar ze aan toe zijn 
Het team biedt de leerlingen een positief en ondersteunend klimaat. 
In de school is een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren 
zichtbaar. Leraren geven daarin het goede voorbeeld. Iedereen weet 
waar ze aan toe zijn en dat schept rust. Er is dan ook sprake van 
duidelijke regels en een voorspelbaar pedagogisch klimaat. De 
leerlingen worden gezien en gehoord. Zowel leerlingen als leraren 
ogen zelfbewust en vol zelfvertrouwen. Uitspraken als 'fouten maken 
mag' en 'van proberen kan je leren' zijn gemeengoed binnen alle 
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geledingen van de school. Het gehanteerde model waarmee de school 
die voorspelbaarheid creëert is zichtbaar in alle lessen en wordt 
gedragen door het hele team. Er ligt nog een kans voor de school 
een leerlingenraad op te richten om zo de leerlingen meer te 
betrekken bij en invloed te geven op het schoolbeleid. 

10.3. Onderwijsresultaten 
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De standaard Resultaten waarderen wij als goed en de overige 
standaarden voldoen aan de basiskwaliteit. Dit betekent dat wij het 
kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten als goed waarderen. Wel ligt er 
nog een kans voor de school na te denken over concrete ambities die 
passen bij de populatie. Dit geldt voor de kernvakken alsook voor 
andere vakgebieden en vaardigheden. 
 
De eindresultaten laten zien dat De Catamaran ertoe doet voor haar 
leerlingen 
De school behaalt over meerdere jaren eindresultaten die ruim hoger 
liggen dan die van scholen met een vergelijkbare populatie. Veel 
leerlingen starten op De Catamaran met een onderwijsachterstand en 
de school slaagt er structureel in zoveel leerwinst te boeken dat zij 
gemiddeld met goede resultaten de school verlaten. Uit een 
analyse door de school blijkt dat de gemiddelde leerling op De 
Catamaran de taal- en rekenachterachterstand jaarlijks iets inloopt 
en dat de kentering voor het eerst zichtbaar wordt medio groep 6. Het 
onderwijs op De Catamaran doet ertoe en we waarderen de resultaten 
dan ook als goed. Directie en team blijven ernaar streven dat het 
kantelmoment steeds op een vroeger moment in de 
schoolloopbaan plaatsvindt. De volgende stap kan zijn 
concrete doelen wat betreft de resultaten te formuleren die passen bij 
de eigen populatie. Ook kan nog worden nagedacht over doelen op 
andere vakgebieden en vaardigheden die de school de leerlingen wil 
meegeven, zoals bijvoorbeeld sociale en maatschappelijke 
competenties. Het stellen van doelen is iets wat de school ook nog 
zou kunnen doen in het kader van vervolgsucces. Dit kan door vast te 
stellen in welke mate zij passende adviezen wil geven om vervolgens 
te bepalen in hoeverre deze zijn behaald.   
 

10.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie waarderen wij als 
'goed' omdat de kwaliteitscultuur op De Catamaran goed is. Er liggen 
nog kansen om de kwaliteitszorg te versterken en de dialoog met 
ouders over de schoolontwikkeling verder te brengen. 
 
Directie en team  werken aan kwaliteitsverbetering vanuit 
kernwaarden 
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Vanuit een visie die is uitgewerkt in een aantal kernwaarden werken 
directie en team aan kwaliteitsverbetering. Voorbeelden hiervan zijn 
de aandacht voor het pedagogisch klimaat en het teamleren. Om de 
uitvoering hiervan te borgen en verder te verstevigen staan de 
onderwerpen op gezette tijden op de agenda van de teamoverleggen. 
Onderwijskundig leiderschap, een betrokken en professioneel team en 
het gesprek met elkaar maken dat de onderwijskwaliteit geborgd is. 
Wel kan De Catamaran de kwaliteitszorg op onderdelen nog 
versterken. Zo kan de directie haar zicht op kwaliteit verder 
ontwikkelen door meer expliciet te maken wat zij minimaal wil zien in 
het onderwijsproces. Na het bepalen van deze lat kan zij aan de hand 
van lesbezoeken cyclisch in kaart brengen in hoeverre de kwaliteit op 
schoolniveau zichtbaar is en welke verbeteringen eventueel nodig zijn 
om de beoogde kwaliteit te bereiken en/of te borgen. Op deze manier 
kan het kritische gesprek dat het team gewend is te voeren nog meer 
aansluiten bij dat wat om verbetering vraagt. Kortom, het is een 
ontwikkeling van denken hoe de school er voor staat op verschillende 
onderdelen naar weten wat de onderwijskwaliteit is. 
 
Op De Catamaran is sprake van een goede kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur op De Catamaran is goed. Directie en team 
werken gezamenlijk aan continue verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Ze zijn erin geslaagd een cultuur te creëren waarin 
iedereen zich veilig voelt en daardoor ook durft te leren. 
Zo zijn leraren gewend elkaar om hulp en feedback te vragen. Daarbij 
kennen ze elkaars kwaliteiten en weten deze ook te benutten. Ook 
krijgen en nemen de leraren de ruimte nieuwe competenties aan te 
leren en bestaande kwaliteiten te versterken. Dit gebeurt altijd vanuit 
de vraag hoe vooruitgang op persoonlijk vlak een bijdrage levert aan 
de schoolontwikkeling. Dat een aantal leraren is opgeleid tot coach op 
het gebied van videocoaching en begeleider van impactteams past 
bijvoorbeeld binnen de ontwikkeling van de school tot een lerende 
organisatie. Tenslotte nog een voorbeeld die de professionele cultuur 
onderschrijft. Verschillende groepjes leraren doen in zogenaamde 
impactteams zelf onderzoek naar vragen die opkomen in de praktijk. 
Zo is eigenaarschap van leerlingen bij hun eigen leerproces dit 
schooljaar een onderzoeksthema. 
 
Verantwoording en dialoog op orde 
De Catamaran verantwoordt zich op een wijze die voldoet aan de 
wet. De school voert de dialoog met relevante partners in de 
omgeving van de school, zoals het samenwerkingsverband en 
zorgaanbieders. Hierbij zet de school erg in op de 
ouderbetrokkenheid. Dit resulteert al in een toenemende 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de 
leerlingen. De ouderkamer versterkt dit. Kansen liggen er nog voor de 
school om de ouders niet alleen bij de ontwikkeling van hun eigen 
kind, maar ook bij de ontwikkeling van de school te betrekken. 
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10.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Einstein Lyceum, mavo, 
havo en vwo 

11 . 

Het bestuur heeft het Einstein Lyceum, afdelingen mavo, havo en vwo 
voorgedragen voor een onderzoek naar goed. Tevens heeft er een 
verificatieonderzoek plaatsgevonden op de afdeling mavo. 
 
Op deze school hebben wij de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld 
met de standaarden: Aanbod (OP1), het zicht op ontwikkeling en de 
begeleiding (OP2), het didactisch handelen (OP3), de samenwerking 
(OP6), veiligheid (SK1), de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur 
(KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3). De standaarden Sociale 
en maatschappelijke competenties (OR2) en Vervolgsucces (OR3) 
hebben wij buiten beschouwing gelaten. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op de standaarden 
OP2, OP3, SK1, KA1 en KA3 met een voldoende. Wij waarderen de 
kwaliteit van het onderwijs op de standaarden OP1, OP6 en KA2 met 
een goed. 
 
Daarmee waarderen wij de kwaliteit van het onderwijs op het Einstein 
Lyceum als goed. 
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11.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
Wij waarderen de standaard aanbod met een goed, omdat de school 
zijn leerlingen met verve  voorbereidt op het vervolgonderwijs dat zij 
gaan volgen en op de samenleving waarin zij zich bevinden. 
 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod 
met inbegrip van taal en rekenen. Leerlingen maken kennis met de 
pluriforme samenleving en actief burgerschap. Het aanbod sluit aan 
bij het niveau van de leerlingen en kan gedurende de schoolloopbaan 
worden verdiept en verbreed. Hiermee voldoet de school aan de 
basiskwaliteit. 
 
De school biedt een breed aanbod, georganiseerd binnen vier pijlers, 
te weten World Class, Sportklas, Beeldklas en Muziek en Dans. Binnen 
deze pijlers biedt de school een verdiepend aanbod waarbij leerlingen 
uit alle afdelingen betrokken zijn. De school zorgt er zo voor dat 
leerlingen van verschillende afdelingen elkaar tegenkomen binnen de 
extra-curriculaire activiteiten. Het aangeboden extra aanbod binnen 
de pijlers komt terug binnen de lessen van verschillende reguliere 
vakken. Dit zorgt voor extra verdieping en verbreding van de kennis 
van leerlingen. Uit een door de school zelf uitgevoerde audit bleek dat 
er tevens behoefte is aan een pijler ‘Bèta’ . Via een geformeerde 
denktank wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan. Een ander mooi 
voorbeeld van het brede aanbod is het vak filosofie dat voor alle 
leerlingen ingevoerd is ongeacht niveau of gekozen pijler. Dit vak zorgt 
voor een verdieping binnen de burgerschapsvorming. Voorts heeft de 
school speciale lessen voor leerlingen die extra moeten werken aan 
hun leervaardigheden en/of hun taalachterstanden. Bovendien 
bereidt de school haar leerlingen met een 
loopbaanbegeleidingsprogramma voor op het leven na de middelbare 
school. 
 
Een gedegen analyse van de opbrengsten van het aangeboden 
onderwijs binnen de vier pijlers zou het aanbod nog efficiënter en 
doelmatiger kunnen maken. 
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Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Het zicht op de ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen is van 
voldoende niveau. Mentoren en leraren maken gebruik van de 
aanwezige en opgehaalde informatie over leerlingen om leerlingen 
daar waar nodig te ondersteunen. De begeleiding en ondersteuning 
van leerlingen met achterstanden is op orde. Leerlingen die meer 
kunnen dan gemiddeld zijn in beeld en het onderwijs ondersteunt hun 
ontwikkeling in voldoende mate. Wel kan de school meer doen om 
deze leerlingen versneld examen te laten doen of om vakken op een 
hoger niveau af te sluiten. Ongeveer de helft van de leraren kent de 
specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en zet deze informatie 
in om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen. 
 
Wij zijn nagegaan hoe goed mentoren en leraren hun leerlingen 
kennen en of zij die informatie gebruiken voor achterstandbestrijding 
en de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van 
leerlingen. Bij leerlingen zijn we nagegaan hoe goed zij vinden dat hun 
mentoren en leraren hen kennen en of mentoren en leraren in 
voldoende mate op hun onderwijsbehoeften inspelen. Deze 
informatie hebben wij ook naast het leerlingvolgsysteem gelegd. 
 
De school verzamelt vanaf binnenkomst informatie over het cognitief 
niveau van de leerlingen, de ontwikkeling van de basisvaardigheden, 
hun welbevinden en hun leerprestaties. Deze informatie verwerkt de 
school in het leerlingvolgsysteem. Mentoren en leraren hebben 
toegang tot deze informatie en verzamelen zelf ook informatie, maar 
borgen deze informatie niet of niet genoeg binnen het 
leerlingvolgsysteem. De informatie die leraren en mentoren zelf 
verzamelen en niet in het leerlingvolgsysteem plaatsen, wisselen zij 
mondeling uit. 
 
Uit gesprekken met de leerlingen, leraren, mentoren en de ingevulde 
enquêtes door deze geledingen blijkt dat de mentoren weten welke 
van hun leerlingen extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben 
en welke leerlingen behoefte hebben aan extra uitdaging. De 
mentoren hebben zicht op het welbevinden van hun leerlingen. 
Meestal hebben de mentoren ook zicht op het cognitieve niveau en op 
de studievaardigheden van hun leerlingen. Deze informatie benutten 
de mentoren om studielessen voor hun leerlingen te regelen. Tijdens 
deze studielessen kunnen de leerlingen werken aan eventuele hiaten 
binnen een vak. Mentoren regelen ook dat leerlingen ‘structuururen’ 
kunnen volgen om te werken aan hiaten op het gebied van 
studievaardigheden. Leerlingen geven aan dat mentoren weten wat zij 
goed en minder goed kunnen, hoe gemotiveerd zij zijn voor school en 
of ze het naar hun zin hebben op school. Ondanks dat de 
structuururen ook voor goede leerlingen zijn bedoeld, geven 
leerlingen aan dat deze uren vooral gericht zijn op leerlingen die 
ondermaats presteren op cijfermatig gebied en op leerlingen met te 
weinig studievaardigheden. 
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Net als de mentoren weten ook de leraren welke van hun leerlingen 
extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, of juist behoefte 
hebben aan extra uitdaging. Leerachterstanden zijn over het 
algemeen in beeld via genormeerde toetsen en soms via door 
vaksecties ontwikkelde toetsen. Dit beeld wordt bevestigd door de 
leerlingen die aangeven dat leraren meestal weten waar zij goed of 
minder goed in zijn. Tegelijkertijd geven de leerlingen aan dat meer 
dan de helft van de leraren niet doorheeft of zij genoeg leren van de 
lessen. Volgens de leerlingen zijn de leraren goed in staat om moeilijke 
lesstof voor iedereen begrijpelijk uit te leggen en ‘compacten’ zij de 
lesstof als de leerling deze al beheerst. Dit sluit aan bij wat leraren 
aangeven. Leraren geven aan dat zij in hun lessen soms rekening 
houden met niveauverschillen tussen leerlingen. Leerlingen die meer 
kunnen geven aan dat zij graag vaker de mogelijkheid zouden krijgen 
om een vak versneld af te ronden of op een hoger niveau te volgen als 
zij bovengemiddeld presteren binnen een vak. Het verdiepende 
aanbod vinden deze leerlingen van toegevoegde waarde voor hun 
ontwikkeling. 
 
Wij hebben de opgehaalde gegevens van de school over de 
ontwikkeling van de leerprestaties en studievaardigheden van de 
leerlingen bekeken voor het tweede en vierde leerjaar van de 
mavo.  Hieruit blijkt dat de school goed in kaart heeft welke leerlingen 
achterstanden hebben. Vooral op het gebied van taal. Om gericht te 
werken aan het wegwerken van taalachterstanden heeft de school een 
taalbeleid opgesteld. Significant veel leerlingen die zwak zijn op het 
gebied van, vooral, begrijpend lezen en woordenschat, verbeteren 
zich en worden gemiddelde leerlingen op dit gebied. Daarnaast is er 
een kleine toename in de hoogpresterende leerlingen. Dit beeld wordt 
cijfermatig bevestigd bij de meeste kernvakken. 
 
Onze bevindingen op grond van gesprekken, ingevulde enquêtes, 
opgevraagde informatie en bestudering van het leerlingvolgsysteem, 
laten zien dat de school een voldoende zicht heeft op de ontwikkeling 
van leerlingen. Deze informatie wordt voldoende benut om, 
vooral, taalachterstanden weg te werken. Het onderwijs sluit 
voldoende aan op leerlingen die meer kunnen, maar de school kan 
door het aanbieden van vakken op een hoger niveau of het versneld 
afronden van vakken meer voor hen doen. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen op het Einstein Lyceum is van 
voldoende niveau. Het didactisch handelen van de leraren stelt 
leerlingen in staat  tot leren en ontwikkelen en voldoet hiermee aan 
de wettelijke vereisten. 
 
Het didactisch handelen binnen de door ons bezochte lessen vond 
voor het overgrote gedeelte plaats in een rustig pedagogisch klimaat, 
waarbinnen de meeste leerlingen actief en betrokken zijn. De 
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structuur van de les is voor de leerlingen duidelijk. Leerlingen krijgen 
in de meeste lessen duidelijke uitleg. Daarnaast krijgen zij geschikte 
opdrachten die passen binnen de gegeven les en binnen door 
vaksecties geproduceerde doorlopende leerlijnen. Leerlingen geven 
aan dat leraren doorhebben of zij genoeg hun best doen. Ook geven 
zij aan dat leraren doorhebben of ze verlengde instructie of extra 
opdrachten nodig hebben om zich de stof eigen te maken. Leraren en 
mentoren werken  binnen de reguliere lessen en via speciale 
structuururen aan het wegwerken van hiaten bij leerlingen. De 
leerlingen die cijfermatig lager scoren worden binnen de reguliere 
lessen bediend. Leerlingen die bepaalde studievaardigheden missen 
worden ondersteund tijdens de ‘structuururen’. 
 
Extra ondersteuning 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Onderwijstijd 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Samenwerking 
We waarderen de samenwerking van het Einstein Lyceum als goed. De 
school voldoet aan de wettelijke vereisten en onderneemt daarnaast 
op veel vlakken actie om te komen tot een goede samenwerking met 
de gemeente, omringende scholen en het samenwerkingsverband 
passend onderwijs. Daarnaast stelt de school veel in het werk om de 
ouders van de leerlingen te betrekken bij de school. 
 
Het Einstein Lyceum maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
passend onderwijs waarmee gezamenlijk de extra ondersteuning voor 
leerlingen vorm wordt gegeven. Ook onderhoudt de school actief 
contact met de gemeente over integratie en de bestrijding van 
achterstanden. De afspraken zijn vastgelegd in een lokale educatieve 
agenda. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit op het 
gebied van samenwerking. 
 
De waardering goed komt voort uit de intensieve samenwerking van 
de school met haar ketenpartners, zoals de omringende basisscholen, 
de gemeente en het vervolgonderwijs. De school heeft de afgelopen 
jaren actief ingezet op een goede verstandhouding met omringende 
basisscholen en biedt toekomstige leerlingen de kans om mee te 
lopen binnen het reguliere lesprogramma. De school heeft goed in 
beeld of leerlingen zich ontwikkelen conform advies vanuit de 
basisschool en gaat hierover actief de dialoog aan met toeleverende 
basisscholen. Door een gedegen analyse van de geleverde informatie 
over leerlingen vanuit de basisscholen en een actieve dialoog met de 
gemeente kan de school van meet af aan gericht inzetten op 
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eventuele onderwijsachterstanden bij leerlingen. Ook met het 
vervolgonderwijs werkt de school intensief samen. Vanuit het 
vervolgonderwijs krijgt de school steeds betere informatie over hoe 
de leerlingen van het Einstein Lyceum het in het mbo of het hoger 
onderwijs doen. De school neemt ook deel aan een Rotterdams 
project dat gericht is op een verbeterde aansluiting van het voortgezet 
onderwijs op het mbo. Met universiteiten werkt het Einstein Lyceum 
samen om de begeleiding en kwaliteit van startende leraren op een 
hoger plan te krijgen. 
 
Praktijkvorming en stage 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Toetsing en afsluiting 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. De school moet er wel voor gaan zorgen dat in de PTA's 
aangegeven wordt welke onderdelen van het examenprogramma in 
het schoolexamen worden getoetst (art. 31, lid 2a, Eindexamenbesluit 
VO). 

11.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
De schoolleiding en de leraren van het Einstein Lyceum dragen zorg 
voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
 
De school beschikt over een veiligheidsbeleid, een anti-
pestcoördinator en een vertrouwenspersoon die bekend zijn bij de 
leerlingen. De school heeft een anti-pestprotocol en neemt jaarlijks 
een veiligheidsmonitor af. De veiligheidsmonitor is afgenomen onder 
een representatief aantal leerlingen en de scores liggen onder het 
landelijk gemiddelde. De school onderneemt gerichte actie naar 
aanleiding van de scores uit de veiligheidsmonitor. De school voldoet 
hiermee aan de basiskwaliteit. 
 
Pedagogisch klimaat 
Wij waarderen het pedagogisch klimaat op de school als voldoende. 
De school biedt haar leerlingen een ondersteunend pedagogisch 
klimaat. 
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11.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
Wij beoordelen de onderwijsresultaten op de afdelingen mavo, havo 
en vwo als voldoende. De school behaalt met haar leerlingen 
leerresultaten die tenminste in overeenstemming zijn met de gestelde 
norm en zij voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. 
 
Voor de beoordeling van de onderwijsresultaten kijken wij naar het 
gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren. Daaruit blijkt dat de 
onderwijsresultaten van de afdelingen mavo, havo en vwo over een 
periode van drie jaar van voldoende niveau zijn. Van de vier 
indicatoren die wij meenemen in de berekening ligt één indicator 
onder de norm, te weten de onderwijspositie van de leerlingen ten 
opzichte van het advies van de basisschool. In de afgelopen drie jaar 
zat bijna 2,5% van de leerlingen in het derde jaar op een lager niveau 
dan het advies van de basisschool, waar dit 0,55% mag zijn. Het 
schooljaar 2017-2018 vormt hierop een uitzondering met 4,81% boven 
de norm. Het is aan de school om dit succes vast te houden. 
 
De snelheid waarmee leerlingen de onderbouw doorlopen is 
voldoende. Het betekent dat voldoende leerlingen in de onderbouw, 
gemiddeld 97 procent, zonder vertraging naar de volgende klas gaan. 
Met dit percentage zit de school ruim boven de norm van 93,12% voor 
scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De afgelopen drie 
jaren rondde een ruim bovengemiddeld percentage van de mavo- en 
vwo-leerlingen en een net bovengemiddeld percentage van de havo-
leerlingen zonder vertraging de bovenbouw af. Tenslotte zien we dat 
het gemiddelde examencijfer gemeten over drie jaar op alle drie de 
afdelingen ruim boven de norm ligt. 
 
Het bovenstaande laat zien dat de school actief aan het sturen is op 
een bijpassende plaatsing van de leerlingen op het juiste niveau en 
met succes heeft gewerkt aan consolidatie van de doorloop in de 
onder- en bovenbouw en de gemiddelde examencijfers. Een volgende 
ambitie voor de school kan zijn om de fluctuerende percentielscores 
binnen de examenvakken te normaliseren. We constateren nu dat 
percentielscores binnen veel gegeven vakken per examenjaar sterk 
verschillen. De school zou zichzelf ten doel kunnen stellen om voor 
alle vakken, meerdere jaren achtereen, een hoge percentielscore te 
behalen. 
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11.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg op het Einstein Lyceum beoordelen wij als 
voldoende. Er is een stelsel van kwaliteitszorg op de school aanwezig, 
waarmee gestuurd wordt op de verbetering van de leerresultaten en 
waarmee de begeleiding en leskwaliteit bewaakt en verbeterd 
worden. De school voldoet hier mee aan de basiskwaliteit. 
 
De school heeft een beschreven en werkend stelsel van kwaliteitszorg 
gestoeld op drie geformuleerde ambities: goede resultaten, het 
aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en het inzetten van 
excellente medewerkers. Deze drie ambities zijn uitgewerkt in het 
schoolplan en in sommige vakwerkplannen. Signalen vanaf de 
werkvloer bereiken de directeur met enige regelmaat. Zij benut deze 
info voor de dagelijkse sturing. 
 
De school brengt op dit moment per medewerker de individuele 
kwaliteiten in kaart. Zo wil de school komen tot persoonlijke en 
meetbare ontwikkeldoelen, afgestemd  op de ambities van de school. 
Er is gekozen om de medewerkers veel ruimte te geven voor 
ontwikkeling en autonoom handelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de 
grote autonomie die de vakwerkgroepen hebben. In de praktijk leidt 
deze autonomie nogal eens tot verschillen in kwaliteit van de 
vakgroepen en daarmee verschillen in leskwaliteit en leerresultaten 
tussen de verschillende vakken. 
 
De kwaliteit van het didactisch handelen brengen vakgroepvoorzitters 
en coördinatoren in kaart, aan de hand van een kijkwijzer. Zij 
bespreken dit vervolgens met de leraren om aan te geven wat goed 
gaat en wat beter kan. Daarnaast krijgen startende leraren een 
uitgebreid begeleidingstraject om zich de manier van werken op de 
school eigen te maken. Om inzicht te krijgen in de kwaliteitsverschillen 
tussen vakgroepen zou de school de individuele kwaliteiten van de 
docenten binnen de vakgroepen in kaart kunnen brengen. Hiermee 
zou de school een beter schoolbreed overzicht vergaren van de 
kwaliteit van het onderwijsproces. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed. Aan de wettelijke eisen, 
zoals het handelen volgens de code goed bestuur en het zorgen voor 
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bevoegd en bekwaam personeel, wordt voldaan. Wij vinden het mooi 
om te zien dat de school een cultuur heeft bewerkstelligd waarin 
vanuit een eigen visie passend bij de leerlingen gewerkt wordt aan 
continue verbetering van de onderwijskwaliteit en de eigen 
professionaliteit. 
 
De school heeft de afgelopen jaren een cultuuromslag bewerkstelligd, 
waarin vanuit de visie van de school wordt gewerkt aan het 
onderhouden van een professionele leergemeenschap die past bij de 
leerlingenpopulatie. Het meedenken over het verbeteren van de 
leerresultaten en onderwijskwaliteit is voor de meeste medewerkers 
gemeengoed geworden. De school heeft een ‘open deur’-beleid 
gecreëerd waardoor leraren, vakgroepvoorzitters en coördinatoren 
elkaar zien tijdens en na de lessen en elkaar voorzien van feedback op 
de onderwijskwaliteit. De vakgroepen werken in gezamenlijkheid aan 
het continu verbeteren van de doorlopende leerlijnen en de 
afstemming hiervan op de leerlingpopulatie. Dit is terug te zien in de 
uitvoering van het taalbeleid gericht op het terugdringen van de 
taalachterstanden bij leerlingen. Verschillende werkwijzen en visies 
worden binnen een vakgroep geaccepteerd, maar er wordt vanuit een 
schoolbreed gedragen visie op onderwijs gewerkt aan de verbetering 
ervan. 
 
Het Einstein Lyceum is al meerdere jaren een opleidingsschool voor 
aanstaande leraren. Veel leraren van de school hebben specifieke 
trainingen of opleidingen gevolgd om stagiaires en startende leraren 
te kunnen begeleiden. Onderdeel van de begeleiding van startende 
leraren zijn kennismakingsbijeenkomsten en intensieve begeleiding 
door de vakgroepvoorzitter. Ook zijn veel leraren erin geschoold om 
de vakgroepen beter te laten functioneren en/of interne audits af te 
nemen. Deze interne audits vinden jaarlijks schoolbreed plaats en zijn 
gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit. De uitkomsten van 
deze audits hebben bijvoorbeeld laten zien dat er behoefte is aan een 
pijler ‘Bèta’. Voor de ontwikkeling van deze pijler is een denktank 
opgericht. De schoolleiding geeft ruimte aan leraren om dit soort 
initiatieven te ontplooien en uit te voeren. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen wij als voldoende. De 
school legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief 
een dialoog. De school voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. 
 
De schoolleiding toetst regelmatig bij ouders, leerlingen, leraren en 
externe stakeholders zoals de gemeente en omringende basisscholen 
of aanpassingen in het beleid of de kwaliteit van het onderwijs nodig 
zijn. De schoolleiding verantwoordt zich via de schoolgids en door 
middel van het betrekken van de medezeggenschapsraad bij beleids- 
en besluitvorming. Het bestuur krijgt in gesprekken met de 
schoolleiding een toelichting op de verantwoordingsinformatie. 
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Daarbij gaat het bestuur ook in op ziekteverzuim, verloop van 
personeel, tevredenheidsonderzoeken, de leerresultaten en klachten. 
 
Een verbeterpunt van de kwaliteitszorg van het Einstein College is dat 
de meeste informatie over de kwaliteit van het onderwijsproces in 
dossiers van individuele personeelsleden zit en daardoor mondeling 
overgedragen moet worden. Dit zorgt ervoor dat het bestuur 
aangewezen is op de methode van kritisch doorvragen om tot een 
eigen kwaliteitsoordeel te komen, maar moet dit oordeel per saldo op 
te weinig feiten over de kwaliteit van het onderwijsproces baseren. 
 

11.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Wolfert College, mavo 

12 . 

Het bestuur heeft het Wolfert College, afdeling mavo, voorgedragen 
voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. Op grond van 
de zelfevaluatie van de school hebben wij besloten om de standaard 
Aanbod (OP1) als goed te waarderen. Rekening houdend met de 
zelfevaluatie van de school hebben wij ons tijdens het onderzoek in 
beginsel beperkt tot de standaarden Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding (OP2), Didactisch handelen (OP3), Samenwerking (OP6), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2). De standaarden 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) en Vervolgsucces 
(OR3) hebben wij buiten beschouwing gelaten. 
 
 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op alle standaarden ten 
minste als voldoende beoordeeld. Bovendien hebben wij de volgende 
standaarden als goed gewaardeerd: Aanbod (OP1), Zicht op 
ontwikkeling (OP2), Extra ondersteuning (OP4), Pedagogisch klimaat 
(SK2) en Kwaliteitscultuur (KA2). Daarmee waarderen we de kwaliteit 
van het onderwijs op het Wolfert College, afdeling mavo, als goed. 
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12.1. Onderwijsproces 
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Aanbod 
We waarderen de standaard Aanbod als goed. Het aanbod op het 
Wolfert College voldoet aan de basiskwaliteit en daarnaast realiseert 
de school op overtuigende wijze haar eigen aspecten van kwaliteit. 
Deze eigen aspecten van kwaliteit hebben in hoofdzaak betrekking op 
vakoverstijgend projectonderwijs. 
 
De school biedt haar leerlingen een breed en op de kerndoelen 
gebaseerd aanbod. Dat aanbod is dekkend voor de 
examenprogramma’s, bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
en besteedt ook aandacht aan loopbaanleren (LOB). Mede gezien de 
kenmerken van haar leerlingenpopulatie is het aanbod van de school 
erop gericht om taalachterstanden bij leerlingen weg te werken. 
Hiertoe bepaalt de school op basis van taaltoetsen voor elke leerling 
het benodigde aanbod (zie ook toelichting bij Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding). 
 
Met extra projectonderwijs en projectmatig werken binnen meerdere 
vakgebieden wil het Wolfert College de verbinding leggen met de 
buitenwereld – levensecht leren – en de nieuwsgierigheid van 
leerlingen opwekken. Met het projectonderwijs – zogeheten ‘Xpo-
lessen’ – bevordert de school actief burgerschap en sociale integratie, 
maar ook een ondernemende houding. Zo daagt de school 
bijvoorbeeld leerlingen uit oplossingen te vinden voor het zwerfafval, 
richten leerlingen eigen bedrijfjes op en genereren door 
dienstverlenende activiteiten opbrengsten voor goede doelen, 
brengen zij een bezoek aan de rechtbank en besteedt de school, in 
samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen, aandacht aan 
ongewenst (groeps)gedrag richting treinpersoneel. Daarnaast werken 
ook meerdere vakken zoals de beeldende vakken, maatschappijleer en 
lichamelijke opvoeding op een projectmatige manier aan de brede 
vaardigheden van de leerlingen, vaak in samenwerking met externe 
partners. 
 
We waarderen het aanbod mede als goed, omdat de school met het 
extra projectonderwijs en het projectmatig werken doelgericht werkt 
aan de brede kennis, vaardigheden en attituden van haar leerlingen. 
De doelen heeft de school uitgewerkt in ‘rubrics’, die als basis dienen 
voor de formatieve toetsing van de ontwikkeling van de leerlingen. 
Daarmee krijgt de school niet alleen zicht op de resultaten van de 
leerlingen, maar ook input om het aanbod continu te versterken. 
 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Het zicht op de ontwikkeling van leerlingen door de mentoren en de 
leraren en het gebruik van deze informatie waarderen wij als goed. De 
school heeft zelf een ‘app’ – de ToolKit – ontwikkeld waarmee elk 
teamlid te allen tijde zicht heeft op de leerprestaties én 
studievaardigheden van alle leerlingen. Dit middel draagt in hoge 
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mate bij aan het zicht van de school op de ontwikkeling van haar 
leerlingen en de kwaliteit van de begeleiding. De begeleiding en 
ondersteuning van leerlingen met achterstanden is op orde. De 
inrichting van het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingenpopulatie, waardoor het risico dat leerlingen 
leerachterstanden oplopen zoveel als mogelijk is gereduceerd. De 
school werkt gestructureerd aan het wegwerken van achterstanden en 
begeleidt leerlingen bij het verbeteren van hun studievaardigheden. 
Meer aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, 
met name in de lessen, is wenselijk. 
 
Wij zijn voor het tweede en vierde leerjaar van de mavo-afdeling 
nagegaan hoe goed mentoren en leraren hun leerlingen kennen en of 
zij die informatie gebruiken voor achterstandbestrijding en de 
afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Bij leerlingen zijn we nagegaan hoe goed zij vinden dat hun mentoren 
en leraren hen kennen en of mentoren en leraren in voldoende mate 
op hun onderwijsbehoeften inspelen. Deze informatie hebben wij ook 
naast informatie uit het leerlingvolgsysteem gelegd. 
 
Het Wolfert College heeft in het leerlingvolgsysteem informatie over 
de ontwikkeling van de leerprestaties van de leerlingen, hun 
welbevinden en hun studievaardigheden. Mentoren en leraren 
hebben met de genoemde ‘app’ te allen tijde toegang tot deze 
informatie. Daarnaast verzamelen zij ook zelf informatie over hun 
leerlingen, waaronder hoe leerlingen scoren op een viertal 
gedragsindicatoren: organisatie, meedoen, zelfvertrouwen en 
autonomie (OMZA). Deze gedragsindicatoren heeft de school 
gekoppeld aan de uitkomsten van RTTI-toetsen. 
 
De mentoren weten welke van hun leerlingen extra begeleiding en 
ondersteuning of juist extra uitdaging nodig hebben. Zij hebben in 
ieder geval inzicht in het cognitief niveau van de leerlingen, hun 
studievaardigheden en hun welbevinden. Deze informatie wenden de 
mentoren aan om extra begeleiding voor die leerlingen te regelen die 
dat nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra uitleg tijdens 
de expertise-uren (‘Xp-uren’), deelname aan huiswerk- en 
studiebegeleiding en extra mentoruren. Bovendien ontvangen alle 
leerlingen een informatieboekje met daarin uitleg over 
vakoverstijgende vaardigheden als plannen, het leren van nieuwe 
woorden en het begrijpen van complexe teksten. Het beeld dat de 
leerlingen ons schetsen, sluit hierop aan. Extra uitdaging voor de 
cognitief sterke leerlingen wordt door zowel mentoren als de 
leerlingen minder genoemd. Dit betekent geenszins dat de school 
geen aandacht voor deze groep leerlingen heeft. Zo worden deze 
leerlingen ingezet als expert om leerlingen met achterstanden te 
helpen, krijgen zij soms moeilijkere leerstof en uitdagende 
verwerkingsopdrachten en kunnen zij versneld examen doen. 
Opvallend is dat mentoren van het vierde leerjaar meer oog voor deze 
doelgroep lijken te hebben dan de mentoren van het tweede leerjaar, 
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zo kunnen we opmaken uit de gesprekken met de mentoren en 
leerlingen. Echter, de mate waarin voor deze groep het onderwijs 
systematisch wordt afgestemd op hun onderwijsbehoeften kan in 
zowel het tweede als vierde leerjaar beter. 
 
Uit het gesprek met de leraren blijkt dat ook zij zicht hebben op de 
leerprestaties, de studievaardigheden en het welbevinden van de 
leerlingen. Eventuele leerachterstanden hebben zij goed in beeld, 
mede door gedegen analyses van de toetsresultaten. Hierdoor hebben 
leraren, maar ook de mentoren, een goed zicht op de didactische 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit komt de kwaliteit van de 
begeleiding en ondersteuning ten goede: deze is zowel gericht op de 
didactische onderwijsbehoeften als op de studievaardigheden van de 
leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn herhaalde uitleg van de leerstof, 
extra aandacht voor woordleer- en leesstrategieën en het aanleren 
van leerstrategieën. De leerlingen geven aan tevreden te zijn over de 
begeleiding en ondersteuning die de school hen biedt. Wel is het zo 
dat de leraren hun aandacht evenrediger kunnen verdelen over alle 
leerlingen en hun didactisch handelen in de lessen beter kunnen 
afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Hiermee kan de school 
voorkomen dat cognitief sterke leerlingen onvoldoende uitgedaagd 
worden. 
 
Een aanzienlijk deel van de leerlingenpopulatie van het Wolfert 
College heeft bij aanvang te maken met een taalachterstand. Mede 
om die reden neemt de school bij alle leerlingen de toetsen ‘Diataal’ 
en ‘Diatekst’ af. Tijdens de lessen Nederlands besteden de leraren 
extra aandacht aan de leesstrategieën en de strategieën voor 
woordenschatuitbreiding. Tijdens onze lesbezoeken hebben we zowel 
tijdens de lessen Nederlands als ook tijdens andere lessen de extra 
aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen waargenomen. Zo 
gaan leraren bijvoorbeeld na of leerlingen de moeilijke woorden 
begrijpen en leggen deze zo nodig uit en verwijzen zij naar strategieën 
voor begrijpend lezen bij de behandeling van teksten uit het leerboek. 
 
Wij hebben de informatie van de school over de ontwikkeling van de 
leerprestaties en studievaardigheden van de leerlingen bekeken voor 
het tweede en vierde leerjaar van de mavo. Als we kijken naar het 
tweede leerjaar, dan zien we dat voor een deel van de leerlingen de 
taalachterstanden aanzienlijk verminderden of zelfs verdwenen, met 
name bij leerlingen met voldoende studievaardigheden. Het andere 
deel van de leerlingen bleef onvoldoende presteren voor het 
vakgebied Nederlands. In het vierde leerjaar zien we dat 
taalachterstanden hardnekkig lijken en leerlingen onvoldoende blijven 
scoren voor het vak Nederlands. Tegelijkertijd moeten we ook 
constateren dat de taalachterstanden van leerlingen niet toenemen en 
voor de leerlingen niet per definitie een belemmering vormen voor 
andere vakken. Zo zien we zowel voor het tweede als vierde leerjaar 
een positieve ontwikkeling in de cijfers voor Engelse taal en wiskunde. 
De structuur van begeleiding en ondersteuning en de invulling die de 
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school eraan geeft, helpt de leerlingen blijkbaar voldoende om zich te 
handhaven. 
 
Onze bevindingen op grond van de gesprekken met de mentoren, 
leraren en leerlingen en de informatie uit het leerlingvolgsysteem, 
laten zien dat de school een goed zicht heeft op de ontwikkeling van 
de leerlingen. De school heeft ook voldoende grip op de ontwikkeling 
van de leerlingen, vooral doordat het de informatie uit het 
leerlingvolgsysteem goed analyseert en de uitkomsten van deze 
analyses omzet in gerichte begeleiding en ondersteuning. De school 
kan winst boeken door in de lessen meer rekening te houden met 
leerlingen die cognitief uitgedaagd moeten worden. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen op het Wolfert College, 
afdeling mavo, beoordelen wij als voldoende. Het didactisch handelen 
voldoet aan de wettelijke eisen. Alle bezochte lesmomenten waren 
minimaal van voldoende niveau; een derde van de lesmomenten 
waarderen wij als goed. De afstemming van de lessen op verschillen 
tussen groepen leerlingen en individuele leerlingen biedt kansen voor 
verbetering. 
 
Het didactisch handelen dat zich richt op de klas stelt alle leerlingen in 
staat tot leren en ontwikkelen. Leraren zorgen voor een rustige 
werksfeer en geven op een gedegen manier les. De leraren leggen de 
leerstof duidelijk uit volgens een schoolbreed afgesproken 
instructiemodel. In de uitleg besteden leraren voldoende aandacht 
aan oplossings- en denkstrategieën. De leraren hebben hoge 
verwachtingen van hun leerlingen hetgeen onder meer blijkt uit het 
niveau van de verwerkingsopdrachten. De lessen zijn doelgericht en 
het tempo zorgt ervoor dat leerlingen betrokken blijven. Gedurende 
de uitleg kunnen de leraren vaker nagaan of de leerlingen de leerstof 
begrijpen. 
 
In weinig lessen zagen wij leraren specifiek aandacht geven aan 
groepen of individuele leerlingen. Deze aandacht bestond dan uit een 
extra instructie aan één of enkele leerlingen en een enkele keer 
niveaudifferentiatie in de verwerkingsopdrachten. Ook besteden 
leraren in hun uitleg extra aandacht aan woordenschat en tekstbegrip. 
De aandacht in de lessen voor de cognitief sterke leerlingen kan beter. 
Om ook hen uit te dagen kunnen leraren voor deze leerlingen vaker de 
lesstof compacten en hun complexe en verdiepende opdrachten 
aanbieden. 
 
Extra ondersteuning 
Wij waarderen de standaard Extra ondersteuning als goed. Leerlingen 
die dat nodig hebben vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften, 
ontvangen op het Wolfert College extra aanbod, ondersteuning en 
begeleiding. De school voldoet daarmee aan de basiskwaliteit. 
Bovendien realiseert de school op overtuigende wijze de eigen 
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aspecten van kwaliteit. Het gaat hierbij dan in het bijzonder om de 
borging van continuïteit van de tweedelijns zorg door de inzet van 
counselors. 
 
Als het gaat om de extra ondersteuning dan hebben de twee 
‘counselors’ van het Wolfert College hierin de coördinerende rol, 
zowel binnen de school als in de contacten met externe partners. Deze 
counselors zijn opgeleide functionarissen die, op de school, 
tweedelijns zorg aanbieden aan leerlingen met (ernstige) 
problematiek op het vlak van de psychosociale, emotionele of 
gedragsontwikkeling. Leerlingen kunnen zelf om hulp vragen, maar 
ook mentoren, de schoolleiding of de ouders van de leerlingen 
kunnen bij de counselors terecht. Zo nodig betrekken de counselors 
externe instanties als het wijkteam, de GGZ of eerstelijnspsychologen. 
Ook worden de counselors ondersteund door onder anderen een 
begeleider passend onderwijs, met name voor observaties in de les 
van zorgleerlingen die kampen met gedragsproblemen of leer- en 
ontwikkelingsproblemen. 
 
Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stelt de school een 
ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Wij hebben een steekproef 
van OPP’s bekeken en concluderen dat deze aan de wettelijke 
vereisten voldoen. In deze OPP’s was informatie opgenomen over de 
begeleiding van de leerling, het te verwachten onderwijsniveau 
waarop de leerling examen zal doen en de belemmerende en 
bevorderende factoren. Deze OPP’s bevatten ook eenduidige 
handelingsadviezen voor bijvoorbeeld mentoren en leraren. 
Regelmatig gaat de school na of de uitvoering van het OPP leidt tot 
het gewenste resultaat. Zo nodig wordt het OPP bijgesteld. 
 
Onderwijstijd 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Samenwerking 
We beoordelen de samenwerking van het Wolfert College, afdeling 
mavo, als voldoende. De wijze waarom de school de samenwerking 
met ketenpartners vorm en inhoud geeft, voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Het Wolfert College maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
passend onderwijs waarmee gezamenlijk de extra ondersteuning voor 
leerlingen vorm wordt gegeven. Ook onderhoudt de school actief 
contact met de gemeente over integratie en de bestrijding van 
achterstanden. De afspraken zijn vastgelegd in een lokale educatieve 
agenda. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit op het 
gebied van samenwerking. 
 
De school heeft met verschillende toeleverende basisscholen te 
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maken. Op elk van deze basisscholen geeft het Wolfert College 
jaarlijks een presentatie voor de leerlingen van groep 8. Alle nieuwe 
leerlingen op het Wolfert College worden doorgesproken met een 
leraar of intern begeleider van de basisschool. Dan bespreken zij ook 
hoe oud-leerlingen van de basisschool zich ontwikkelen op hun 
nieuwe school en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het eerder 
afgegeven basisschooladvies. 
 
Het Wolfert College zet niet alleen in op versteviging van de 
samenwerking met de basisscholen, ook de samenwerking met het 
vervolgonderwijs is voor de school een speerpunt. Daarmee wil de 
school bereiken dat leerlingen een goede keuze voor het 
vervolgonderwijs maken en het percentage voortijdig schoolverlaters 
teruggedrongen kan worden. 
 
Zoals eerder genoemd werkt het Wolfert College ook samen met 
partners om haar extra projectonderwijs en het projectmatig werken 
vorm te geven. Daarnaast heeft de school een intensieve 
samenwerking met ketenpartners in de zorg om de extra 
ondersteuning voor leerlingen vorm te geven. 
 
Praktijkvorming en stage 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. 
 
Toetsing en afsluiting 
Wij beoordelen deze standaard als voldoende. Wij hebben geen 
indicaties aangetroffen dat de school niet voldoet aan de 
basiskwaliteit. De school moet er wel voor gaan zorgen dat in de PTA's 
aangegeven wordt welke onderdelen van het examenprogramma in 
het schoolexamen worden getoetst (art. 31, lid 2a, Eindexamenbesluit 
VO). 
 
De school stelt programma’s van toetsing en inhoud (PTI’s) opvoor de 
onderbouw. In deze PTI’s geven de vaksecties per lesperiode aan wat 
leerlingen aan het eind van de lesperiode moeten kennen en kunnen, 
hoe dat getoetst wordt en welke materialen en middelen er gebruikt 
worden. Wij spreken onze waardering uit voor deze PTI’s. 

12.2. Schoolklimaat 
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Veiligheid 
De schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving 
voor de leerlingen. De school voldoet aan tenminste de wettelijke 
vereisten en daarom beoordelen wij deze standaard als voldoende. De 
school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en 
afhandelen van incidenten. Jaarlijks monitort de school de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen en bespreekt gezamenlijk de 
resultaten ervan. Voor leerlingen is er een aanspreekpunt als het gaat 
om pesten, die ook als zodanig bekend is bij de leerlingen. Ook 
vertellen de leerlingen ons dat er weinig incidenten plaatsvinden en zij 
de school als een veilige, prettige omgeving ervaren. De leerlingen 
noemen ook het betrekken van de ouders bij de realisatie van een 
veilige omgeving: in geval van incidenten vindt er altijd communicatie 
plaats tussen school en ouders. 
 
Pedagogisch klimaat 
Wij waarderen het pedagogisch klimaat op het Wolfert College als 
goed. De school realiseert op overtuigende wijze haar eigen aspecten 
van kwaliteit. Wij hebben op de onderzoeksdagen zowel in de lessen 
als daarbuiten een ondersteunend pedagogisch klimaat ervaren. In de 
lessen is er sprake van een positief en ondersteunend pedagogisch 
handelen van de leraren. De leraren vertonen voorbeeldgedrag en 
benutten positieve feedback om negatief gedrag van leerlingen te 
ontmoedigen. De leerlingen zelf geven ons terug dat hun leraren hen 
prettig benaderen en een goede werksfeer weten neer te zetten. Ook 
in en om de school ervaren de leerlingen de sfeer als prettig en 
ondersteunend. De vijf ‘leefregels’ die de school heeft opgesteld, zijn 
ondersteunend voor het pedagogisch klimaat. De leefregels zijn nader 
uitgewerkt en vastgelegd in gedragsregels voor leerlingen en leraren. 
Ook heeft de school een leerlingenstatuut. Hierin staat de rechten en 
plichten van de leerlingen beschreven. Via de leerlingenraad zijn de 
leerlingen betrokken geweest bij het opstellen ervan. 
 

12.3. Onderwijsresultaten 
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Resultaten 
Wij beoordelen de onderwijsresultaten voor de afdeling mavo als 
voldoende. Voor de beoordeling van de onderwijsresultaten kijken wij 
naar het gemiddelde van de afgelopen drie schooljaren. Daaruit blijkt 
dat de onderwijsresultaten van de afdeling mavo over een periode 
van drie jaar van voldoende niveau zijn. Van de vier indicatoren die wij 
meenemen in de berekening ligt één indicator onder de norm, te 
weten de onderwijspositie van de leerlingen ten opzichte van het 
advies van de basisschool. In de afgelopen drie jaar zat gemiddeld 
genomen bijna 10% van de leerlingen in het derde jaar op een lager 
niveau dan het advies van de basisschool, waar dit 0,55% mag zijn. We 
merken daarbij op dat de afgelopen jaren steeds meer leerlingen na 
twee jaar Wolfert College op of boven het basisschooladvies zitten: 
van bijna 30% teveel leerlingen ónder het advies in het schooljaar 
2016/2017 naar ruim 5% op of boven het advies in het schooljaar 2018/
2019. 
 
De snelheid waarmee de leerlingen de onderbouw doorlopen is 
voldoende. Het betekent dat voldoende leerlingen in de onderbouw, 
gemiddeld ruim 93%, zonder vertraging naar de volgende klas gaan. 
Ook het bovenbouwsucces van de mavo-afdeling is voldoende. De 
afgelopen drie jaren rondde 89% van de leerlingen zonder vertraging 
de bovenbouw af. Met dit percentage zit de school ruim boven de 
norm van 78% voor scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. Ten slotte zien we dat ook het gemiddelde 
examencijfer de afgelopen jaren ruim boven de norm lag, te weten 
6,78 ten opzichte van de norm van 5,91. 
 
Het bovenstaande laat zien dat de school met succes gewerkt heeft 
aan de afstroom in de onderbouw, zonder dat dit ten koste is gegaan 
van andere indicatoren voor de onderwijsresultaten. Een volgende 
ambitie kan zijn om de verschillen tussen vakken in behaalde 
percentielscore op het centraal examen te verkleinen. We constateren 
nu percentielscores uiteenlopend van net 50% tot meer dan 90% 
(schooljaar 2017/2018) en vakken waar het percentielscores sterk 
verschilt per jaar, terwijl de percentielscores bij andere vakken 
meerjarig van een hoog niveau zijn. De school zou zichzelf ten doel 
kunnen stellen om voor alle vakken, meerdere jaren achtereen, een 
hoge percentielscore te behalen. 
 
 

12.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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Kwaliteitszorg 
Wij beoordelen de kwaliteitszorg op het Wolfert College als 
voldoende. De school heeft een sluitend stelsel van kwaliteitszorg 
waarmee de leerresultaten, de begeleiding en de leskwaliteit bewaakt 
en doelgericht verbeterd worden. Voor belangrijke processen als de 
begeleiding van de leerlingen en het didactisch handelen van de 
leraren heeft de school kwaliteitscriteria geformuleerd. De 
schoolleiding gaat regelmatig na of de processen minimaal voldoen 
aan deze kwaliteitscriteria. De school gaat ook voldoende na of het 
onderwijsproces de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunt. Een 
verbeterpunt is de informatie die de schoolleiding heeft over de 
kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren. Deze informatie 
is nog onvoldoende betrouwbaar en toegankelijk. 
 
Om te bepalen of leerlingen de juiste begeleiding krijgen, voeren de 
teamleiders wekelijks gesprekken met elke mentor over zijn/haar klas 
en gaan dan na of er interventies nodig zijn om de leerlingen op koers 
te houden. Daarbij is er aandacht voor de leerprestaties, het 
welbevinden en de studievaardigheden van de leerlingen en de eerder 
genoemde gedragsindicatoren. Eventuele signalen van leraren, ouders 
en leerlingen zelf worden hierbij ook betrokken. Daarnaast voert ook 
de schoolleiding gesprekken met mentoren, vakgroepvoorzitters en 
leraren over onder meer de ontwikkeling en begeleiding van de 
leerlingen. Mede door de eerder genoemde ‘app’ komen alle 
leerlingen in beeld, bepaalt de school wat elke leerling nodig heeft en 
stelt zij per leerling doelen (zie ook de toelichting bij ‘Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding’). 
Op grond van de informatie uit de gesprekken, het 
leerlingvolgsysteem en de ‘app’ bepaalt de schoolleiding of de extra 
begeleiding die individuele leerlingen krijgen, leidt tot het wegwerken 
van achterstanden. Wanneer dit onvoldoende het geval is, gaat de 
schoolleiding na waardoor dit kan komen. Zij betrekken daarbij zowel 
informatie over de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen als 
informatie over andere processen, zoals het aanbod, het didactisch 
handelen van de leraren of de onderwijstijd. Waar nodig stuurt de 
schoolleiding aan op aanvullende interventies door de mentoren en 
leraren. Hiertoe worden in dat geval stappenplannen opgesteld voor 
individuele of groepen leerlingen met daarin opgenomen de doelen 
die worden beoogd met de ontwikkeling en begeleiding. Een 
verbeterpunt is dat de school systematischer kan nagaan wat de 
langere termijn effecten zijn van de geboden extra hulp of de gegeven 
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extra uitdaging. Het is voor de school waardevol hierbij onderscheid te 
maken naar categorieën van leerlingen op leerresultaten en 
studiehouding. Dan krijgt de school zicht op de effecten van 
interventies voor verschillende groepen leerlingen. 
 
Voor het didactisch handelen brengt de schoolleiding de kwaliteit van 
het lesgeven in kaart door met een kijkwijzer lessen te observeren. 
Leraren worden op verschillende momenten door verschillende 
teamleiders beoordeeld om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen 
van de leskwaliteit. Met elke leraar wordt doorgesproken wat er goed 
gaat en wat beter kan. Hierbij betrekt de schoolleiding ook informatie 
over ontwikkeling van de leerlingen die de geobserveerde leraar 
lesgeeft. Beginnende leraren volgen een driejarig introductietraject 
waar intervisie, begeleiding op de werkvloer en coaching door 
‘vakcoaches’ onderdeel van uitmaken. Ook voor nieuwe, ervaren 
leraren is er een begeleidingstraject. Met deze trajecten krijgt de 
schoolleiding niet alleen zicht op de kwaliteit van het didactisch 
handelen; de trajecten dragen ook bij aan kwaliteitsverbetering en 
–borging. 
 
Een verbeterpunt voor de school vormt de toegankelijkheid van de 
informatie over de kwaliteit van het didactisch handelen. Veel van 
deze informatie is nu in individuele personeelsdossiers opgeslagen. 
De informatie is nog niet op schoolniveau inzichtelijk gemaakt. 
Hierdoor zijn kwaliteitsverschillen tussen leraren en vakgroepen en de 
effecten van het didactisch handelen op de ontwikkeling van 
leerlingen bij de vakgroepen en leraren zelf niet altijd bekend. Door 
deze informatie op een gepaste wijze toegankelijk te maken, kan dat 
vakgroepen en leraren stimuleren deze kwaliteitsverschillen te 
dichten. 
 
De informatie die de schoolleiding heeft over kwaliteit van de 
onderwijsprocessen in de school, zoals het didactisch handelen van 
leraren, vormt een belangrijke input voor het systematisch werken 
aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De verbetermaatregelen 
die de school nodig acht, beschrijft zij in het jaarlijkse activiteitenplan. 
Uit het activiteitenplan van dit schooljaar blijkt dat de school vanuit 
toetsbare doelen werkt aan kwaliteitsverbetering. Er is daarbij een 
zichtbare relatie tussen de conclusies die de school trekt over de 
kwaliteit van de onderwijsprocessen en de verbetermaatregelen die 
de school treft. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed. Aan wettelijke eisen, 
zoals het handelen volgens de code goed bestuur, het zorgen voor 
bevoegd en bekwaam personeel wordt voldaan. Kenmerkend voor de 
kwaliteitscultuur van het Wolfert College is bovendien dat de 
schoolleiding en het team vanuit de eigen visie op het onderwijs 
werken aan continue verbetering van de onderwijskwaliteit en van de 
eigen professionaliteit. 
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De schoolleiding en het team functioneren als een professionele 
leergemeenschap. Dit betekent in de eerste plaats dat zij vanuit een 
gemeenschappelijke visie op onderwijzen en leraren gezamenlijk 
werken aan kwaliteitsverbetering. De gezamenlijkheid blijkt uit de 
betrokkenheid van vakgroepen en verschillende inhoudelijke 
werkgroepen bij beleidsontwikkeling en uitvoering van dat beleid, 
zoals het schoolplan en jaarlijkse activiteitenplan. Voorbeelden van de 
gerichtheid op continue kwaliteitsverbetering zijn de door de school 
ontwikkelde ‘app’ om de ontwikkeling van de leerlingen goed te 
kunnen volgen, het beschouwen en waarderen van 
gedragsindicatoren als onderdeel van de ontwikkeling van de 
leerlingen en het benutten van externe partners om het aanbod 
inhoudelijk te versterken. Het laat zien dat de school heel bewust en 
doelgericht werkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 
Dat de school als professionele leergemeenschap functioneert, blijkt 
ook uit de aandacht voor het leren van de individuele leraar maar ook 
het leren als collectief. Zoals hiervoor genoemd worden beginnende 
leraren opgenomen in een driejarig introductietraject en is er voor 
nieuwe, ervaren leraren een apart begeleidingstraject. De 
schoolleiding biedt leraren veel mogelijkheden, zoals tijd en middelen, 
om te werken aan de persoonlijke professionele ontwikkeling en 
stimuleert hen hiervan gebruik te maken. Tegelijkertijd benut het 
team deze ruimte om zelf met initiatieven te komen gericht op het 
leren als collectief, zoals een cursus in het leren coachen of een 
scholing in het geven van effectieve feedback. 
Het Wolfert College is ook een opleidingsschool voor de Hogeschool 
Rotterdam, onder meer om op de hoogte te blijven van actuele 
ontwikkelingen en inzichten in didactiek en pedagogiek. Voor 
stagiaires organiseert de school intervisiebijeenkomsten om kennis en 
ervaringen uit te wisselen met collega’s. 
 
Ten slotte herkennen we in de kwaliteitscultuur op het Wolfert College 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het leren van alle 
leerlingen. Dat alle leraren te allen tijde zicht hebben op de 
ontwikkeling van alle leerlingen draagt in hoge mate bij aan deze 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een uiting van deze 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is de structuur van Xp-uren 
waarin leraren extra hulp en begeleiding bieden aan leerlingen van de 
hele afdeling. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met 
mentoren en leerlingen blijkt bovendien de betrokkenheid van hen bij 
leerlingen die ze eerder les hebben gegeven of mentor van waren. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen wij als voldoende. De 
school verantwoordt zich aan het bestuur over de resultaten en maakt 
duidelijk aan welke verbeteringen de school werkt. De schoolleiding 
toetst regelmatig bij ouders, leerlingen en leraren of aanpassingen in 
het beleid of de kwaliteit van het onderwijs nodig zijn. 
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Het bestuur krijgt in gesprekken met de schoolleiding een toelichting 
op de verantwoordingsinformatie. Daarbij gaat het bestuur ook in op 
ziekteverzuim, verloop van personeel, tevredenheidsonderzoeken, de 
leerresultaten en klachten. Een verbeterpunt van de kwaliteitszorg van 
het Wolfert College is dat de meeste informatie over de kwaliteit van 
het onderwijsproces in dossiers van individuele personeelsleden zit en 
daardoor mondeling overgedragen moet worden. Dit zorgt ervoor dat 
het bestuur aangewezen is op de methode van kritisch doorvragen om 
tot een eigen kwaliteitsoordeel te komen, maar moet dit oordeel per 
saldo op te weinig feiten over de kwaliteit van het onderwijsproces 
baseren. 

12.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Wolfert Lyceum, havo en 
vwo 

13 . 

Het bestuur heeft Wolfert Lyceum, afdeling havo en vwo 
voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Op deze school hebben wij de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld 
met de standaarden: Aanbod (OP1), het zicht op ontwikkeling en de 
begeleiding (OP2), het didactisch handelen (OP3), de samenwerking 
(OP6), veiligheid (SK1), de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur 
(KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3). De standaarden 
Praktijkvorming/stage (OP7), Pedagogisch klimaat (SK2), Sociale en 
maatschappelijke competenties (OR2) en Vervolgsucces (OR3) hebben 
wij buiten beschouwing gelaten. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek 
 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op alle standaarden ten 
minste als voldoende beoordeeld. Bovendien hebben wij de volgende 
standaarden als goed gewaardeerd: Aanbod (OP1), Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Kwaliteitscultuur (KA2). Daarom 
waarderen we de kwaliteit van het onderwijs op Wolfert Lyceum, 
afdelingen havo en vwo, als goed. 
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13.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
Wij waarderen het aanbod als goed. Het aanbod voldoet aan de 
wettelijke eisen en het Wolfert Lyceum realiseert op overtuigende 
wijze de eigen aspecten van kwaliteit. 
 
Basiskwaliteit 
Het Wolfert Lyceum bereidt de leerlingen voldoende voor op het 
vervolgonderwijs en de samenleving. Het programma is dekkend voor 
de kerndoelen en de examenprogramma's. De leerinhouden zijn in 
een doorlopende leerlijn opgesteld. Uit de leerresultaten blijkt dat de 
leerlingen voldoende kennis en vaardigheden verwerven. Bij 
verschillende vakken worden leerlingen voorbereid op het 
functioneren in een pluriforme samenleving. In een doorlopende 
leerlijn worden leerlingen voorbereid op het maken van een keuze 
voor studie en beroep. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit 
Met het eigen aanbod wil het Wolfert Lyceum gestalte geven aan de 
intellectuele en sociale vorming van leerlingen.  Wolfert Lyceum heeft 
voor alle leerlingen een aanbod voor de ontwikkeling van 
studievaardigheden en sociale vaardigheden. Dit aanbod bestaat uit 
een doorlopende leerlijn met lesstof, oefenopdrachten, coaching en 
hulpinstrumenten (planning en zelfreflectie). Het aanbod maakt 
onderdeel uit van de mentorlessen en leerlingen ontwikkelen hun 
vaardigheden in de daltonuren en projecten. In alle leerjaren zijn er de 
VVV-uren (Verbetering, Verbreding, Verdieping) waar alle leerlingen 
gebruik van maken. Deze uren worden door leerlingen gebruikt om 
achterstanden in te halen bij taal, rekenen of andere vakken of om 
zich extra of verdiepende lesstof eigen te maken. Deze keuzes worden 
door de leerlingen in overleg met hun mentor of leraar gemaakt. 
Daarnaast heeft de school een extra-curriculair aanbod (kunst, 
cultuur, techniek, ondernemerschap,  Cambridge English, 
vrijwilligersprojecten op het gebied van milieu, leefomgeving en 
cultuur, internationaliseringsactiviteiten) dat mede gebaseerd is op de 
vraag van leerlingen en hun ouders naar brede ontwikkeling. Wij 
waarderen het aanbod als goed, omdat de activiteiten uit het eigen 
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aanbod stelselmatig als onderdeel van het curriculum aangeboden 
worden en het aannemelijk is dat het aanbod de intellectuele en 
sociale vorming van leerlingen ondersteunt. 
 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Het zicht op de ontwikkeling van leerlingen door de mentoren en de 
leraren en het gebruik van deze informatie waarderen wij als goed. 
Het Wolfert Lyceum voldoet met verve aan de basiskwaliteit, omdat 
alle leerlingen in beeld zijn en de school deze informatie gebruikt om 
het onderwijs af te stemmen op alle leerlingen. 
 
Wij zijn voor het tweede en vierde leerjaar van de havo en vwo-
afdeling nagegaan hoe goed mentoren en leraren hun leerlingen 
kennen en of zij die informatie gebruiken voor achterstandbestrijding 
en de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de 
leerlingen. Bij leerlingen zijn we nagegaan hoe goed zij vinden dat hun 
mentoren en leraren hen kennen en of mentoren en leraren in 
voldoende mate op hun onderwijsbehoeften inspelen. Deze 
informatie hebben wij ook naast informatie uit het 
leerlingvolgsysteem gelegd. 
 
Het Wolfert Lyceum heeft in het leerlingvolgsysteem informatie over 
de ontwikkeling van de leerprestaties van de leerlingen, hun 
welbevinden en hun studievaardigheden. Mentoren en leraren 
hebben toegang tot deze informatie. Daarnaast verzamelen zij ook 
zelf informatie over hun leerlingen. 
 
Mentoren kunnen onderbouwen waar hun leerlingen goed in zijn en 
waar zij extra begeleiding en ondersteuning of juist extra uitdaging 
nodig hebben. Zij kunnen het cognitief niveau van de leerlingen, hun 
studievaardigheden en hun welbevinden toelichten en met duidelijke 
voorbeelden illustreren. De mentoren kunnen toelichten hoe zij de 
informatie over leerlingen analyseren en welke conclusies zij treken 
over de begeleiding. Voor leerlingen uit hun klas die moeite met de 
stof hebben kunnen zij aangeven welke ondersteuning zij nodig 
hebben en hoe die vorm gegeven kan worden. Dit bestaat 
bijvoorbeeld uit extra uitleg aan een instructietafel in de klas, tijdens 
de VVV-uren, deelname aan huiswerk- en studiebegeleiding en extra 
mentoruren. Dit kunnen zij ook toelichten voor cognitief sterke 
leerlingen uit hun klas. Van deze leerlingen gaat de mentor na of zij 
geholpen zijn met een compactere uitleg,  moeilijkere lesstof en 
opdrachten tijdens VVV-uren en vaklessen, extra vakken of het 
versneld afleggen van examens. 
 
Dit beeld herkennen de leerlingen. Als leerlingen moeite met het 
niveau hebben of hulp nodig hebben om hun studievaardigheden op 
peil te brengen dan ervaren zij de ondersteuning van hun mentoren. 
Ook zien zij de doorwerking in de lessen. Cognitief sterke leerlingen 
geven aan dat mentoren de hierboven geschetste mogelijkheden met 
hen bespreken. Deze leerlingen ervaren dat de school hen in een rijke 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 155/172



leeromgeving plaatst, hun mentor hen stimuleert om van de 
mogelijkheden gebruik te maken en hen zelf de keuze laat. Dit vinden 
leerlingen prettig en het helpt hen om een juiste afweging te maken. 
Deze keuze hebben de leerlingen die moeite hebben met het niveau 
niet en dat wordt door hen als een juiste beslissing van de school 
ervaren. 
 
Uit het gesprek met de leraren blijkt dat zij zicht hebben op de 
cognitieve vermogens, de studievaardigheden en het welbevinden 
van de leerlingen. Van mentoren ontvangen zij een overzicht van de 
belangrijkste informatie over de leerlingen in hun klassen.  Eventuele 
leerachterstanden hebben zij goed in beeld, onder andere door 
analyses van de landelijk genormeerde toetsen en de eigen RTTI-
toetsen. Hierdoor hebben leraren zicht op de didactische 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze informatie gebruiken de 
leraren om hun lessen af te stemmen op de leerlingen. Zij geven als 
voorbeelden voor leerlingen die moeite met het niveau hebben het 
plaatsen van leerlingen aan instructietafels voor extra uitleg en het 
geven van lesstof en opdrachten voor de ontwikkeling van 
vaardigheden (lees-, leer en planningsstrategieën). Voor cognitieve 
sterke leerlingen geven zij als voorbeelden het compacten van de 
uitleg, het zelfstandig verwerken van de lesstof en het geven van 
verdiepingsopdrachten. 
 
De leerlingen geven aan dat hun leraren goed op de hoogte zijn van 
hun cognitieve vermogens, hun studievaardigheden en hun motivatie 
voor hun vak. Leerlingen die moeite met de stof hebben merken dat 
hun leraren het onderwijs op hen afstemmen door hen extra uitleg of 
opdrachten te geven om zich de stof eigen te maken. Leerlingen uit de 
bovenbouw mogen bij de vakken waar ze goed in zijn zelf beslissen of 
zij de uitleg volgen of alvast aan het werk gaan. Bij een aantal vakken 
is er altijd verrijkende lesstof voor cognitief sterke leerlingen en bij 
andere vakken is dit niet altijd het geval. In de VVV-uren maken de 
cognitief sterke leerlingen die dat willen gebruik van de 
mogelijkheden om te verdiepen of te verbreden. Bij elkaar genomen 
ervaren deze leerlingen het onderwijs als voldoende afgestemd op 
hun behoefte aan uitdaging. 
 
Wij hebben de informatie van de school over de ontwikkeling van 
basisvaardigheden (taal en rekenen) in de onderbouw, in de 
studievaardigheden in het tweede en vierde leerjaar van het havo en 
vwo en de ontwikkeling in leerprestaties bekeken. We zagen dat de 
meeste leerlingen een voldoende ontwikkeling in hun taal- en 
rekenvaardigheden doormaken om het onderwijs op havo- of vwo-
niveau te kunnen volgen. De cognitief sterke leerlingen halen in het 
tweede en vierde leerjaar hoge cijfers, terwijl de cognitief minder 
sterke leerlingen er steeds meer in slagen om in het vierde leerjaar 
voldoende cijfers te halen. Ook zagen wij dat het aandeel leerlingen 
met zwakke studievaardigheden in de bovenbouw lager is dan in de 
bovenbouw. 
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Deze beschrijving van de ontwikkeling van leerlingen bevestigt dat het 
onderwijs van Wolfert Lyceum goed aansluit op de 
leerlingenpopulatie. Zowel leerlingen die achterstanden hebben als 
cognitief sterke leerlingen realiseren leerwinst. Ook slaagt de school 
erin om de studievaardigheden van leerlingen op peil te brengen, 
waardoor zij goed in staat zijn om gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de school biedt. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen op het Wolfert Lyceum is van 
voldoende niveau. Het didactisch handelen voldoet aan de wettelijke 
eisen. 
 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat  tot 
leren en ontwikkelen. Leraren leggen duidelijk uit en zorgen in de 
meeste lessen voor een sfeer waarin leren mogelijk is en leerlingen 
actief zijn. Alle bezochte lesmomenten waren minimaal van 
voldoende niveau; een derde van de lesmomenten waarderen wij als 
goed. De algemene uitleg in de lessen bereikt het grootste gedeelte 
van de klas. 
 
Leraren besteden in de vaklessen en de VVV-uren meer tijd aan 
leerlingen die moeite met de stof hebben dan aan cognitief sterke 
leerlingen. Deze leerlingen verwerken de lesstof zelfstandig en dat is 
ook het geval bij verdiepingsopdrachten. De leraren doen er goed aan 
om de moeilijkere lesstof ook uit te leggen en bij de nabespreking ook 
in te gaan op de moeilijkere verwerkingsopdrachten. Dit waarborgt de 
aandacht voor de ontwikkeling voor de cognitief sterke leerlingen en 
maakt het mogelijk dat andere leerlingen een stap kunnen zetten die 
zij zonder uitleg en begeleiding niet kunnen nemen. 
 
Extra ondersteuning 
De extra ondersteuning beoordelen wij als voldoende.  In de 
zelfevaluatie geeft de school aan dat de extra ondersteuning aan de 
wettelijke eisen voldoet en uit ons onderzoek is niet gebleken dat deze 
informatie onjuist is. 
 
Onderwijstijd 
De onderwijstijd beoordelen wij als voldoende.  In de zelfevaluatie 
geeft de school aan dat de onderwijstijd aan de wettelijke eisen 
voldoet en uit ons onderzoek is niet gebleken dat deze informatie 
onjuist is. 
 
Samenwerking 
We waarderen de samenwerking van het Wolfert Lyceum als 
voldoende. De school voldoet aan de wettelijke vereisten. 
 
Het Wolfert Lyceum maakt deel uit van een samenwerkingsverband 
passend onderwijs, waarmee  de extra ondersteuning voor leerlingen 
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vorm wordt gegeven. Ook onderhoudt de school actief contact met de 
gemeente over integratie en de bestrijding van achterstanden. De 
afspraken zijn vastgelegd in een lokale educatie agenda. Hiermee 
voldoet de school aan de basiskwaliteit op het gebied van 
samenwerking. 
 
Toetsing en afsluiting 
We beoordelen de toetsing en afsluiting als voldoende.  In de 
zelfevaluatie geeft de school aan dat de toetsing en afsluiting aan de 
wettelijke eisen voldoet en uit ons onderzoek is niet gebleken dat deze 
informatie onjuist is. De school moet er wel voor gaan zorgen dat in 
de PTA's aangegeven wordt welke onderdelen van het 
examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst (art. 31, lid 
2a, Eindexamenbesluit VO). 
 

13.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
We beoordelen de veiligheid op het Wolfert Lyceum als voldoende. De 
school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig kunnen voelen. 
 
Het Wolfert Lyceum brengt jaarlijks de sociale veiligheid op basis van 
een representatief onderzoek in beeld. Uit deze onderzoeken blijkt dat 
leerlingen zich veilig voelen. De school heeft een veiligheidsbeleid, een 
anti-pestcoördinator en er wordt adequaat opgetreden tegen pesten 
en agressie. Het onderzoek bevestigde het beeld dat de leerlingen zich 
veilig voelen op de school. 
 

13.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
We beoordelen de resultaten als voldoende. Gemiddeld over drie 
schooljaren realiseert het Wolfert Lyceum voor het havo en het vwo 
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leerresultaten die boven de norm liggen. 
 
Op het Wolfert Lyceum komen berekend over drie jaar te veel 
leerlingen op een lager onderwijsniveau terecht dan de basisschool 
adviseerde. Vooral leerlingen met een vwo-advies kwamen te vaak op 
het havo uit. Kijken we naar het laatste schooljaar (2017/2018) dan 
zien we dat de school voor dat jaar het tij heeft weten te keren. In de 
onderbouw doubleert circa 4% van de leerlingen en dit ligt boven de 
norm. In de bovenbouw blijven weinig leerlingen zitten: het havo en 
het vwo zitten meer dan 10% ruim boven de norm. Op het havo halen 
de leerlingen gemiddeld het cijfer 6,37 op de centrale examens en dat 
ligt 0.1 punt boven de norm. Bij het vwo liggen deze cijfers met een 
gemiddelde van 6,62 met 0.3 punt ruim boven de norm. 

13.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg op het Wolfert Lyceum beoordelen wij als 
voldoende. Het Wolfert Lyceum heeft een dekkend stelsel van 
kwaliteitszorg waarmee de leerresultaten, het aanbod, de begeleiding 
en de leskwaliteit bewaakt en verbeterd wordt. De school heeft 
kwaliteitscriteria voor belangrijke processen als een doorlopende 
leerlijn, de begeleiding en het didactisch handelen geformuleerd. De 
schoolleiding gaat regelmatig na of de processen minimaal voldoen 
aan deze kwaliteitscriteria. De school gaat ook voldoende na of het 
onderwijsproces de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunt. 
 
Het Wolfert Lyceum evalueert jaarlijks voor elk leerjaar de resultaten 
en gaat voor het laatste leerjaar na of leerlingen voldoende hebben 
geleerd in de laatste twee schooljaren. Secties gebruiken deze 
informatie om hun vakwerkplannen en hun toetsen bij te stellen. Het 
Wolfert Lyceum gaat voor andere leerjaren regelmatig na of leerlingen 
voldoende presteren en of zij daarbij verantwoordelijkheid nemen 
voor hun leerproces en voldoende studievaardigheden hebben om 
goed gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Van 
leerlingen die dat nodig hebben wordt nagegaan of de strakkere 
begeleiding hen helpt om voldoende te presteren en van leerlingen 
die meer ruimte krijgen brengt de school in beeld welke keuzes zij 
maken. Deze informatie gebruikt de school om te onderzoeken of zij 
er in slaagt om leerlingen te stimuleren om zich verder te ontwikkelen 
dan wel of de school hen voldoende effectief ondersteunt om op 
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niveau te blijven. Informatie over de ontwikkeling van de 
daltoncompetenties ontleent de school aan compentiepijlers. In het 
vierde en vijfde leerjaar reflecteren leerlingen op hun ontwikkeling en 
deze informatie maakt zichtbaar of leerlingen vinden dat zij 
zelfstandig kunnen studeren of goed kunnen samenwerken. Voor de 
school zelf wordt zichtbaar of het extra aanbod, de mogelijkheden om 
in een extra vak examen te doen of om versneld examen te doen en 
de aandacht voor de ontwikkeling van competenties haar vruchten 
afwerpt. De school onderbouwt zijn positieve conclusies voornamelijk 
met het weergeven aan welke kwaliteitscriteria uitgevoerde 
activiteiten voldoen. Hiermee laat de school zien dat een belangrijke 
pijler in het onderwijsproces adequaat wordt uitgevoerd. De school 
kan meer diepgang in de analyses aanbrengen door voor cohorten van 
leerlingen aan te geven van welk aanbod zij gebruik hebben gemaakt, 
wat zij nastreefden in de daltonuren en hoe hun 
ontwikkeling (leerprestaties en competenties) is geweest. Hierdoor 
kan de school zich beter verantwoorden over de ontwikkeling van de 
leerlingen (het resultaat) en inzichtelijker maken hoe de begeleiding of 
het aanbod hieraan heeft bijgedragen (het proces). 
 
Voor de doorlopende leerlijn en het didactisch handelen heeft het 
Wolfert Lyceum kwaliteitscriteria opgesteld en gebruikt deze om 
vakwerkplannen, de toetsing en de kwaliteit van de lessen te 
beoordelen. De secties gebruiken de kwaliteitscriteria als hulpmiddel 
bij de vormgeving van de vakwerkplannen en de toetsen en hierover 
verantwoorden zij zich aan de schoolleiding. De kwaliteit van de 
lessen beoordeelt de schoolleiding door lesobservaties uit te voeren 
met behulp van een kijkwijzer. Deze informatie is niet toegankelijk, 
omdat de secties en de schoolleiding mondeling bespreken of de 
vakwerkplannen en de toetsing aan de kwaliteitscriteria voldoen en 
de informatie over de lesobservaties in personeelsdossiers zit. Deze 
tekortkomingen in het stelsel van kwaliteitszorg zijn weggenomen 
door visitaties die door externe partijen zijn uitgevoerd. Deze visitaties 
steunen niet alleen de bevindingen van de school over de kwaliteit 
van de doorlopende leerlijn en het didactisch handelen, maar het is 
ook helder op welke wijze de informatie is verkregen en welke 
maatstaven zijn gebruikt om tot een oordeel te komen. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed. De school voldoet aan de 
wettelijke eisen en geeft op overtuigende wijze de eigen aspecten van 
kwaliteit gestalte. 
 
Wolfert Lyceum kent een integere en transparante kwaliteitscultuur en 
handelt volgens de code Goed bestuur. Op het Wolfert Lyceum werken 
docenten die bevoegd zijn om les te geven in hun vak. Een aantal 
docenten is nog studerend voor de bevoegdheid en met hen heeft de 
schoolleiding afspraken gemaakt om binnen twee jaar hun 
bevoegdheid te halen. Jaarlijks voert de schoolleiding met elk 
personeelslid een ontwikkelgesprek waarin doelen en 
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professionaliseringsactiviteiten worden afgesproken. 
 
Het Wolfert Lyceum wil een professionele leergemeenschap zijn 
waarin leraren de ruimte krijgen en benutten om met elkaar het 
onderwijs vorm te geven. Wij zagen dat de school volledig voldoet aan 
het doel dat zij zichzelf stelde. De schoolleiding en de leraren hebben 
de kwaliteitscriteria voor de begeleiding van leerlingen en het 
didactisch handelen met elkaar opgesteld. Daarmee geeft de school 
gestalte aan het daltononderwijs. Vanuit deze kwaliteitscriteria 
werken secties aan een voortdurende verbetering van de 
onderwijskwaliteit en hun professionaliteit. De laatste jaren hebben 
de secties doorlopende leerlijnen ontwikkeld en op domeinniveau 
vakdidactische principes afgestemd. De secties hebben voor elk 
leerjaar de leerdoelen vastgesteld en op basis daarvan hebben zij de 
lesstof en de toetsen ontwikkeld. Ook maken de secties gebruik van 
de handreikingen die zijn opgesteld voor het ontwikkelen van lees-, 
leer- en planningsstrategieën. Binnen de secties werken docenten 
gezamenlijk aan toetsen die op gelijke momenten in de klassen 
afgenomen worden en volgens een vastgesteld 
beoordelingsvoorschrift worden nagekeken. 
 
Deze ontwikkeling maakt het mogelijk dat leraren elkaar vanuit 
hetzelfde referentiekader feedback geven. Secties bespreken 
toetsresultaten daardoor ook vanuit de optiek wat er goed is gegaan 
in de lessen en wat er beter moet. Collegiale visitaties ondersteunen 
de professionele ontwikkeling, omdat leraren elkaar feedback geven 
op het realiseren van een voldoende bijdrage aan het 
daltononderwijs. Dit zien wij ook bij mentoren. Mentoren voeren met 
elkaar feedbackgesprekken als zij samen verantwoordelijk zijn voor 
een klas of nadat een klas is overgedragen. In deze gesprekken gaan 
de mentoren in op de vraag wat de mentor goed heeft gedaan en wat 
beter kan vanuit de maatstaven van het daltononderwijs. 
 
Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog beoordelen wij als voldoende. De 
school legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief 
een dialoog. De school voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. 
 
De schoolleiding toetst regelmatig bij ouders, leerlingen, leraren en 
externe stakeholders zoals de gemeente en omringende basisscholen 
of aanpassingen in het beleid of de kwaliteit van het onderwijs nodig 
zijn. De schoolleiding verantwoordt zich via de schoolgids en door 
middel van het betrekken van de medezeggenschapsraad bij beleids- 
en besluitvorming. 
 
De school kan zich in voldoende mate verantwoorden over de 
kwaliteit van het onderwijsproces aan het bestuur. De combinatie van 
mondelinge informatie, visitatierapporten en de informatie over 
resultaten, ziekteverzuim en tevredenheid geven het bestuur 
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voldoende houvast om te beoordelen of voldaan wordt aan 
basiskwaliteit. 

13.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 
SG Nieuw-Zuid, rvc De Hef, 
vmbok 

14 . 

Op 29 januari 2019 hebben we op RVC De Hef te Rotterdam, afdeling 
vmbo-k, een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke 
vereisten op het gebied van de registratie en melding van aan- en 
afwezigheid. Het betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 
(LPW) en een aantal relevante artikelen uit de Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze 
wettelijke verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten 
(zie Onderzoekskader). 
Bij dit onderzoek was een leerplichtambtenaar van de gemeente 
Rotterdam als toehoorder aanwezig. 
 
We hebben  onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) 
• schorsing en/of verwijdering 

 
Verzuimregistratie 
RVC De Hef registreert op deugdelijke wijze de aan- en afwezigheid 
van leerlingen. Zo is de taakverdeling duidelijk vastgelegd en de 
teamleden voeren de taken in de praktijk uit zoals afgesproken. De 
school volgt het Rotterdamse Verzuimprotocol en werkt nauw samen 
met Leerplicht. 
Na een analyse van de verzuimcijfers begin dit schooljaar 
constateerde de school dat deze cijfers een verslechtering vertoonden 
vergeleken met het jaar ervoor. Meer leerlingen kwamen te laat en het 
verzuim steeg. Na deze constatering heeft men de procedures 
aangescherpt. 
Vier keer in de week starten de lessen bij de eigen mentor. Daardoor 
heeft de mentor goed zicht op de leerlingen die te laat komen. De 
mentor kan door deze werkwijze snel een trend signaleren en 
daarover met de leerling in gesprek gaan. Hier gaat een preventieve 
werking van uit. 
Door de deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen aan 
de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige 
reden. 
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Meldingsplicht 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd 
verzuim van leerplichtige leerlingen (jonger dan 18 jaar) te melden. 
Het gaat hier om leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en 
binnen vier opeenvolgende lesweken 16 uur zonder geldige reden 
afwezig zijn. RVC De Hef doet deze meldingen tijdig en correct. We 
zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen deugdelijk 
registreert. Het systeem is zodanig ingericht dat er automatisch een 
signaal gegeven wordt wanneer de 16 uur bereikt is en een melding 
plaats moet vinden. 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd 
verzuim van leerlingen tussen 18 en 23 jaar te melden. Het gaat hier 
om leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben en die vier 
aaneengesloten lesweken zonder geldige reden afwezig zijn. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
RVC De Hef voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids 
bepalingen over het verzuimbeleid op te nemen. 
De leerlingen zijn op de hoogte van de regels en zijn van mening dat 
het verzuimbeleid werkt. Om de ouders nog meer te betrekken bij de 
school zijn dit schooljaar de zgn. “MOL-gesprekken” (gesprekken 
tussen mentor, ouder en leerling) geïntroduceerd. Van deze 
gesprekken wordt een verslag gemaakt, de ouders kunnen dit verslag 
via het ouderportal lezen. 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om in de schoolgids 
het aantal/percentage leerlingen op te nemen dat de school zonder 
diploma heeft verlaten. 
  
Verwijdering van leerplichtige leerlingen 
RVC De Hef heeft leerlingen en ouders in overeenstemming met de 
regelgeving voorafgaand aan een besluit tot definitieve verwijdering 
in de gelegenheid gesteld hierover te worden gehoord (artikel 14, 
eerste lid, van het IB). 
De school heeft voorafgaand aan besluiten tot definitieve 
verwijdering van een leerplichtige leerling in overeenstemming met de 
regelgeving overleg met de inspectie gevoerd en de leerling eventueel 
niet langer dan hangende dit overleg geschorst (artikel 14, tweede lid, 
van het IB). 
De school voldoet aan de wettelijke verplichting om voorafgaand aan 
besluiten tot definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling 
ervoor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te 
laten (artikel 27, eerste lid, van de WVO). 
De school voldoet aan de verplichting om besluiten tot definitieve 
verwijdering te melden bij de inspectie (artikel 14, derde lid, van het 
IB). Dit schooljaar is 1 leerling van de afdeling vmbo-k verwijderd. 
De school heeft besluiten tot definitieve verwijdering in 
overeenstemming met de regelgeving schriftelijk en met opgave van 
redenen aan de leerling en ouders bekend gemaakt en de 
mogelijkheid van bezwaar vermeld (artikel 15, eerste en tweede lid, 
van het IB). 
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De school voldoet aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht van 
de verwijdering van leerlingen waarop de Leerplichtwet 1969 van 
toepassing is (artikel 18, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969). 
 
RVC De Hef heeft goede contacten met scholen in de omgeving. In het 
geval er een voornemen is een leerling te verwijderen, wordt een van 
deze scholen benaderd om te onderzoeken of betreffende leerling 
opgenomen kan worden. Andersom geldt hetzelfde.  
 
Verwijdering van niet-leerplichtigen leerlingen 
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijk 
voorgeschreven meldingsplicht van de verwijdering van leerlingen van 
18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie (artikel 28 van de WVO en de 
artikelen 14 en 15 van het IB). Het onderwerp is weliswaar onderzocht, 
maar er waren geen leerlingen die voor melding in aanmerking 
kwamen. Daardoor konden wij niet vaststellen of de school de 
geldende meldingstermijn hanteert. 
 
Schorsing 
De school heeft leerlingen in overeenstemming met de regelgeving 
niet langer dan één week en met opgave van redenen geschorst 
(artikel 13, eerste lid, van het IB). 
De school heeft besluiten tot schorsing in overeenstemming met de 
regelgeving schriftelijk bekend gemaakt aan de leerling en, indien 
deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, 
(artikel 13, tweede lid, van het IB). 
De school voldoet aan de verplichting om schorsingen langer dan één 
dag te melden bij de inspectie (met het meldformulier in het Internet 
Schooldossier) (artikel 13, derde lid, van het IB). 
De school heeft dit schooljaar tot nu toe 5 schorsingen gemeld bij de 
inspectie. Door een probleem met het systeem heeft de inspectie 
slechts 1 schorsing ontvangen. De school heeft de uitdraai getoond 
waarop de vijf meldingen stonden die naar de inspectie gestuurd zijn. 
Afgesproken is dat de school de meldingen opnieuw verstuurt. 
 
Verlenen van verlof (artikel 11  van de Leerplichtwet) 
Op de school hebben wij enkele dossiers ingezien met betrekking tot 
het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Wij constateren dat 
de directeur in alle gevallen een juiste toepassing aan de wet heeft 
gegeven. 
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Reactie van het bestuur 15 . 
Met deze beleidsreactie wil BOOR reflecteren op het concept-
inspectierapport van het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en 
scholen in de periode november 2018 tot maart 2019 en inzage geven 
in de komende activiteiten in het kader van onderwijskwaliteit. Omdat 
BOOR zeer uitvoerig heeft gereageerd op de conceptrapportage met 
een aantal feitelijke onjuistheden en nog geen inzage heeft in de 
reactie van de Inspectie hierop, is het opstellen van een reactie op het 
niveau van concrete activiteiten lastig, maar staat het reflectie op de 
algemene conclusie niet in de weg. 
                                      
In haar vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen wijst de 
Inspectie in het conceptrapport op een aantal, voor BOOR bekende, 
kwaliteitsrisico’s. De aard en richting van de aanwijzingen werden (en 
worden) door BOOR onderkend en ook de wens om te versnellen in 
tempo en resultaat, komt overeen met de eerder ingeslagen weg. 
Onze visie verschilt van de Inspectie in termen van ‘glas halfvol’ of 
‘glas halfleeg’. Voor BOOR is het glas halfvol, want wij weten welke 
enorme ontwikkeling onze scholen en de stichting hebben 
doorgemaakt. Naast de forse verbetering van onze financiële positie, 
die zich succesvol heeft vertaald in het opheffen van het verscherpt 
toezicht en ook nu, in 2019, een voldoende beoordeling op de 
indicatoren van het financieel beheer, stuurt BOOR al meerdere jaren 
stevig en stabiel op de onderwijskwaliteit in de scholen. We vinden 
dat het BOOR-systeem van kwaliteitszorg een voldoende systeem is, 
met een monitoring door het bestuur op basis van detectie van 
risico’s, zowel meetbaar als merkbaar. 
 
In dit proces van sturing is in 2018 nog meer focus aangebracht, door 
de strategische koers van BOOR terug te brengen tot drie speerpunten 
met op nummer 1 de onderwijskwaliteit. 
In de afgelopen jaren zijn tal van activiteiten met de BOOR-scholen 
opgezet, uitgevoerd en bijgesteld. Deze activiteiten worden, conform 
ons eerder ingezette beleid van de afgelopen jaren, voortgezet zoals 
gepland en volgens de gangbare PDCA-cyclus geëvalueerd en dus 
bijgesteld indien nodig. We hebben het dan bijvoorbeeld over: 

• (Ondersteuning bij de) plancyclus van de scholen (school- en 
jaarplan) en doelgericht werken; 

• Tevredenheidsmetingen en –opvolging; 
• Data-dashboard met sectoranalyses en een onderzoeksagenda; 
• Uitvoering van diverse onderzoeken en analyses zoals interne 

audits, observatie leerkrachtvaardigheden, collegiale visitaties, 
voorbereiding op inspectiebezoek en planning & 
controlgesprekken; 

• Doorontwikkeling van de focus en kwaliteit van de interne audits; 
• Samen leren in professionele leergemeenschappen, 

onderwijscommissies, IB-, taal- en rekennetwerk, netwerk 
zorgcoördinatoren, MD-scholing, opleidingsscholen s-bao en vo, 
BOOR-eigen opleidingsscholen, 
managementgroepbijeenkomsten, plenaire scholings- en 
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studiebijeenkomsten; 
• Gesprekkencyclus. 

 
Ondanks dit uitgebreide stelsel van kwaliteitszorg dat BOOR hanteert, 
vindt de Inspectie dat de kwaliteitszorg op instellingsniveau niet 
voldoende is, omdat het bestuur naar het oordeel van de Inspectie 
voor haar informatievoorziening te zeer afhankelijk is van de 
schoolleiders en rectoren en omdat het stelsel te veel gericht is op 
leerresultaten en onvoldoende op de kwaliteit van het 
onderwijsproces. Als voorwaarde voor een voldoende voor 
kwaliteitszorg is het volgens de Inspectie noodzakelijk dat het bestuur 
een expliciete norm formuleert voor het onderwijsproces op de 
scholen, zodat hiervan een sturende werking uitgaat op de scholen 
van BOOR. Dat het bestuur als basisnorm de eisen voor een goed 
onderwijsproces uit het inspectiekader (OP 2 en OP 3) hanteert vindt 
de Inspectie van onvoldoende ambitieniveau. 
 
Het oordeel over de afhankelijkheid van de informatie van rectoren en 
schoolleiders wordt door de Inspectie onderbouwd door het feit dat 
niet alle onderzochte scholen een voldoende oordeel hebben 
gekregen en door het feit dat de Inspectie en het bestuur niet in alle 
gevallen een gelijkluidend oordeel hebben over de kwaliteit van de 
onderzochte scholen. 
Over de onvoldoendes op schoolniveau stellen we vast dat het beeld 
van de Inspectie en van BOOR nagenoeg eensluidend is. Van de vijf 
scholen waar de Inspectie een onvoldoende aan geeft (vier 
basisscholen en één vo-school) werd op het moment van onderzoek 
op vier scholen een verbeterprogramma uitgevoerd, omdat het 
bestuur zelf al eerder had vastgesteld dat de kwaliteit tekort schoot en 
verbeterd moest worden. De vijfde school was bezig met verdere 
kwaliteitsontwikkeling in lijn met een (voldoende) inspectierapport 
van twee jaar geleden. 
 
Naar aanleiding van het oordeel van de Inspectie zullen we evenwel 
de informatievergaring en uitwisseling verder objectiveren en 
versterken onder andere door het auditsysteem verder te ontwikkelen 
in lijn met de audit-systematiek in het speciaal onderwijs van BOOR, 
die door de Inspectie als voldoende is beoordeeld. 
 
Wat betreft de ambitieuze normstelling op bestuursniveau ten 
aanzien van het onderwijsproces als randvoorwaarde voor een 
voldoende voor kwaliteitszorg op instellingsniveau, vindt BOOR het 
verwonderlijk dat het hanteren van de normen uit het inspectiekader 
voor “zicht op ontwikkeling” en “didactisch handelen” kennelijk niet 
voldoende wordt geacht om de sturing en monitoring op het 
onderwijsproces op de scholen vorm te geven. 
Omdat evenwel de context van de BOOR-Scholen wat betreft het 
thema kansengelijkheid juist bij uitstek met zich meebrengt dat er 
goed zicht moet bestaan op de ontwikkeling van alle leerlingen is 
BOOR, met de Inspectie, van mening dat het wenselijk is een volgende 
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stap te zetten in de sturing op het onderwijsproces. In zijn 
algemeenheid blijkt uit het inspectierapport dat de scholen voldoende 
zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen. Echter wanneer 
de ontwikkeling van leerlingen achterblijft of voorloopt is de analyse 
van oorzaken en een daarop afgestemde aanpak niet altijd adequaat 
en is verdere ontwikkeling mogelijk en wenselijk. Op dit punt 
formuleert het bestuur van BOOR verdergaande ambities, waarbij 
uitgangspunt blijft dat de uitwerking en uitvoering daarvan maatwerk 
op schoolniveau is, die moet passen binnen de specifieke context van 
de school. 
Ter uitvoering van de aangescherpte Koers “Leerlingen van nu, 
burgers van morgen” heeft het bestuur voor de basisscholen in de 
Kwaliteitsagenda PO een aangescherpte norm ten aanzien van het 
onderwijsproces opgenomen. Deze wordt door de scholen 
geoperationaliseerd in het schoolplan en de jaarplannen. En na 
vaststelling daarvan is de daarin geformuleerde ambitie leidend en 
wordt daar door het bestuur op gestuurd. In het voortgezet onderwijs 
wordt een auditsysteem ontwikkeld met een normering van het 
onderwijsproces. De informatie en conclusies worden verbonden aan 
de plannen van de scholen (jaarplannen, afdelingsplannen, 
schoolplannen) en aan de managementcontracten tussen bestuur en 
rectoren. 
 
Voor de vijf basisscholen met oordeel onvoldoende is, naast onze 
bestaande focusaanpak en verbeterplannen, inmiddels een extra 
begeleidingstraject gestart in samenwerking met deskundigen van de 
PO-Raad (in lijn met ‘beter worden, beter blijven’). 
De aanwijzing ten aanzien van de correctie in het bestuursverslag van 
2018 wordt overgenomen. 
De veiligheidsmetingen van enkele scholen zijn ter hand genomen, 
het aantal opvolgingen is afhankelijk van de inspectiereactie op de 
tabel van feitelijke onjuistheden. 
De schoolgidsen van zes scholen worden per september in correcte 
vorm geüpload, waarbij de inspectiereactie op de feitelijke 
onjuistheden een betere duiding noodzakelijk is om de scholen 
specifieker te kunnen informeren over de gewenste verbeteringen. 
De casuïstiek bij OBS de Pijler is onder handen, zowel de duiding van 
het ongeoorloofd verzuim, als het onjuist toekennen van verlof. 
Het Libanon Lyceum en Thorbecke Nieuwerkerk nemen beide de 
herstelopdracht op in hun jaarplannen. 
Op Thorbecke mavo is het verbetertraject in volle gang. Het eerste 
voortgangsgesprek heeft reeds met goed gevolg plaatsgevonden. Het 
bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet, steunt de directie in haar 
handelen en kijkt met vertrouwen naar het vervolgonderzoek. 
VSO De Hoge Brug zal in het vervolg contact opnemen met de 
Inspectie indien er sprake is van afwijkingen op het verplichte aantal 
onderwijsuren. 
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Bijlage: Zienswijze van het 
bestuur 
Zienswijze van het bestuur 
 
Voor een juiste duiding van de observaties en adviezen van de 
Inspectie, geven we op deze plek een toelichting op een aantal zaken: 
het besturingsmodel van BOOR en het bijbehorende gelaagde stelsel 
van kwaliteitszorg, de historische context, de strategische koers van 
BOOR en onze kijk op de toekomst. 
 
Besturingsmodel 
In 2012 is de organisatie van BOOR, die zich toen in een bestuurlijk 
onstuimige periode bevond, onderzocht door de commissie Cohen. 
De opdracht aan de commissie was om een advies uit te brengen over 
de relatie tussen de gemeente en de stichting, en over de interne 
organisatie van BOOR. Een van de aanbevelingen van de commissie 
was om het subsidiariteitsbeginsel toe te passen binnen BOOR. Dat 
houdt in: verantwoordelijkheden liggen op het schoolniveau, tenzij 
kwaliteit en doelmatigheid een hoger schaalniveau noodzakelijk 
maken. Door dit principe toe te passen, kan BOOR ondanks de 
grootschaligheid (drie onderwijssectoren, 3800 medewerkers en meer 
dan 30.000 leerlingen) toch doeltreffend als één organisatie 
functioneren en gebruik maken van de voordelen die deze omvang 
biedt. 
 
Bij dit besturingsprincipe hoort een gelaagd stelsel van kwaliteitszorg, 
waarin als in een cascademodel de verantwoordelijkheden verdeeld 
en opgebouwd zijn. Passend bij professionele autonomie en 
verantwoordelijkheden van leraren, afdelingsleiders, directeuren, 
rectoren en bovenschoolse directeuren. Dat betekent ook, dat de 
informatie die het bestuur ontvangt over de kwaliteitszorg op 
schoolniveau start met (deels subjectieve) informatie van de scholen. 
De eerste verantwoordelijkheid voor de uitvoering van goed 
onderwijs ligt immers bij de professionals in de scholen. Naast 
informatie uit de primaire bron is er een stelsel van kwaliteitszorg 
ingericht binnen BOOR, dat voorziet in objectieve informatie uit 
dataverzameling, onderzoeken en audits en de dialoog over de 
weging van deze gegevens. 
 
Historische context 
Door de informatie uit de verschillende bronnen samen te voegen 
ontstaat een geobjectiveerd beeld op bestuursniveau over de 
prestaties van de scholen. Deze prestaties zijn nog niet overal op het 
niveau dat we willen bereiken. Van 2013 tot 2015 stond BOOR onder 
verscherpt toezicht vanwege financiële en kwaliteitsproblemen. In die 
periode is het bestuur vernieuwd en is samen met de scholen hard 
gewerkt om de financiën en de kwaliteit op orde te brengen. De cijfers 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 169/172



laten zien dat er sindsdien veel is verbeterd. Bij het stopzetten van het 
geïntensiveerde toezicht in 2015 was de financiële huishouding op 
orde. Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs: in 2013 bijvoorbeeld 
had BOOR in het basisonderwijs zeven zwakke scholen en twee zeer 
zwakke scholen. Eind 2018 was er nog sprake van één zwakke en één 
zeer zwakke school. We zijn blij met de erkenning van de inspectie dat 
er forse stappen zijn gezet in de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs van BOOR. Dit is een groot compliment aan de scholen van 
BOOR die de afgelopen jaren in moeilijke financiële omstandigheden 
en tegen de achtergrond van een steeds verder oplopend 
lerarentekort hun onderwijs steeds beter hebben gemaakt. 
 
We zijn echter nog niet waar we willen zijn. Daarom hebben we in ons 
kwaliteitszorgsysteem een verbeteraanpak voor scholen die hun 
kwaliteit moeten verbeteren om de basis op orde te krijgen. Over de 
aanpak die we daarbij hanteren zegt de Inspectie dat we in de sturing 
teveel de focus leggen op de onderwijsresultaten en te weinig op de 
manier waarop het onderwijs in de klas wordt gegeven. De Inspectie 
formuleert als voorwaarde voor een voldoende systeem van 
kwaliteitszorg dat het bestuur een norm stelt voor het 
onderwijsproces in de klas. De Inspectie constateert dat het bestuur 
hier al goede stappen heeft gezet, die echter nog niet overal tot op 
schoolniveau doorwerken. We brengen daarom een versnelling aan, 
waarbij uitgangspunt is en blijft dat de uitwerking en uitvoering 
maatwerk op schoolniveau zijn, die moeten passen binnen en recht 
doen aan de specifieke situatie van de school. 
 
Proces- en normstelling 
Een onderzoek van de Inspectie, zo is onze ervaring, is hoe je het ook 
wendt of keert, tóch een betekenisvol “meetlatmoment”. Als 
organisatie hoop je dat je op alle fronten een positieve beoordeling 
krijgt. Van hoog tot laag en buiten en binnen BOOR wordt veel 
betekenis toegekend aan wat de Inspectie vindt. Vanzelfsprekend 
spreken wij als bestuurders onderling over de inspectieonderzoeken 
die in onze scholenorganisaties plaatsvinden. Dat hebben we ook met 
de PO- en VO-raad gedaan. Wat ons opvalt is dat de historische en 
bestuurlijke context niet meegewogen wordt bij de oordeelsvorming. 
 
Kwaliteitszorg is een cyclisch proces, waarin steeds wordt geëvalueerd 
of de inspanningen van de organisatie leiden tot goed onderwijs. En 
waarin altijd naar verbetering van het resultaat wordt gestreefd, een 
resultaat dat minimaal voldoet aan de eisen die de wetgever daaraan 
stelt. Dit is dan ook de norm die het bestuur van BOOR als minimale 
norm voor het onderwijs op al haar scholen heeft vastgesteld. Uit 
onze contacten in de sector hebben wij de indruk dat de lat bij de 
beoordelingen niet overal gelijk ligt. We hopen dat de Inspectie deze 
constatering ter harte neemt. 
 
Strategische koers 
In 2018 heeft BOOR de strategische Koers van de stichting 
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aangescherpt, om meer prioritering in de ambities aan te brengen. 
Mede op basis van De Staat van het Onderwijs 2018 van de Inspectie is 
onze analyse dat de basisvaardigheden voor onze leerlingen 
essentieel zijn voor hun kansen in onze samenleving. De 
kansenongelijkheid waarvan de Onderwijsinspectie melding maakt, 
doet zich bij uitstek voor in onze omgeving. Wij willen deze trend 
keren en hebben daarom in onze aangescherpte Koers gekozen voor 
drie prioriteiten waar we in deze periode met voorrang aan werken. 
De eerste prioriteit is de versterking van de kwaliteit van ons 
onderwijs, zodat de keuze voor openbaar onderwijs een keuze voor 
kwalitatief goed onderwijs is. Op deze manier werken we aan het 
verminderen van kansenongelijkheid. 
 
Juist in de context van Rotterdam, de context van onze scholen, is het 
essentieel dat er goed zicht is op de ontwikkeling van de individuele 
leerling. Wat is zijn of haar startpositie en voorkennis, wat kan de 
leerling in een leerjaar bereiken in het onderwijsproces? Wanneer de 
ontwikkeling van leerlingen achterblijft of voorloopt, worden de 
oorzaken hiervoor nog niet op elke plek voldoende geanalyseerd en 
vertaald in een passende aanpak. Met de Inspectie is BOOR van 
mening dat we een volgende stap dienen te zetten in de sturing op dit 
proces. Op het moment van schrijven wordt hier al uitvoering aan 
gegeven, zoals beschreven staat in de beleidsreactie van BOOR in dit 
rapport. Tegelijk plaatsen we hier een kanttekening. Het nog beter 
inregelen van de kwaliteitszorg op bestuurlijk niveau, zal de soms 
weerbarstige situatie waarin scholen hun werk doen niet veranderen, 
en zal dus ook niet kunnen voorkomen dat er scholen blijven waar 
ondanks alle inspanningen de norm niet altijd wordt gehaald. In de 
dagelijkse praktijk van onze scholen spelen namelijk vele 
omstandigheden een rol, die invloed hebben op de haalbaarheid van 
de gestelde doelen. Onze scholen hebben te maken met een grote 
diversiteit van de leerlingpopulatie, hoge leerlinggewichten en in heel 
Rotterdam speelt een schrikbarend lerarentekort. Wij blijven in onze 
sturing aansluiten bij wat redelijkerwijs in de gegeven context kan 
worden gevraagd van onze mensen in de scholen, die zich met hart en 
ziel inzetten voor de Rotterdamse kinderen en jongeren. . Wij vinden 
een duidelijke normstelling en bijbehorend toezicht waardevol, want 
die zijn belangrijk voor verbetering en verantwoording. Met name de 
verbeterfunctie van het toezicht wint aan kracht als het toezicht 
rekening houdt met de uitvoeringscondities in de praktijk 
 
Ieder kind verdient maximale kansen op het beste onderwijs; dat is 
waar wij met zijn allen ten volle van overtuigd en voor gemotiveerd 
zijn. Daarom gaan we koersvast verder op de ingeslagen weg, houden 
we vast aan de stijgende lijn, en gebruiken we het oordeel van de 
Inspectie om ons steeds verder te ontwikkelen. 
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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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