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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Kind en Onderwijs. We
hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Wat gaat goed?
Het bestuur van Stichting Kind en Onderwijs zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en voor verbeteringen als het nodig is. Het
bestuur heeft een visie en missie over het onderwijs op de scholen
geformuleerd en vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2016-2020
‘Samen Leren Leven’. Wij hebben op de bezochte scholen gezien dat
deze visie en missie bekend zijn bij het gehele team. De scholen zijn
met deze visie en missie aan de slag gegaan.
Tijdens het startgesprek heeft het bestuur aangetoond dat het precies
weet hoe de scholen zijn georganiseerd, wat de prestaties van de
leerlingen zijn en hoe het zit met de kwaliteit van het onderwijs op de
scholen. Tweemaal per jaar bespreekt het bestuur met de directeuren
van de scholen hoe het gaat met de leerlingen en de leerkrachten. Ook
worden de prestaties van de leerlingen besproken en wordt
gekeken of leerkrachten getraind moeten worden. Elke school krijgt
om de twee jaren een onderzoek om na te gaan of de kwaliteit van het
onderwijs in orde is. Daarnaast zet het bestuur specialisten van buiten
in om de scholen te onderzoeken of te ondersteunen.

Bestuur: Stichting Kind en
Onderwijs Rotterdam
Bestuursnummer: 74531

Aantal scholen onder bestuur: 28
Totaal aantal leerlingen: 7408
Lijst met onderzochte scholen:
1. A.S. Talmaschool, 05SR-C1
2. A.S. Talmaschool,
Schakelklassen, 05SR-C2
3. A.S. Talmaschool, Athenaafdeling, 05SR-C3
4. Ds. J.J. Buskesschool, 11OSC1
5. SBO De Boei, 09EB-C1
6. SBO Dr. J.C. Logemann, 06RVC1
7. CSBO Bergkristal, 03AF-C1
8. Basisschool De Stelberg, 24PAC1
9. Basisschool Het Spectrum,
27XK-C1

Tijdens de onderzoeken hebben de directies en leerkrachten van de
bezochte scholen hun waardering uitgesproken over de werkwijze van
het bestuur. Ze geven aan dat de bestuurder aanwezig is op de
werkvloer en met hen in gesprek gaat. Samen met de directies,
leerkrachten en het ander personeel zorgt hij voor onderwijs dat in
orde is. Zo hebben De Stelberg en Het Spectrum zich ontwikkeld tot
goede scholen en is het onderwijs voor de nieuwkomers in de
schakelklassen van de A.S. Talmaschool prima georganiseerd. Verder
is het onderwijs op de Ds. J.J. Buskesschool en SBO De Boei
voldoende. Uit de tevredenheidspeilingen van de scholen blijkt dan
ook dat de leerlingen tevreden zijn met hun school, waar ze zich
kunnen ontwikkelen in een veilige, prettige en stimulerende
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omgeving.
Wat moet beter?
De Athena-afdeling van de A.S. Talmaschool en de SBO Dr. J.C.
Logemannschool moeten de kwaliteit van het onderwijs
verbeteren. Op de Dr. J.C. Logemannschool moeten de leerkrachten
het onderwijs meer op maat organiseren voor de leerlingen
en onderzoeken wat er gedaan moet worden om het onderwijs te
verbeteren en het personeelsbeleid moet opnieuw beschreven
worden. Op de Athena-afdeling moeten leerkrachten verklaringen
zoeken voor prestaties van de leerlingen. Dit is nodig om het
onderwijs beter te organiseren voor de leerlingen.
Wat kan beter?
De Stichting Kind en Onderwijs dient maatregelen te nemen om
herhaling van de situatie op de SBO Dr. J.C. Logemannschool en de
Athena-afdeling van de A.S. Talmaschool te voorkomen.
Het didactisch handelen van de leerkrachten op de Talmaschool, SBO
De Boei, Dr. J.C. Logemannschool kan beter. Leerkrachten kunnen
meer in gesprek gaan met de leerlingen over de lesstof, het gemaakte
werk, en hoe ze gewerkt hebben. Ook is het goed om de leerlingen
met elkaar te laten praten over deze werkwijze.

Schakelklassen van de A.S. Talmaschool: De leerkrachten van de
schakelklassen van de Talmaschool kunnen de plannen voor de
leerlingen concreter maken.
Ds. J.J. Buskesschool: De school kan scherper kijken of het onderwijs
aan de leerlingen in orde is. Hierdoor zullen de leerkrachten het
onderwijs beter kunnen organiseren voor de leerlingen. Ook is het
nodig om doelen en ambities te schrijven voor de veiligheid en de
veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Athena-afdeling van de A.S.Talmaschool: De Athena-afdeling dient
een aanbod te hebben om leerlingen te leren samenwerken. Verder is
het nodig om het aanbod voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling aan te passen voor de leerlingen.
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CSBO Bergkristal: De school kan de zorg voor de leerlingen concreter
plannen. Ook kunnen de leerkrachten de zelfstandigheid van
leerlingen, de mondelinge taalvaardigheid en het gesprek tussen de
leerlingen over de lesstof bevorderen. De prestaties van de
leerlingen dienen verbeterd te worden, omdat ze laag zijn. Een
belangrijk punt is de tijd die de directeur heeft voor de school, omdat
hij ook ondersteuning op onderwijs-inhoudelijk niveau biedt aan
de Dr. J.C. Logemannschool.
SBO Dr. J.C. Logemannschool: Het is nodig dat de leerkrachten hoge
verwachtingen hebben van de leerlingen en deze ook uitspreken en
laten blijken naar de leerlingen.
De Stelberg en Het Spectrum: De scholen kunnen nog winst boeken
door de terugkoppelingen van het voortgezet onderwijs te vergelijken
met het advies dat zij in groep 8 aan deze oud-leerlingen hebben
gegeven.
Vervolg
Vier jaar na dit onderzoek voert de inspectie opnieuw een onderzoek
uit. De Athena-afdeling van de Talmaschool onderzoeken we opnieuw
in het derde kwartaal van 2018.
De Dr. J.C. Logemannschool onderzoeken we na 12 maanden opnieuw.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft van november 2017 tot en met februari 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Kind en Onderwijs. In
een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de
sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel
beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier
deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
We hebben het bestuursthema 'Opbrengstgericht werken'
geverifieerd. Het bestuur heeft dit thema tijdens het
startgesprek aangedragen. Het investeert in het onderwijsproces van
de scholen. Leraren worden getraind om zicht te krijgen op de
ontwikkeling van leerlingen en om op een opbrengstgerichte wijze te
werken. Het doel is om naast het didactisch handelen van leraren
ook de onderwijsresultaten van de leerlingen te verbeteren.
Het bestuur zet verschillende instrumenten in om opbrengstgericht te
werken, zoals: gesprekken over de onderwijsresultaten van de
leerlingen, prestatieafspraken, collegiale audits, intervisiegroepen en
een Intern begeleiders-platform (IB-platform).
Het thema verifiëren we op schoolniveau bij de standaarden ‘Zicht op
ontwikkeling’, ‘Didactisch handelen’, ‘Kwaliteitszorg’,
‘Kwaliteitscultuur’ en ‘Verantwoording en dialoog’. In de figuur op
pagina 8 hebben we aangegeven welke standaarden we op
de scholen hebben onderzocht en geverifieerd.
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
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Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
Onderstaand figuur geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
School

1

2

3

Risico
4

5

6

Goed
7

8

9

●

●

●

●

●

●

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

●

OP5 Onderwijstijd

●

●

OP6 Samenwerking

●

●

OP8 Toetsing en afsluiting

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

●

●

●

●

SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten

●

●

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties

●

●

●

OR3 Vervolgsucces

●

●

OR1 Resultaten

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

●
●

KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1. A.S. Talmaschool, Schakelklassen, 2. A.S. Talmaschool,
3. Ds. J.J. Buskesschool, 4. SBO De Boei, 5. A.S. Talmaschool,
Athena-afdeling, 6. SBO Dr. J.C.Logemann, 7. CSBO Bergkristal,
8. Basisschool De Stelberg en 9. Basisschool Het Spectrum
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Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met ouders, leerlingen
en leerkrachten en verschillende lessen bezocht. Ook hebben we
gesprekken gevoerd met een afvaardiging van het directieberaad, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.
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. Hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan over de
resultaten van de onderzoeken naar risico's. In de hoofdstukken 7 en
8 presenteren we de resultaten van onderzoeken naar goede
scholen. In hoofdstuk 9 is de reactie van het bestuur op het onderzoek
en rapportage opgenomen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie.
In onderstaande figuren is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Deze vraag kunnen we met ‘ja’ beantwoorden. Het bestuur van
Stichting Kind en Onderwijs zorgt op de meeste scholen voor
onderwijs van voldoende kwaliteit, stuurt waar nodig op
verbeteringen en zorgt voor deugdelijk financieel beheer.
De Stichting Kind en Onderwijs beheert totaal 28 scholen en heeft
kwaliteitsmedewerkers in dienst die de schakel vormen tussen de
bestuurder en de scholen. De kwaliteitsmedewerkers verzamelen data
over de scholen, voeren gesprekken en maken afspraken met de
directies over de kwaliteit van het onderwijs en informeren
de bestuurder. In het overleg met de directeuren (het directie-overleg)
stelt de bestuurder de constateringen van de kwaliteitsmedewerkers
aan de orde. Het directie-overleg werkt met kwaliteitsgroepen waar
de kwaliteitsmedewerkers ook deel van uitmaken. Indien nodig krijgt
een kwaliteitsgroep de opdracht beleid te ontwikkelen voor het
bestuur, zoals het opbrengstgericht werken en het vergroten van de
professionaliteit van de directies en de leerkrachten. Een ander
overleg op bestuursniveau is het IB-Platform, dat aan de wieg heeft
gestaan van het opbrengstgericht werken in relatie tot de analyses van
de onderwijsresultaten.
De werkwijze van het bestuur zorgt ervoor dat de kwaliteit van het
onderwijs op de meeste scholen in orde is. Zo zijn De Stelberg en Het
Spectrum als goed beoordeeld en zijn de vernieuwingen op CSBO
Bergkristal, SBO De Boei en Ds. J.J. Buskesschool zichtbaar.
Alleen op de Athena-afdeling van de A.S. Talmaschool en op SBO Dr.
J.C. Logemann is het bestuur teveel op afstand gebleven. Hierdoor
heeft het bestuur in onvoldoende mate zicht gehad op de kwaliteit
van het onderwijs.
In de hoofdstukken 3 tot en met 8 presenteren we onze bevindingen
van de verschillende onderzoeken op de scholen.
Hoewel er sprake is van deugdelijk financieel beheer, constateren we
wel enkele aandachtspunten. Deze aandachtspunten stellen we
in hoofdstuk 2.2 aan de orde.
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2.1 Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op de
standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie,
waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

'Samen Leren
Leven'

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het bestuur heeft overeenkomstig het strategisch beleidsplan
2016-2020 ‘Samen Leren Leven’ een stelsel van kwaliteitszorg op
bestuursniveau en voor de scholen afgesproken. Het bestuur houdt de
vinger aan de pols op de gebieden: ‘Optimaal leren en ontwikkelen’,
‘Veilig stimulerend en ambitieus’, ‘Hedendaagse digitale middelen’ en
‘Ontwikkelen, bewaken en kwaliteit’. De kwaliteitsmedewerkers van
het bestuur vormen de schakel tussen de bestuurder en de scholen.
Het bestuur heeft een procedure ontwikkeld waarbij twee keer per
jaar aan de hand van een centraal vastgesteld format alle scholen
de tussen- en eindresultaten van de leerlingen inleveren. Vervolgens
gaan de kwaliteitsmedewerkers, na een analyse van de data, in
gesprek met de directies van de scholen. De kwaliteitsmedewerker
gaat na of de gestelde doelen zijn behaald, of de ambities realistisch
waren en welke interventies (eventueel) nodig zijn om de
onderwijsresultaten weer op ambitieniveau te krijgen en welke
nieuwe doelen gesteld moeten worden.
Het bestuur is in de zomer van 2017 gestart met het uitvoeren van
audits op de scholen. Elke school krijgt om de twee jaren een audit
waarbij de onderwijskwaliteit in kaart wordt gebracht. Het bestuur
heeft hiervoor een planning. Ook worden externe specialisten ingezet
om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op peil te houden of
te verbeteren. Het bestuur maakt hierbij gebruik van expertteams in
het kader van het gemeentelijke onderwijsbeleid ‘Leren Loont’.
Daarnaast is er een platform voor de intern begeleiders (IBPlatform). Dit platform speelt een belangrijke rol om de kwaliteit van
de zorg en de leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen. Zo
hebben zij een positieve impuls gegeven aan de
leerkrachtvaardigheden middels flitsbezoeken en coaching. Ook heeft
het IB-Platform aan de basis gestaan van het ‘Opbrengstgericht
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Passend Onderwijs’ (OPO) in de scholen.
Voorts is gebleken dat het bestuur wel zicht had op de kwaliteit van
het onderwijs van de SBO Dr. J.C. Logemannschool en de Athenaafdeling van de A.S. Talmaschool, maar is zij teveel op afstand
gebleven.
Het bestuursbeleid, om de SBO Dr. J.C. Logemannschool in het kader
van passend onderwijs samen te laten werken met de inpandige
basisschool, is niet van de grond gekomen. De schoolleiding van de
SBO Dr. J.C. Logemannschool is al geruime tijd wegens ziekte
afwezig. De directeur, die ook leiding geeft aan de inpandige
basisschool, heeft de aansturing van SBO Dr. J. C. Logemannschool
aan de intern begeleider overgelaten. Vervolgens hebben de
leerkrachten zich teruggetrokken in het eigen lokaal en het onderwijs
naar eigen inzichten ingericht. Het bestuur heeft intussen maatregelen
getroffen om de kwaliteit en de rust in de school te herstellen. Een
interim-directeur is aangesteld, een kwaliteitsmedewerker van het
bestuur is nauw betrokken en de directeur van de CSBO Bergkristal
geeft onderwijs- inhoudelijke ondersteuning aan SBO Dr. J.C.
Logemannschool.
Hoewel het bestuur betrokken was bij de aansturing van de kwaliteit
van het onderwijs op de Athena-afdeling van de A.S. Talmaschool is
het niet gelukt om de kwaliteit van het onderwijs op voldoende
niveau te krijgen. Intussen heeft het bestuur organisatorische en
personele maatregelen getroffen om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het dagelijks bestuur voldoet aan de wettelijke eisen en is er
bovendien in geslaagd om breed draagvlak binnen alle geledingen
voor de onderwijskundige koers te realiseren. Het bestuur spant zich
met succes in om de professionaliteit van de leraren op de eigen
scholen te bevorderen. Om de kwaliteitscultuur op de scholen te
bevorderen faciliteert het bestuur scholing van directies en
leerkrachten. We hebben gesprekken gevoerd met een
vertegenwoordiging van het directie-overleg en de Raad van Toezicht.
Tijdens deze gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat de
bestuurder op een open en integere manier communiceert met alle
geledingen van het bestuur. Iedereen geeft aan dat de bestuurder
zichtbaar is op de scholen en in gesprek gaat met directies en
leerkrachten.
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag en begroting op, dat met alle
geledingen wordt besproken, vastgesteld wordt door het College van
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Bestuur en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van
Toezicht. De scholen verantwoorden zich aan het bestuur met
kwartaalrapportages, die eerst met de controller van het bestuur
worden besproken, en daarna maandelijks met de bestuurder. Verder
verantwoorden de scholen zich met een jaarplan en de veiligheids- en
tevredenheidspeilingen onder leraren, leerlingen en ouders.
Daarnaast ontvangt het bestuur tweemaal per jaar een trend- en
diepteanalyse van de resultaten van leerlingen. Voorts brengt een
auditteam van het bestuur de kwaliteit van de scholen tweejaarlijks in
kaart.
Ook op stichtingsniveau is de verantwoording en dialoog in orde.
Jaarlijks is er een bestuursevaluatie. Daarnaast overlegt het
bestuur maandelijks met directeuren van de scholen en zes maal per
jaar met de Raad van Toezicht en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.

Thema: 'Opbrengstgericht werken'
We hebben het thema ‘Opbrengstgericht werken’ geverifieerd. We
geven een antwoord op de vraag: Is het beleid van het bestuur op het
gebied van opbrengstgericht werken zichtbaar op de bezochte
scholen?
Het bestuur heeft zicht op de invoering van het opbrengstgericht
werken op de scholen. Alleen op de SBO Logemannschool en de
Athena-afdeling van de Talmaschool is dat niet gelukt. Intussen heeft
het bestuur op beide scholen maatregelen getroffen.
We constateren dat de A.S. Talmaschool, Ds. J.J. Buskesschool en SBO
De Boei het beleid van het bestuur op het gebied van het thema
‘Opbrengstgericht werken’ gestalte geven. De Talmaschool voert de
werkwijze ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’ in en de
implementatie van 'Leren Zichtbaar maken'. De school heeft als
doel het verhogen van de onderwijsresultaten. De Ds. J.J.
Buskesschool schenkt veel aandacht aan het verbeteren van de
professionele cultuur. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van het
onderwijs verbeterd en zijn de onderwijsresultaten gestegen. SBO de
Boei heeft het team getraind om meer zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de leerlingen. Dit heeft geleid tot betere
ontwikkelingsperspectieven.
De basisscholen De Stelberg en Het Spectrum zijn in het kader van het
onderzoek naar goede school bezocht. Op beide scholen is het
bestuursbeleid in het gehele onderwijs zichtbaar. Op De Stelberg is de
methodiek vanuit het ‘Opbrengstgerichte Passend Onderwijsmodel’
(OPO-model) ingevoerd.
Het Spectrum werkt ook op een opbrengstgerichte wijze. Hiervoor is
een structuur in de gehele school ingevoerd. Dit is goed merkbaar op
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de wijze waarop de sociale talenten worden ontwikkeld, in de
structuur van het onderwijsproces en de hoge verwachtingen ten
aanzien van de onderwijsresultaten.
Bij de scholen waar een onderzoek naar risico's is uitgevoerd, is het
bestuursbeleid niet altijd zichtbaar. Op de Athena-afdeling van de
Talmaschool is het beleid van het bestuur nog niet ingevoerd.
Het blijkt dat het bestuur te weinig zicht had of er op een
opbrengstgerichte wijze werd gewerkt.
De Logemannschool heeft het beleidsthema van het bestuur niet van
de grond gekregen. Het team is te weinig geschoold op het gebied van
het opbrengstgericht werken.
De directie en het team van CSBO Bergkristal hebben het beleid van
het bestuur wel uitgevoerd. Het team is geschoold om op een
opbrengstgerichte wijze te werken. We constateren dat het geheel
pril en in ontwikkeling is.
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2.2 Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid.
De standaarden 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
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,7

2,2

2,3

2,2

2,2

2,4

< 0,30

0,72

0,80

0,80

0,80

0,80

0,81

< 5%

45%

45%

47%

52%

55%

57%

Huisvestingsratio

> 10%

8%

9%

10%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-2,5%

0,9%

1,7%

-0,1%

0,0%

2,5%

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2
Weerstandsvermogen

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers geen sprake van waarden die wijzen op een
mogelijk financieel risico voor de continuïteit van het onderwijs op de
korte of middellange termijn. In ons onderzoek vonden wij geen
belangrijke informatie die strijdig is met dat beeld. De incidenteel
negatieve rentabiliteit wordt in andere jaren gecompenseerd en kan
gemakkelijk in de aanwezige reserves worden opgevangen.
Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten.
Uitgaande van een voorzichtige raming van het aantal leerlingen
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wordt in de continuïteitsparagraaf een meerjarig financieel beeld
geschetst dat rekening houdt met het beleid en met de risico’s. De
toelichting op de meerjarenbegroting legt niet een expliciet verband
tussen de ramingen en het beleid of met de onderhouds-, personeelsen investeringsplanning. Er is niet echt sprake van een kwantitatief
financiële onderbouwing van de ramingen. De voorziene
personeelsafname in 2017 en 2018 met in die jaren een stijgend aantal
leerlingen verdient toelichting. De instelling merkt hierbij op dat zo'n
toelichting en onderbouwing wel bestaat en is vastgelegd bij de
begroting 2017.
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig
dat die toelichtingen zijn opgenomen en de genoemde verbanden
expliciet worden gelegd. We verwachten dat het bestuur hieraan en
aan verder genoemde punten in volgende jaarverslagen aandacht
besteedt.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij Stichting Kind en Onderwijs zijn
de volgende onderwerpen aan de orde:
• Doelmatigheid wordt niet genoemd in het verslag van de RvT.
• Het verslag van de RvT is summier en bevat niet de door de RvT
genomen maatregelen met hun effecten.
• De stichting ontvangt jaarlijks financiële middelen van
de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. In het
bestuursverslag is nauwelijks verantwoording afgelegd over de
besteding en de effecten hiervan en de terugkoppeling hierover
aan de samenwerkingsverbanden. Gezien de omvang van de
ontvangen middelen en het belang van passend onderwijs
verwachten wij dat het bestuur hier in volgende
bestuursverslagen voldoende aandacht aan zal besteden. De
instelling merkt hierbij op dat hiermee voor een relatief klein deel
van het budget (3%) veel administratieve lasten worden
veroorzaakt.
• De relatie met het ‘steunfonds’ is niet toegelicht (Rekening
Courant Steunfonds?). Tijdens het onderzoek is door de instelling
de herkomst en de aanwending van deze middelen verduidelijkt.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard ‘Rechtmatigheid’ voor Stichting Kind en
Onderwijs als ‘voldoende’ beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard
gaat enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit
het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij Stichting Kind en Onderwijs hebben zich aan ons geen
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gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
Omdat de precieze betekenis en omvang van (de - financiële - relatie
met) het steunfonds, en in combinatie daarmee het private deel van
het eigen vermogen en de effectenportefeuille, ons uit het jaarverslag
niet duidelijk wordt, vragen wij de instelling om dat in een volgend
jaarverslag wel duidelijk toe te lichten.
In informatie van DUO ziet de inspectie rond de teldatum 1-10 bij de
scholen van de instelling veel in- en uitschrijvingen. Tijdens het
onderzoek verklaart de instelling deze aantallen door te wijzen op de
omvang van de stichting en op het aandeel van 'nieuwkomers' in de
cijfers.
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2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Scholen
SBO Dr. J.C. Logemannschool
De standaard ‘Zicht op ontwikkeling’
is voldoende, maar het onderwijs
moet zodanig zijn ingericht dat de
leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Hiervoor is nodig dat het
onderwijs wordt afgestemd op de
voortgang in de ontwikkeling van de
leerlingen. We komen daarom tot de
conclusie dat de school niet voldoet
aan de verplichting uit artikel 8,
eerste lid, van de WPO.
SBO Dr. J.C. Logemannschool
De standaard ‘Kwaliteitszorg’ is
onvoldoende, omdat het stelsel van
de kwaliteitszorg onvoldoende zorgt
voor de ononderbroken
ontwikkeling van leerlingen en de
afstemming van het onderwijs op de
voortgang in de ontwikkeling van
leerlingen. Ook stelt de school in
onvoldoende mate vast waar
maatregelen ter verbetering nodig
zijn (art. 12, vierde lid, en art. 10
WPO).
SBO Dr. J.C. Logemannschool
De standaard 'Kwaliteitscultuur' is
onvoldoende, omdat de beschrijving
van het personeelsbeleid niet
geactualiseerd is aan de nieuwe
situatie van de school. Ook is de
bekwaamheid van het personeel in
onvoldoende mate onderhouden.
(art. 12, derde lid, WPO).
A.S. Talmaschool, Athena afdeling
voor hoogbegaafden
De standaard ‘Zicht op ontwikkeling’
is onvoldoende, omdat de afdeling in
onvoldoende mate naar verklaringen
voor de stagnatie in de ontwikkeling
van leerlingen zoekt waardoor de
leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen (art. 8, eerste lid, WPO).

Het bestuur neemt maatregelen
waardoor de leerlingen een
ononderbroken ontwikkeling
doormaken.

We voeren na 12 maanden een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur zorgt ervoor dat de
school een stelsel van kwaliteitszorg
heeft en stelt vast welke
maatregelen voor verbetering nodig
zijn.

We voeren na 12 maanden een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur stelt het
personeelsbeleid vast en legt het
vast in het schoolplan. Ook geeft het
bestuur aan hoe de bekwaamheid
van het personeel onderhouden zal
worden.

We voeren na 12 maanden een
herstelonderzoek uit.

Het bestuur neemt maatregelen om
het zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen op een voldoende niveau
te brengen.
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3 . Resultaten
verificatieonderzoeken
We hebben verficatieonderzoeken op de A.S.Talmaschool (regulier,
Athena-afdeling en de schakelklassen), de Ds. J.J Buskusschool, CSBO
Dr. J.C. Logemannschool en SBO De Boei uitgevoerd.
Tijdens het verificatieonderzoek op de Dr. J.C. Logemannschool
hebben we risico's in kwaliteit van het onderwijs geconstateerd. Het
verificatieonderzoek hebben we vervolgens afgebroken en op een
andere dag een onderzoek naar risico's uitgevoerd. Het verslag staat
in hoofdstuk 4.
Ook op de Athena-afdeling van de Talmaschool hebben we risico's in
de kwaliteit van het onderwijs geconstateerd. Het verslag hebben we
daarom in hoofdstuk 5 geschreven.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

20/64

3.1 A.S. Talmaschool
Op 30 januari 2018 hebben we op de A.S. Talmaschool de volgende
standaarden onderzocht en geverifieerd:
• Zicht op ontwikkeling (OP2);
• Didactisch handelen (OP3);
• Verantwoording en dialoog (KA3).

Onderwijsproces

De school heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
We hebben op de Talmaschool geconstateerd dat de directie, intern
begeleiders en leerkrachten zicht hebben op de ontwikkeling van de
leerlingen. Hiervoor neemt het team deel aan het project
‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’. Tijdens dit onderzoek is
gebleken dat onder leiding van de intern begeleiders de resultaten en
prestaties van de leerlingen in kaart worden gebracht en
geanalyseerd. Vervolgens maken zij afspraken met de leerkrachten
voor de begeleiding van leerlingen.

Samen
Enthousiast
Doelgericht
Ontwikkeling
Verantwoordelijkheid

Hoewel de school zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen lukt
het nog niet om de resultaten van de leerlingen te verhogen.
We hebben dit punt uitgebreid met de directie besproken en zijn tot
de conclusie gekomen dat de school de onderwijsbehoeften van de
leerlingen nog scherper in kaart moet brengen. Ook is het
noodzakelijk om de schoolambities naar boven bij te stellen. Een
laatste punt dat de school structureel nog kan oppakken is de
doorgaande lijn van het aanbod voor woordenschat.

Het didactisch handelen is in orde, maar kan verder ontwikkeld
worden
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat om te
leren. Dit bereiken de leraren door het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en activerende en coöperatieve
werkvormen te hanteren. In de bezochte lessen hebben we ervaren
dat het pedagogisch handelen van de leraren prettig en stimulerend
is. Verder zijn de leerlingen actief betrokken en geven de leerkrachten
op een effectieve manier instructie. De schoolbrede afspraken over
het didactisch handelen en het klassenmangement zijn zichtbaar in de
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lessen. Zo is de school samen met de leerlingen bezig om het leren
zichtbaar te maken.
Punten waar de school nog aan kan werken zijn het geven van
feedback aan de leerlingen en de leerlingen in de gelegenheid
stellen om te reflecteren op hun werkhouding en hoe en wat ze
geleerd hebben. Ook is het nodig dat de leerkrachten de analyse van
toetsresultaten verwerken in de dagplanning.

Kwaliteitszorg en ambitie

De verantwoording en dialoog is goed
De basiskwaliteit op de Talmaschool is voldoende. De school heeft in
de de schoolgids de doelen, onderwijsresultaten en de ontwikkelingen
vermeld. Ook worden de uitkomsten van de evaluaties en
verbetermaatregelen bekend gemaakt aan de ouders en het bestuur.
Over de schoolontwikkeling heeft de school periodiek overleg met de
medezeggenschapsraad. We constateren ook dat de school de ouders
maandelijks informeert met een nieuwsbrief en krijgen zij relevante
informatie over hun kind via 'mijnschoolinfo' en de website van de
school.
We hebben de standaard 'verantwoording en dialoog' als goed
beoordeeld, omdat de school ook samenwerkt met ketenpartners en
hen betrekt bij de beleidsontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de
veiligheid in en om de school, buitenschoolse activteiten voor de
leerlingen en het invullen van de verlengde schooltijd voor de
leerlingen. Partners waarmee de school samenwerkt zijn de
wijkagent, Centrum Jeugd en Gezin, de leerplichtambtenaar, het
schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de schooltandarts en de
logopedist.
De directie informeert het bestuur eens per drie maanden over de
onderwijsontwikkelingen en heeft volgens afspraak overleg met de
ketenpartners. Voor het bestuur stelt de school een rapportage op en
vult de monitor voor de onderwijsresultaten in. De school verstrekt
ook informatie over het onderwijs via ‘PO-vensters’.
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3.2 Talmaschool, schakelklassen
Op 1 februari 2018 hebben we op de schakelklassen van de A.S.
Talmaschool de volgende standaarden onderzocht en geverifieerd:
• OP1 Aanbod
• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
• OP3 Didactisch handelen
• SK1 Veiligheid
• KA1 Kwaliteitszorg

Onderwijsproces

Het aanbod is toekomstgericht
De schakelklassen van de Talmaschool gebruiken methoden die
voldoen aan de kerndoelen en staat het leren van Nederlands
centraal. Zo heeft de school een aanbod begrijpend luisteren en
begrijpend lezen voor leerlingen die over voldoende woordenschat
beschikken en het technisch lezen voldoende beheersen. Er is ook een
aanbod voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie.
Verder constateren we dat het aanbod toekomstgericht is. De school
biedt taal en rekenen tot en met het niveau van leerjaar 8 aan en richt
zich hierbij duidelijk op een plaats in het voortgezet onderwijs.
Ook worden de leerlingen voorbereid op een plaats in de pluriforme
samenleving. Leerlingen krijgen speciale lessen en maken excursies in
dit kader. De schakelklassen hebben de leeromgeving ondersteund en
krachtig gemaakt voor de leerlingen. Zo zijn het lokaal, de gangen, de
gemeenschappelijke ruimte, de bibliotheek en andere
ruimten geëtiketteerd.
Een punt waar de schakelklassen nog aan kunnen werken is het
aanbieden van lessen op het gebied van wereldoriëntatie.

Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
De schakelklassen gebruiken een leerlingvolgsysteem om de
prestaties van de leerlingen te volgen, inclusief een volgsysteem voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo maken de leerlingen
landelijke genormeerde toetsen voor de taalontwikkeling en rekenen.
Vervolgens gaan de intern begeleider en leerkrachten na of de
leerlingen de gestelde doelen van de kindplannen hebben
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bereikt. Voor kinderen met traumatische ervaringen in het land van
herkomst maakt de school gebruik van externe zorgfaciliteiten
(orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker e.a.). Hoewel
leerkrachten zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen
vinden we, dat de bevindingen van de analyse van de prestaties van
de leerlingen concreter verwerkt kunnen worden in de kindplannen.

Het didactisch handelen is goed
We hebben het didactisch handelen van de leerkrachten als goed
beoordeeld. Tijdens de bezochte lessen was duidelijk te zien dat
leerkrachten bij de instructies en de verwerking van het aanbod
uitgaan van de mate waarin de leerlingen het Nederlands
beheersen. Het handelen van leerkrachten is toegespitst om
leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken, lezen en
schrijven. Om dit doel te bereiken leggen leerkrachten de lesstof op
een boeiende wijze uit en geven de doelen aan. De uitleg is kort en
helder en de les verloopt gestructureerd. Hierdoor realiseren de
leerkrachten een taakgerichte en prettige werksfeer met als gevolg
een hoge betrokkenheid van de leerlingen.
Tijdens de les zijn er veel mondelinge activiteiten en leerkrachten
spelen goed in op het taalgebruik van de leerlingen. Zo worden
fouten, op een prettige wijze, direct gecorrigeerd. Leerlingen krijgen
voortdurend positieve feedback van de leerkrachten. De instructie en
verwerking van het aanbod is voor elke leerling apart vastgelegd in
kindplannen. Leerkrachten houden nadrukkelijk rekening met
niveauverschillen tussen leerlingen. De leerkrachten hebben hoge
verwachtingen van de leerlingen en spreken deze uit en leggen ze ook
vast in de kindplannen. Ook is tijdens de lesbezoeken gebleken dat er
geen onderwijstijd verloren gaat. De leerkrachten hebben voor elke
les een planning waarbij er duidelijk rekening is gehouden met de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en de onderwijstijd.

Schoolklimaat

Het schoolklimaat is veilig
Directie en leerkrachten zorgen voor een zorgzaam en warm
schoolklimaat waarin leerlingen en ouders zich prettig voelen en
respect hebben voor elkaar. Dit is belangrijk, want er is een grote
diversiteit aan talen en culturen.
De leerkrachten realiseren zich dat de nieuwe samenleving voor de
leerlingen vreemd en complex is. Zij zien het daarom als hun taak om
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de leerlingen voldoende toe te rusten op een volwaardige plek in het
onderwijs en de samenleving. Het welbevinden van de leerlingen
peilen de leerkrachten dagelijks. De leerlingen geven hun
welbevinden aan door een wasknijper bij een plaatje vast te maken.
De plaatjes geven aan of de leerlingen blij of verdrietig zijn.
Om de veiligheid in de school te garanderen heeft de Talmaschool een
veiligheidsbeleid, dat nog uitgewerkt dient te worden voor de
schakelklassen. Ook is het nodig om voor de leerlingen van de
schakelklassen een aparte coördinator tegen het pesten te
benoemen. De Talmaschool heeft ook schakelklassen in twee scholen
elders in Rotterdam. Ook voor deze klassen dient er een
veiligheidsbeleid en coördinator tegen het pesten te zijn. Een lastiger
punt is de jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid van de
leerlingen. Er zijn op dit moment geen gestandaardiseerde
instrumenten om de sociale veiligheid van nieuwkomersleerlingen
in kaart te brengen. Een mogelijkheid, die we met de directie hebben
besproken, is een instrument dat emoticons gebruikt om de sociale
veiligheid van deze kinderen in kaart te brengen.

Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg is voldoende
Directie en leerkrachten hebben inzicht in de onderwijsbehoeften van
hun leerlingen en hebben bij het inrichten van het onderwijs hier
rekening mee gehouden. Dat is een uitdaging, want de leerlingen zijn
ten aanzien van hun schoolcarrière zeer divers. Er zijn leerlingen die in
het land van herkomst nooit naar school zijn gegaan, maar
ook kinderen die in het thuisland vanaf de kleuterleeftijd onderwijs
hebben genoten.
De schakelklassen hebben een systeem om de kwaliteit van het
onderwijsleerproces op peil te houden. Ook zorgen de leerkrachten
dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken en
goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Dit kan een andere
basisschool of een school voor voortgezet onderwijs zijn.
De ontwikkeling van het onderwijs is in concrete jaarplannen
vastgelegd. De uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd. Op de
schakelklassen van de Talmaschool werken de directie en de
leerkrachten elke dag aan behoud en verdere ontwikkeling van de
kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen.
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Hoewel we positief zijn over de kwaliteit van het onderwijs,
constateren we dat er voor de schakelklassen geen schoolplan en
schoolgids zijn vastgesteld. Ook bevat het schoolplan en de schoolgids
van de hoofdlocatie, de A.S. Talmaschool, geen noodzakelijke en
relevante informatie over de schakelklassen. Het bestuur krijgt
daarom op grond van art. 12 en art. 13 WPO een herstelopdracht.
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3.3 Ds. J.J. Buskes
Op 30 januari 2018 hebben we op de Ds. J.J. Buskesschool de volgende
standaarden onderzocht en geverifieerd:
• Zicht op ontwikkeling (OP2);
• Didactisch handelen (OP3);
• Veiligheid (SK1);
• Kwaliteitscultuur (KA2).

Onderwijsproces

Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen
De leerkrachten houden met behulp van toetsen, observaties en
leerlingenwerk zicht op de cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen.
Zij gebruiken deze informatie om de leerlingen in te delen in
instructiegroepen, die zij vastleggen in het groepsplan.
Hoewel de afstemming van het onderwijs op de leerbehoeften van de
leerlingen is gepland, constateren we dat het geheel nog in
ontwikkeling is. Zo kunnen de slimme leerlingen meer uitgedaagd
worden en de zwakke leerlingen gerichtere uitleg krijgen om de
volgende stap goed te kunnen maken. Ook is het nodig om bij de
diffentatie van de lessen uit te gaan van de leerbehoeften van de
leerlingen. Op dit moment gaan de leerkrachten uit van de
differentiatie die de methode aangeeft. Daarnaast kan de school de
analyse en de evaluatie van het geboden onderwijs scherper
uitvoeren. Vervolgens de bevindingen vertalen naar een passende,
planmatige en doelgerichte aanpak waarvan de leerkracht eigenaar en
regisseur is.

Het beste uit
iedere
leerling

Het lesgeven is op orde
Het didactisch handelen is van voldoende niveau. De inspectie heeft
samen met observanten van de school klassenobservaties uitgevoerd.
De school en de inspectie hebben hetzelfde beeld over de
kwaliteit van het didactisch handelen van de leerkrachten. Ondanks
verschillen tussen leerkrachten, zijn de basisvaardigheden van het
lesgeven op orde. De leerkrachten geven les op basis van een
schoolbreed gedragen instructiemodel. Hierdoor hebben de
lessen dezelfde structuur en en werken de leerlingen taakgericht.
Een kans voor de leerkrachten is om de meer complexe vaardigheden
– zoals bijvoorbeeld het bewust stellen van leer- en denkvragen op
het niveau van de leerling en het geven van betekenisvolle feedback
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gericht op het leerproces – verder te ontwikkelen. Ook kan de
leerkracht bij een instructie en/of leergesprek meer de interactie met
en tussen de leerlingen bevorderen en daarmee de eigen centrale rol
verkleinen.

De school werkt preventief aan de veiligheid van de leerlingen
De school spant zich in om een veilig klimaat voor alle leerlingen te
realiseren. Zij doet dit onder andere door een veiligheidsbeleid op te
stellen en de veiligheidsbeleving te meten. Naar aanleiding van de
uitkomst hiervan heeft de school onder andere goed nagedacht over
de personele verdeling over de verschillende groepen. Daarnaast
handelt de school ook preventief, bijvoorbeeld met een aanbod en
aanpak tegen het pesten die schoolbreed zijn ingevoerd. Ook is er een
systeem om incidenten te registreren en te analyseren. Het is wel
nodig om eigen doelen en ambities te formuleren wat betreft de
veiligheid en de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Kwaliteitszorg en ambitie

Het team zet zich in voor kwaliteitsverbetering
Het team heeft een houding van continu verbeteren en er is draagvlak
voor de kwaliteitsontwikkeling van de school. De laatste jaren is er
veel aandacht geweest voor het verbeteren van de professionele
cultuur. Onder meer doordat het team samen met de directie
structureel overlegt over de schoolontwikkeling en de monitoring
hiervan. Ook stimuleert de directie de leerkrachten om bij elkaar in de
klassen te gaan kijken. Hoewel al veel leerkrachten aan deze vorm van
intervisie deelnemen, kan de school dit meer structureel en meer
doelgericht inzetten om zodoende nog meer van en met elkaar te
leren. Belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een
professionele cultuur is dat alle leerkrachten vanuit een open houding
kritisch naar hun onderwijs en hun professionele handelen kunnen en
willen kijken. Zij laten zien dat deze open houding zeker aanwezig is.
Hierop voortbouwend kunnen zij zaken als kritische zelfreflectie,
elkaar bevragen op gemaakte keuzes en elkaar aanspreken op
gemaakte afspraken verder ontwikkelen. De directie stimuleert de
leerkrachten om zich te blijven professionaliseren.
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3.4 SBO De Boei
Op 25 januari 2018 hebben wij een verificatieonderzoek uitgevoerd op
SBO de Boei te Rotterdam. We hebben de volgende standaarden
onderzocht en geverifieerd:
• OP2 Zicht op ontwikkeling
• OP3 Didactisch handelen
• SK1 Veiligheid
• SK2 Pedagogisch klimaat
• OR1 Resultaten
• KA1 Kwaliteitszorg
Ook hebben wij onderzocht of de (kern)standaarden die tijdens het
onderzoek in 2017 als onvoldoende waren beoordeeld, zijn verbeterd.

Onderwijsproces

De zorgstructuur staat
De ontwikkelingsperspectieven voldoen aan de eisen die de wet
daaraan stelt. Een uitgebreide beschrijving van de positieve en
belemmerende factoren is voor individuele leerlingen hierin
opgenomen en daarnaast is een ambitieus uitstroomprofiel
vastgesteld.

Met elkaar
voor nu en
later

Tijdens het vorige onderzoek in 2017 was de school onvoldoende in
staat om de gegevens uit het ontwikkelingsperspectief om te zetten
naar bruikbare groepsplannen. We hebben samen met een observant
van de school in de bezochte groepen gezien dat de leraren
bruikbare groepsplannen hebben en uitvoeren. Zo krijgen
de leerlingen de uitleg en het aanbod op hun niveau. De volgende stap
in deze ontwikkeling is het afstemmen van de onderwijstijd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Een grote stap voorwaarts is gemaakt door de studiedag over
analyseren. De analyse van de resultaten en gegevens van de
leerlingen is in ontwikkeling. We constateren dat de leerkrachten
samen met de intern begeleider zoeken naar oorzaken van stagnatie
in het leren van de leerlingen. Hierdoor sluit de gekozen aanpak beter
aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Nu de school meer te
maken krijgt met instroom van jonge leerlingen, die vaak nog op
kleuterniveau presteren is het noodzaak om ook een zo objectief
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mogelijk observatiesysteem ‘jonge kind' aan te schaffen.

De leraren voeren de groepsplannen daadwerkelijk uit
Het instructiemodel waar de leraren in zijn geschoold is terug te zien
in de lessen. De lessen zijn logisch opgebouwd en kennen een
duidelijke structuur, waarbij oog is voor het doelgericht werken. De
kwaliteit van de uitleg is in de meeste lessen voldoende en leraren
geven veelal positieve feedback aan de leerlingen. Wel is gezien dat dit
vaak is gericht op het gedrag en minder op het leerproces. Nu de
lessen een duidelijke structuur hebben en er schoolbrede afspraken
zijn, kunnen de leerkrachten de lesstof meer in een context aanbieden
en aan de leerlingen feedback geven over hun leerhouding en het
gemaakte werk.

Schoolklimaat

De Boei heeft veel inzet gepleegd om de school en zijn omgeving
veilig te maken
De Boei heeft een actueel veiligheidsplan gericht op het voorkomen
én afhandelen van incidenten. De school spant zich in om de sociale
veiligheid van leerlingen vooral op het schoolplein te waarborgen.
Hiervoor zijn er schoolbrede afspraken gemaakt. De school heeft een
aanspreekpersoon voor de veiligheid en monitort de
veiligheidsbeleving van de leerlingen. De resultaten van de
veiligheidsmeting worden geanalyseerd en er is een plan van aanpak
om onveilige situaties te voorkomen. De school geeft aan dat in de
prestatiebespreking met het bestuur de meting ook onderwerp van
gesprek is. De school kan het veiligheidsbeleid verder ontwikkelen
door ook eigen doelen te bepalen en lessen in mediawijsheid te
verzorgen.
Positieve en prettige sfeer op school
In alle lessen is sprake van een positief pedagogisch klimaat. De
leerlingen zijn positief over de sfeer op school. Volgens leerlingen
reageren leraren adequaat op incidenten en op pestgedrag. Leerlingen
worden aangesproken op hun eigen aandeel in de sfeer op school. Zo
zijn de school- en groepsregels duidelijk zichtbaar opgehangen. Voor
iedereen is het dan duidelijk dat deze regels overal in en om de school
gelden. In de klas creëren leraren ‘oefensituaties’ via
samenwerkingsopdrachten en de pauzes en het buiten spelen worden
regelmatig voor- en nabesproken met de leerlingen. De leerlingen die
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wij spraken geven aan zich veilig te voelen en met plezier naar school
te gaan.

Onderwijsresultaten

De inspectie is op dit moment nog niet in staat om op basis van de
uitstroomgegevens of eindresultaten te beoordelen of de
leeropbrengsten op schoolniveau overeenstemmen met de
mogelijkheden van de leerlingenpopulatie. Zij geeft dan ook nu nog
geen oordeel over de resultaten van de school.
Wel heeft zij op basis van de eindresultaten van de schoolverlaters
zich een beeld gevormd van deze opbrengsten. Deze uitspraken
moeten met de nodige voorzichtigheid bekeken worden, omdat het
normeringsonderzoek nog niet afgerond is. De eindopbrengsten lijken
voor de afgelopen drie schooljaren van voldoende niveau.
Voor zowel begrijpend lezen en rekenen en wiskunde lijken de
resultaten in de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017 overeen te
komen met wat gemiddeld genomen verwacht kan worden van
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie qua (cognitieve)
capaciteiten. Dit gold niet voor het schooljaar 2014/2015.

Kwaliteitszorg en ambitie

Opbrengstgericht werken staat in kwaliteitszorg centraal
Het team heeft haar leerlingenpopulatie in beeld en volgt en
analyseert de resultaten van haar onderwijs. Samen met het bestuur
en de andere speciaal basisonderwijs scholen zoekt zij naar een
manier om ook het schoolrendement te bepalen. Zo worden op dit
moment de uitstroomperspectieven voor 90 % gehaald en wordt er
na elk toetsmoment gekeken of de groeiprognose per leerling en per
vakgebied gehaald wordt. De directie en de intern begeleiders geven
blijk van onderwijskundig leiderschap en ze werken gezamenlijk met
het team gericht aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het
team werkt planmatig aan verbeteringen, onder andere op basis van
uitkomsten van 'klassenbezoeken' en het werken met de
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verbeterborden. Belangrijke onderwerpen zijn uitgewerkt in een
concreet verbeterplan. De directie evalueert de verbeteractiviteiten en
zorgt dat gemaakte afspraken duidelijk zijn voor het hele team. De
prestatiegesprekken met het bestuur ervaart de directie als leerzaam
en stimulerend.
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: Talmaschool afdeling
hoogbegaafden
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
verificatieonderzoek bij Athena-afdeling voor hoogbegaafden van de
A.S. Talmaschool.
Op 30 januari 2018 hebben we een verificatieonderzoek gedaan op de
Talmaschool, afdeling hoogbegaafden, in het kader van het
vierjaarlijksonderzoek naar bestuur en scholen. Deze afdeling voor
hoogbegaafden is in september 2016 gestart als onderdeel van de
Talmaschool. Vanaf dit schooljaar zijn er leerlingen in de groepen 4 tot
en met 8. Naast het verificatieonderzoek gebruiken we dit onderzoek
tevens om een eerste indruk te krijgen over de onderwijskwaliteit aan
deze specifieke doelgroep.
We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs kwetsbaar is en
veel ontwikkeling nodig heeft. Dit gegeven heeft er toe geleid dat we
in samenspraak met het bestuur en de schoolleiding deze
afdeling onder hebben gebracht in het hoofdstuk risico's. Om dat te
realiseren hebben we een apart cluster aangemaakt.
Gezien het aantal leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
hebben wij in overleg met het bestuur besloten om in het derde
kwartaal 2018 een kwaliteitsonderzoek ‘risico’ uit te voeren om de
kwaliteit van onderwijs te bepalen.

Conclusie
Tijdens het verificatieonderzoek hebben we geconstateerd dat deze
afdeling nog niet de onderwijskwaliteit levert, die nodig is om deze
‘specifieke’ leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te garanderen
(art 8, eerste lid, WPO).
Het bestuur heeft een herstelopdracht gekregen en er is met het
bestuur afgesproken dat we een risico-onderzoek gaan uitvoeren om
de onderwijskwaliteit breed te beoordelen.

Zicht op
ontwikkeling
is een
verbeterpunt

Tevens hebben we tijdens dit verificatieonderzoek de bestuursthema’s
onderzocht. Het blijkt dat het bestuur onvoldoende zicht had op de
onderwijskwaliteit van deze specifieke locatie. Het didactisch
handelen is weliswaar voldoende, maar de opbrengstgegevens
worden onvoldoende vertaald naar het dagelijks handelen. Dit vraagt
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om coaching en begeleiding.

4.1 Onderwijsproces

Het aanbod voldoet, maar moet meer op maat van de leerlingen
Het aanbod dekt de kerndoelen, maar kan meer toegesneden worden
op de onderwijsbehoeften van de leerling. Het aanbod wordt veelal
compact aangeboden, waardoor er onderwijstijd vrij komt voor yoga,
schaken, Cambridge Engels en denksleutels. Deze activiteiten zijn niet
gebaseerd op doelen voor de leerlingen en kwaliteitseisen voor het
onderwijs. Het is wel nodig om in het nieuwe schoolplan aandacht te
besteden aan deze activiteiten.
Een speciale onderwijsbehoefte van de leerlingenpopulatie is het leren
samenwerken. Het team heeft dit (h)erkend en besteedt door middel
van ‘peers’ daar aandacht aan. Maar het aanbod voor samenwerken
is niet gebaseerd op een leerlijn. Hierdoor is het aanbod
voor samenwerken in onvoldoende mate beredeneerd. Ook het
aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt om een
herijking, want het is te weinig toegesneden op de kenmerken van de
leerlingen.

Zicht op ontwikkeling van de leerlingen is onder de maat
De Athena-afdeling heeft in onvoldoende mate zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen. De leerkrachten gebruiken
de gegevens van de leerlingen te weinig om het onderwijs af te
stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Zo kunnen
leerkrachten de afstemming van het aanbod, de aanpak en de
onderwijstijd efficiënter inrichten door gebruik te maken van
resultaten van de methodetoetsen. Ook blijkt dat de Athenaafdeling gegevens van de leerlingen nog niet verwerkt in de planning
van het onderwijs voor de leerling. Dit is wel nodig, want dan zullen
de leerkrachten meer zicht hebben op de ontwikkeling van de
leerlingen en de remediëring, en kunnen zij de verdieping en/of de
versnelling beter plannen. De Athena-afdeling stelt groepsplannen op
en evalueert deze plannen. Maar bij de evaluaties gaan
leerkrachten onvoldoende op zoek naar verklaringen voor de
prestaties van de leerlingen. We komen daarom tot de conclusie dat
de school niet voldoet aan de verplichting uit artikel 8, eerste lid, van
de WPO. Daarin staat dat de school naar mogelijke verklaringen zoekt
voor de stagnatie voor het onderwijs, zodat de leerlingen een
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ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
De aanwezige expertise binnen de voorziening ‘schakelklas’ kan een
voorbeeld zijn voor de planning van het onderwijs voor de
hoogbegaafde leerlingen.

Het didactisch handelen van de leerkrachten is voldoende, maar
complexe leerkrachtvaardigheden zijn een aandachtspunt
De leraren geven in het algemeen duidelijke uitleg en zorgen voor een
ordelijk verloop van de les. Wel constateren we tijdens de lesbezoeken
dat er grote verschillen zijn tussen de leerkrachten op het gebied van
de complexere vaardigheden. Zo geven niet alle leerkrachten feedback
aan alle leerlingen en lukt het niet om de leerlingen op een juiste
manier te begeleiden. Daarnaast is nodig om het doel van de les aan
de orde te stellen en de leerstof in een uitdagende context te plaatsen.
Ook worstelen de leerkrachten met de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Deze leerlingen willen graag autonoom zijn en uitgedaagd
worden. Leerkrachten weten in onvoldoende mate welke eisen ze aan
de autonomie van de leerlingen kunnen stellen. Het is daarom
noodzakelijk dat het team goede afspraken over het
klassenmanagement maakt waardoor er een doorgaande lijn is in het
handelen van de leerkrachten. Voor de leerlingen zal er dan meer
duidelijkheid zijn waardoor de taakgerichtheid en actieve
betrokkenheid van de leerlingen zal toenemen.

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Verantwoording en dialoog is voldoende
Sinds januari 2018 beschikt de Athena over een deelraad MR. Alle
ouders worden via specifieke Athena-nieuwsbrieven geïnformeerd.
Belangrijke mededelingen komen snel via de digitale snelweg bij de
ouders terecht. Drie keer per jaar zijn er ouder/kind-gesprekken,
waarbij de leerling in principe de leiding heeft van het gesprek.
Wekelijks heeft de leerkracht een evaluatiegesprek met de leerling
over zijn taakwerk, maar de effectiviteit van deze gesprekken is niet in
beeld gebracht. De Athena-afdeling heeft een eigen leerlingenraad,
die nog in kracht kan groeien.
Deze zomer hebben twee ouders een enquête gehouden onder 52
ouders en daar een terugkoppeling van gegeven. Deze gegevens
neemt de school mee in een verbeterplan. Opvallend is dat de Athenaafdeling op de website nog weinig informatie aan ouders toont en dat
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de ouders in het gesprek met de inspectie aangeven dat zij
onvoldoende zicht hebben op de besteding van de ‘vrijwillige’
schenking. Wij geven aan dat het onderwijs in Nederland gratis is en
dat elke ouder jaarlijks zelf bepaalt of zij vrijwillig een bedrag schenkt
en een ouder bepaalt ook de hoogte van de vrijwillige schenking.
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5 . Resultaten onderzoek naar
risico's: SBO Bergkristal
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij CSBO Bergkristal. We hebben een risicoanalyse voor
CSBO Bergkristal gemaakt. Bij de analyse van de gegevens die we
hebben over CSBO Bergkristal, hebben we risico’s gezien in de
onderwijsresultaten. Daarom hebben we een risico-onderzoek
uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op deze school.
Op 22 januari 2018 hebben we het risicogericht onderzoek uitgevoerd.
We hebben de volgende standaarden onderzocht en geverifieerd:
• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding
• OP3 Didactisch handelen
• SK1 Veiligheid
• OR1 Resultaten
• KA1 Kwaliteitszorg
• KA2 Kwaliteitscultuur
• KA3 Verantwoording en dialoog

Conclusie
We zijn tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs
voldoende is. De school heeft de verbeterpunten van het
kwaliteitsonderzoek van 2015 weggewerkt. Het aanbod en zicht
hebben op de begeleiding van de leerlingen zijn nu van voldoende
kwaliteit. Het schoolklimaat is veilig en prettig en de kwaliteitszorg en
ambitie voldoen aan de wettelijke eisen. Onder leiding van de
directeur is de schoolontwikkeling opgepakt en voortgezet. Hoewel de
kwaliteit van het onderwijs voldoende is, constateren we dat de
onderwijsresultaten voor begrijpend lezen en rekenen niet lijken
overeen te komen met de voorlopige normen.
Tevens hebben we tijdens het risico-onderzoek het bestuursthema
'Opbrengstgericht werken' onderzocht. We constateren dat het beleid
van het bestuur over het opbrengstgericht werken wel zichtbaar is op
CSBO Bergkristal. Het team is geschoold om opbrengstgericht te
werken.
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5.1 Onderwijsproces

Het aanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs
CSBO Bergkristal bereidt met haar aanbod leerlingen voor op het
vervolgonderwijs en de samenleving. Hiervoor worden er eigentijdse
methoden gebruikt. De school heeft een nieuwe methode met een
uitgebreid aanbod voor woordenschat ingevoerd. Verder heeft de
school ook een aanbod voor techniek, koken en actief burgerschap en
sociale cohesie. Voor koken heeft de school een prachtige keuken, die
nog optimaal gebruikt moet worden. Mooi zijn de kruidenplanten, die
de leerlingen verzorgen en daarna gebruiken in een gerecht. Een punt
waar de school nog aan kan werken is het creëren van een taalrijke
leeromgeving voor de leerlingen.
De school heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Dit begint
met een analyse van het startdossier van de leerling. Vervolgens legt
de school de schoolloopbaan van de leerlingen van begin tot
uitstroom in het ontwikkelingsperspectief vast. Dit plan bespreekt de
school met de ouders en evalueert het daarna volgens planning. Waar
nodig wordt het perspectief aangepast. De school bepaalt van te
voren het te verwachten leerrendement van de leerlingen voor de
vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Voorts
constateren we dat de school ook zicht heeft op de sociaalemotionele ontwikkeling en de motorische en spraak- en
taalontwikkeling van de leerlingen. CSBO Bergkristal werkt in het
kader van de ondersteuning en begeleiding van de leerlingen intensief
samen met de ouders en externe ketenpartners.
Punten waar de school nog aan kan werken zijn een concrete vertaling
van de analyse naar doelgerichte begeleiding die ook zichtbaar is in de
les. Hierdoor zal de begeleiding van leerlingen in de les effectiever zijn
en kunnen de prestaties van de leerlingen stijgen.
Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt leerlingen in staat
om te leren. Dit bereiken zij door bij de instructie en de verwerking
rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Leerkrachten weten met hun rustige en prettige toon van lesgeven de
juiste snaar bij de leerlingen te raken. Hierdoor zijn leerlingen
maximaal betrokken tijdens de les. Leerlingen die dat nodig hebben
ontvangen extra aanbod en ondersteuning. Wel kan de

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

38/64

zelfstandigheid van leerlingen, de mondelinge taalvaardigheid en de
interactie met en tussen leerlingen bevorderd worden.

5.2 Schoolklimaat

De veiligheid is goed
De school heeft een veiligheidsbeleid dat toegesneden is op de
kenmerken van de leerlingen. Jaarlijks monitort de school de
veiligheidsbeleving van leerlingen en er is ook een coördinator tegen
het pesten. Verder heerst er in de school een warm, respectvol en
zorgzaam schoolklimaat. Hierdoor krijgen alle leerlingen de ruimte om
tot rust te komen.
We hebben de veiligheid als goed beoordeeld, omdat in de gehele
school er aandacht is voor de veiligheid van de leerlingen. Er zijn
schoolbrede afspraken en protcollen voor een veilig schoolklimaat,
zoals het 'Protocol pesten'. Ook zijn er afspraken om respectvol met
elkaar om te gaan. Verder constateren we dat de leerkrachten, de
ouders en de leerlingen zich samen verantwoordelijk voelen voor een
veilig schoolklimaat. Dit is tijdens de verschillende gesprekken naar
voren gekomen. De school werkt methodisch aan de sociale
ontwikkeling van de leerlingen. Zo is er een ‘huiskamer’ waar de
leerlingen tot rust kunnen komen. De school heeft een speciale route
ontwikkeld om gebruik te maken van de huiskamer. Deze route is
middels tekening zichtbaar gemaakt voor de leerlingen. Ook is er een
individueel handelingsplan om leerlingen hulp en begeleiding te
geven in de huiskamer.

5.3 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten zijn niet op niveau
We beoordelen de resultaten niet, omdat voor het SBO er nog geen
definitieve normen zijn. Afgezet tegen de voorlopige normen lijken de
resultaten van 2016, 2017 en 2018 niet overeen te komen met
deze normen. De school heeft wel maatregelen getroffen om de
resultaten van rekenen en begrijpend lezen te verbeteren. Bij rekenen
zijn de effecten nog niet merkbaar, maar bij begrijpend lezen wel.
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5.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De school heeft een kwaliteitszorgsysteem
Het kwaliteitszorgsysteem is door het bestuur samen met de directies
van de scholen ontwikkeld. De school houdt bij de inrichting van het
onderwijs rekening met de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
Voorts heeft de school een kwaliteitsbeleid met instrumenten om het
onderwijs te evalueren en te verbeteren. In het schoolplan staan
verbeterpunten voor vier jaar geformuleerd.
De activiteiten per schooljaar legt de directie vast in jaarplannen,
die geëvalueerd worden. Het gehele team is middels werkgroepen
betrokken bij de kwaliteitszorg. De werkgroepen zijn inhoudelijk
en procesmatig verantwoordelijk voor een aandachtsgebied van het
onderwijs, zoals de werkgroepen zorg en begeleiding en pedagogisch
handelen. De school heeft de aandachtpunten van het vorige
kwaliteitsonderzoek van 2015 opgepakt, maar is nog in
ontwikkeling. Zo voert de school een nieuwe taalmethode in en
worden de resultaten geanalyseerd en besproken.
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De kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn voldoende
In de school heerst een professionele cultuur en leerkrachten staan
open voor elkaar en werken gezamenlijk aan de kwaliteit van het
onderwijs. Zij maken gebruik van collegiale consultaties, waarin ze
elkaar feedback geven en ontvangen. De intern begeleider bezoekt de
lessen om na te gaan of de afspraken over het didactisch concept
worden nageleefd. De directie geeft aan dat de school een lerend
team heeft. Verder constateren we dat de school in dialoog is met de
omgeving. CSBO Bergkristal maakt duidelijk aan de externe partners
waarvoor zij staat en werkt met hen samen.
De medezeggenschapsraad, de personeelsvergadering en het
bouwoverleg bepalen samen met de directie het schoolbeleid. Ouders
geven aan dat de school veel doet voor het welzijn en de cognitieve
ontwikkeling van de leerlingen. De ouders kunnen altijd terecht voor
hulp en advies. De directie legt middels managementgesprekken en
monitoring van de onderwijsresultaten verantwoording af aan het
bestuur.
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6 . Resultaten onderzoek naar
risico's: Dr. J.C. Logemannschool
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
risicogerichte onderzoek dat we uitgevoerd hebben op de SBO Dr. J.C.
Logemannschool.
Op 2 februari 2018 hebben we een verificatieonderzoek op de
Logemannschool in het kader van het vierjaarlijks onderzoek naar het
bestuur uitgevoerd. Tijdens dit verificatieonderzoek bleken er grote
risico’s te zijn in het onderwijs van de school.
We hebben het onderzoek afgebroken en na overleg met bestuur en
de inspectieleiding omgezet in een risicogericht onderzoek, dat we op
6 februari 2018 hebben uitgevoerd. We constateren dat de kwaliteit
van het onderwijs onvoldoende is.
We hebben de volgende standaarden onderzocht:
• Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Veiligheid (SK1)
• Onderwijsresultaten (OR1)
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)

Conclusie
We zijn tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs
onvoldoende is, omdat de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van
onvoldoende kwaliteit zijn. Bij de kwaliteitszorg ontbreekt het aan
maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. En bij
de kwaliteitscultuur ontbreekt het aan een beleid om de
bekwaamheid van het personeel te onderhouden. Daarnaast is er nog
geen sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
schoolleiding en het team voor de kwaliteit van het onderwijs.

Verbeterpunten:
kwaliteitszorg
kwaliteitscultuur

Tevens hebben we tijdens het risico-onderzoek het bestuursthema
'Opbrengstgericht werken' onderzocht. Het bestuur heeft te weinig
zicht gehad op de aansturing van de onderwijskwaliteit van deze
specifieke locatie. Het blijkt dat het team te weing geschoold is op het
gebied van het opbrengstgericht werken.
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6.1 Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling en het didactisch handelen zijn voldoende, met
aandachtspunten
De school heeft een leerlingvolgsysteem met valide en betrouwbare
toetsen om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. De
intern begeleidster analyseert de verzamelde gegevens en bespreekt
haar bevindingen met de leerkrachten. Vervolgens stellen de intern
begeleidster en de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op.
Hierin is het onderwijs voor de leerlingen gepland.
We constateren, net als in 2017, dat de school in onvoldoende mate op
zoek gaat naar verklaringen voor stagnatie in de ontwikkeling van
leerlingen. Dit is ook terug te zien in de ontwikkelingsperspectieven.
We komen daarom tot de conclusie dat de school niet voldoet aan de
verplichting uit artikel 8, eerste lid, van de WPO. Daarin staat dat de
school de informatie over de voortgang in de ontwikkeling van
leerlingen gebruikt om het onderwijs af te stemmen op het niveau en
de ontwikkeling van de leerlingen. En verklaringen zoekt voor hiaten
of voorsprongen ten opzichte van de geplande ontwikkeling in de
ontwikkelingsperspectieven.
Hoewel het didactisch handelen nogal wat aandachtspunten heeft,
beoordelen we deze standaard toch als voldoende. Tijdens
lesbezoeken hebben we gezien dat de leerkrachten les kunnen geven,
maar dat er grote verschillen zijn. De doorgaande lijn in het didactisch
handelen van de leraren ontbreekt. Het beeld dat we hebben van de
bezochte lessen wordt bevestigd door de directie en de
kwaliteitsmedewerker van Stichting Kind en Onderwijs. We merken
verder op dat de leerkrachten kennis hebben van het afgesproken
klassenmanagementmodel. Zo benoemen zij het doel en plaatsen de
oefenstof in een voor de leerlingen begrijpelijke context. Het
ontbreekt echter aan de juiste afstemming van de leerstof en de
aanpak op de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat komt omdat zij
te weinig zicht hebben op hiaten en voorsprongen van leerlingen ten
opzichte van de geplande ontwikkeling. Het gevolg is dat de kwaliteit
van de taakgerichte sfeer en de actieve betrokkenheid van leerlingen
per les wisselt. Ook beheersen niet alle leerkrachten cruciale
vaardigheden, die nodig zijn voor het werken met deze doelgroep,
zoals feedback geven op product en proces en het expliciet uitspreken
van hoge verwachtingen. We komen daarom tot de conclusie dat de
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school niet voldoet aan de verplichting uit artikel 8, eerste lid, van de
WPO. Daarin staat dat het onderwijs moet aansluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de leerling.

6.2 Schoolklimaat

De veiligheid is voldoende
In de school heerst er een prettige en rustige sfeer. Ook is er structuur
in het onderwijs en is voor de leerlingen duidelijk waar zij zich aan
moeten houden. Dit komt omdat de leerkrachten alle leerlingen
betrekken bij het opstellen van de groepsregels. De regels en
afspraken worden door iedereen in de school nageleefd. We
constateren dat het de leerkrachten, ondanks alle wisselingen in het
team en de nieuwe situatie voor de leerlingen, gelukt is om voor de
leerlingen een veilig schoolklimaat te scheppen.
De school heeft een veiligheidsbeleid en een aanspreekpersoon voor
het pesten aangesteld en de veiligheidsmonitor is afgenomen. Daaruit
blijkt dat het grootste gedeelte van de leerlingen zich veilig voelt op
school. Dit wordt beaamd door de leerlingen met wie we hebben
gesproken. De veiligheid van de school voldoet aan de wettelijke
eisen.

6.3 Onderwijsresultaten

De onderwijsresultaten zijn in 2017 op niveau
We beoordelen de cognitieve eindresultaten van de school niet,
omdat voor het SBO nog geen definitieve normen zijn vastgesteld.
Afgezet tegen de voorlopige inspectienormen, valt op dat voor
begrijpend lezen en rekenen de resultaten in de jaren 2015 en 2016
niet lijken overeen te komen met de voorlopige normen. Het is goed
om te merken dat voor 2017 de resultaten voor de vakken begrijpend
lezen en rekenen wel hoger zijn dan de voorlopige normen.
Kan de school deze positieve resultaten vasthouden? Dit vraagt van
de school allereerst om een verklaring waarom de opbrengsten in
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2015 en 2016 zijn achtergebleven en als tweede om concrete en
realistische schooldoelen op de vier hoofdgebieden te formuleren en
ambitieuze ontwikkelperspectieven op te stellen .

6.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur zijn onvoldoende
De kwaliteitszorg is net als in 2017 onvoldoende, omdat de
schoolontwikkeling niet is opgepakt. De school heeft te maken met
discontinuïteit in de aansturing van de schoolontwikkeling. Het gevolg
is dat de intern begeleider de aansturing van de school naast de
interne begeleiding op zich heeft genomen. De leraren hebben de
verantwoordelijkheid voor het onderwijs naar zich toe getrokken en
naar eigen inzicht ingericht. Ook is het ontwikkelen van een visie en
missie van de Logemannschool na de verhuizing blijven liggen. Voor
het team en de ouders is de onderwijskundige koers daarom niet
duidelijk.
De aansturing van de school is gebaseerd op plotseling optredende
urgente zaken en is daarom reactief. Voor de aansturing en
ontwikkeling van de school is het belangrijk zicht te hebben op de
eigen kwaliteit. Hiervoor zijn zelfevaluaties, analyses van resultaten,
kijkwijzers en een eventuele audit door het team van het bestuur
noodzakelijk. Op dit moment ontbreekt het aan evaluaties en analyses
van de kwaliteit van het onderwijs. Ook is het schoolplan niet
aangepast aan de nieuwe situatie en zijn de verbeterplannen
gebaseerd op de oude situatie. We komen daarom tot de conclusie
dat de school niet voldoet aan de verplichting uit artikel 12, vierde lid
en artikel 10 van de WPO. Daarin staat dat de schoolleiding en het
team, als het nodig is, maatregelen ter verbetering vaststellen. De
school is verhuisd en is samen met een basisschool in één gebouw
gehuisvest. Volgens het bestuur moeten de Logemannschool en de
basisschool zich ontwikkelen tot een brede onderwijsvoorziening voor
passend onderwijs. De schoolleiding heeft nagelaten deze visie vast te
leggen in het schoolplan.
De kwaliteitscultuur is een belangrijk verbeterpunt. Het team werkt
hard om de leerlingen optimaal te bedienen, maar het ontbreekt aan
een duidelijke onderwijskundige koers. Ook is het nodig om het
professionele klimaat te versterken. Te denken valt aan leren van en
met elkaar en het inzetten van specialismen binnen het team. Ook is
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het nodig om de afspraken over het didactisch handelen nieuw leven
in te blazen en elkaar feedback te geven om daarmee elkaar scherp te
houden. Een voorbeeld dat betrekking heeft op de professionaliteit
van het team is de invoering van een taalmethode, die bestemd is
voor het basisonderwijs. Het team gebruikt deze methode, maar is
nog niet geschoold om deze voor het speciaal basisonderwijs te
gebruiken. Ook zijn er geen schoolbrede afspraken gemaakt over het
aanbod uit deze methode. De leerkrachten gebruiken die op basis van
de eigen expertise en inzichten. We komen daarom tot de conclusie
dat de school niet voldoet aan de verplichting uit artikel 12, derde van
de WPO. Daarin staat dat het personeel zijn bekwaamheid
onderhoudt en uitbreidt en er een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de schoolleiding en het team is, dat passend is in het beleid van de
school.
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7 . Resultaten onderzoek goede
school: De Stelberg
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op De
Stelberg. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.
We hebben veertien standaarden van de kwaliteitsgebieden:
‘Onderwijsproces’, ‘Schoolklimaat’, ‘Onderwijsresultaten’ en
‘Kwaliteitszorg en ambitie’ onderzocht. Daarnaast heeft de school een
presentatie gegeven, hebben we lessen samen met observanten van
de school bezocht en zijn er gesprekken geweest met de directie,
intern begeleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders.
We hebben ook het bestuursthema 'Opbrengstgericht werken'
geverifieerd.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool De Stelberg is goed. De
school is trots op de leerlingen, trots op elkaar en trots op de
mentaliteit in de school, die gebaseerd is op werkplezier en breed
gedragen verantwoordelijkheid. Dit is terug te zien in de bordsessies,
het gezamenlijk voorbereiden van de lessen, het bezoeken van elkaars
lessen en elkaar daarop feedback geven.
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Er heerst dan ook een cultuur waarin blijvend leren en continu
verbeteren de standaard is. Dit geldt voor het gehele onderwijs: van
het onderwijsproces tot aan de kwaliteitszorg en ambitie. Op een
school met een grootte als De Stelberg met drie locaties wijzen alle
neuzen dezelfde kant.
Tijdens het onderzoek bleek dat het aanbod alle leer- en
vormingsgebieden omvat. Ook is er structureel aandacht voor sociale
cohesie en actief burgerschap. De leraren analyseren de gegevens om
de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen in kaart te
brengen, die de basis vormen voor de organisatie van de les en het
didactisch handelen van de leerkrachten. De school organiseert haar
onderwijs dusdanig dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van
hun eigen leerproces. Dit is zichtbaar in de geobserveerde lessen waar
er een actieve werksfeer heerst en leerlingen volop in de gelegenheid
worden gesteld om te leren.
De school heeft de extra ondersteuning voor leerlingen, die daarvoor
in aanmerking komen goed georganiseerd. Voor deze leerlingen is een
ontwikkelingsperspectief in overleg met de ouders opgesteld. De
gehele begeleiding is van in- tot uitstroom gepland en wordt
regelmatig met ouders geëvalueerd. In de school heerst een prettig
klimaat waarbij de relatie tussen leerkrachten en leerlingen gebaseerd
is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect.
Het lukt de school om aan het einde van de schoolperiode
onderwijsresultaten te behalen, die hoog zijn en in overeenstemming
zijn met de ambities van de school. De directie en het team zijn
gedreven en verzorgen met elkaar kwalitatief goed onderwijs waarin
leerkrachten en leerlingen samen groeien en veranderen. Verder zijn
alle geledingen van het onderwijs, leerkrachten, leerlingen en ouders
verbonden met elkaar en samen zorgen zij voor het ontwikkelen van
de talenten van de leerlingen.
Tevens concluderen we dat het bestuursthema 'Opbrengstgericht
werken' wel zichtbaar is op De Stelberg. Het team is geschoold
om opbrengstgericht te werken.
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7.1 In het onderwijsproces is er ruimte voor talent

De school heeft voor de kernvakken rekenen en Nederlandse taal
eigentijdse methodes. Het aanbod gaat uit van schoolbrede afspraken
en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De Stelberg realiseert
met dit aanbod de kerndoelen en heeft daarnaast eigen ambities door
het af te stemmen op de leerwensen en talenten van de leerlingen. Zo
is er een specifiek aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen in de
kopgroep, zoals ‘Techniektorens’, ‘Pittige Plustorens’, en het leren van
een vreemde taal. Voor de leerlingen die beschikken over goede
vaardigheden of talenten op één specifiek gebied is een verrijkend
aanbod, dat op de leerpleinen wordt aangeboden. Op het Leerplein
werken de leerlingen gedurende het schooljaar in modules van zes tot
acht weken afwisselend aan een onderwerp op het gebied van taal,
rekenen, kunst of techniek. Bij deze activiteiten schakelt de school
speciaal geïnstrueerde ouders of externe specialisten in.
Naast deze groepen bedient de school ook de leerlingen die moeite
hebben met het leren. Deze leerlingen krijgen zolang mogelijk het
aanbod van hun eigen leerjaar. Als het niet meer gaat krijgen deze
leerlingen, nadat hun onderwijsbehoeften en talenten in kaart zijn
gebracht een aangepast aanbod. De school stelt voor deze leerlingen
een ontwikkelingsperspectief op, dat met ouders en leerlingen wordt
besproken. Als het nodig of wenselijk is, betrekt de school externe
deskundigen van het samenwerkingsverband om het aanbod en
onderwijs af te stemmen op de ondersteuningsbehoeften van deze
leerlingen. De effecten van de inspanningen zijn merkbaar in de
ontwikkeling van de leerlingen. De ontwikkelingsperspectieven die we
hebben bestudeerd laten zien dat de leerlingen volgens verwachting
vooruit gaan.
Om het aanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen is het noodzakelijk om zicht te hebben op de ontwikkeling
van de leerlingen. We constateren dat de intern begeleiders en
leerkrachten de resultaten van de leerlingen analyseren en op zoek
gaan naar verklaringen voor de prestaties van de leerlingen. Dat doen
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zij voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen bij wie
het leren stagneert en bij de leerlingen met hoge resultaten.
Vervolgens leggen de leerkrachten hun bevindingen vast en plannen
het onderwijs voor de leerlingen.
De directie houdt overzicht op de resultaten op schoolniveau en
vergelijkt de resultaten met ambitieuze normen en doelen van de
school. De uitstroom gedurende de afgelopen jaren is aanleiding voor
de directie geweest om de schooldoelen naar boven bij te stellen en
een meer opbrengstgerichte werkwijze in te voeren. Hierdoor is het
leerrendement van de leerling zichtbaar en bepalend voor de keuze
van het aanbod en de organisatie van het didactisch handelen van
leerkrachten. Deze werkwijze is nieuw, de invoering is nog niet
afgerond en leerkrachten worden nog geschoold.
Het didactisch handelen is gebaseerd op de onderwijsbehoeften van
de leerlingen en de hoge verwachtingen die leerkrachten van de
leerlingen hebben. De leerkrachten hanteren tijdens de lessen
activerende en coöperatieve werkvormen. Voor de snelle leerlingen
wordt de basisstof ingekort en verrijkt met uitdagend werk.
Hoogbegaafde leerlingen krijgen in de kopgroep uitdagend onderwijs.
Leerlingen die moeite hebben met leren krijgen verlengde instructie of
pre-teaching. De leerkrachten betrekken zoveel mogelijk leerlingen bij
de les en geven hen feedback op het leerproces.
De directie waarborgt en stimuleert de kwaliteit van het didactisch
handelen van leerkrachten door hen te professionaliseren en de
opgedane kennis te delen met collega's. De directie observeert lessen
met kijkwijzers. Deze observaties leiden tot coaching en
scholingstrajecten voor leerkrachten. Ook kijken leerkrachten bij
elkaar en koppelen zij hun ervaringen aan elkaar terug.
De school werkt in het belang van haar leerlingen nauw samen met
verschillende ketenpartners. Zo werkt de school samen met scholen
voor voortgezet onderwijs, het Samenwerkingsverband, Logopedie,
Schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig
Thuis, KIES (een spel- en praatgroep voor kinderen die te maken
hebben met de scheiding van hun ouders) en SISA
(SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak). Dit is een digitaal
systeem dat er voor zorgt dat instanties die betrokken zijn bij een kind
samenwerken.
‘Toetsing en afsluiting’ van het onderwijsproces is dik in orde. De
school hanteert een zorgvuldige procedure bij het afnemen van
toetsen en bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. Voorts
heeft de school een procedure om het advies voor het voortgezet
onderwijs te bepalen en spant zij zich in om de leerlingen op een
passende school te krijgen. Zij betrekt de ouders en leerlingen in het
traject om een passend advies voor het voortgezet onderwijs te
bepalen. De leerlingen van de groep 8 hebben een duidelijke rol in het
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plaatsingsproces richting het voortgezet onderwijs. Het lukt De
Stelberg bij relatief veel leerlingen om een advies te geven dat past bij
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
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7.2 Het schoolklimaat is veilig , warm en
betrokken

Op De Stelberg is sprake van een prettig en veilig schoolklimaat. In
alle groepen is er aandacht voor een veilige leeromgeving en zijn er
afspraken gemaakt voor de ruimten buiten de groep en de
speelplaats. De directie heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van
leraren, leerlingen en ouders. Jaarlijks worden alle risico’s
geïnventariseerd en de veiligheid onder leerlingen gepeild. De
leerlingen die we gesproken hebben geven aan dat zij zich veilig
voelen in en om de school. De school heeft een persoon als
aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leerkrachten voorkomen
pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en
adequaat op.
We hebben de veiligheid als goed beoordeeld, omdat de school in het
schoolplan de eigen doelen heeft verwoord. De school werkt
methodisch aan de sociale ontwikkeling van de leerlingen en heeft
een aanbod voor de sociale media. De kwaliteitsgroep gedrag
coördineert alles op het gebied van het schoolklimaat in de school. De
schoolregels en protocollen zijn bekend gemaakt op de site van de
school, zoals gedrag, veiligheid, medicatie, gescheiden ouders en de
'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling'. Ook stemt de
school het veiligheidsbeleid af met de ketenpartners, zoals de
wijkagent, ouders en stichting jeugd en gezin.
De afspraken over het pedagogisch klimaat zijn verankerd in de
onderwijsvisie van de school. Leerlingen leren om samen te werken en
zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Hiervoor zijn er heldere
afspraken gemaakt en hoge verwachtingen vastgelegd. Zo heerst er in
de school een warm, respectvol en zorgzaam schoolklimaat. De school
heeft een leerlingenraad, die met de directie vergadert.
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7.3 De onderwijsresultaten zijn hoog

De eindopbrengsten van 2015, 2016 en 2017 zijn alle jaren ruim hoger
dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast presteren de leerlingen
overeenkomstig de ambitieuze doelen van de school. De directie heeft
een handelings- en opbrengstgerichte werkwijze om de
onderwijsresultaten van de leerlingen hoog te houden.
We hebben onderzocht of de leerlingen sociale en maatschappelijke
competenties behalen op het niveau dat ten minste in
overeenstemming is met de gestelde doelen van de school. De doelen
van de sociale en maatschappelijke competenties zijn vastgelegd in
het schoolplan. Verder constateren we dat de school een aanbod heeft
voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke
competenties van de leerlingen. Met het leerlingenvolgsysteem heeft
de school de resultaten van deze competenties in kaart gebracht.
Hieruit blijkt dat de leerlingen de gestelde doelen behalen.
De standaard ‘Vervolgsucces’ hebben we als goed beoordeeld. De
school geeft aan trots te zijn op het niveau van haar uitstroom, want
de meeste leerlingen gaan naar een school voor voortgezet onderwijs
die past bij hun capaciteiten. De school krijgt elk jaar van de scholen
voor voortgezet onderwijs een terugkoppeling hoe de oud-leerlingen
het doen. Zij geven aan dat de leerlingen het goed doen, omdat zij ook
sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, zoals nieuwsgierig en
initiatiefrijk zijn, communiceren, samenwerken en informatie
opzoeken en verwerken. De directie en het team zijn trots op de
prestaties van hun leerlingen in het voortgezet onderwijs.
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7.4 De kwaliteitszorg en ambitie zijn zichtbaar in
alle geledingen

De school is continu in ontwikkeling. Het mooie aan dit proces is dat
dit zeer doelgericht en doordacht gebeurt, waarbij de directie de
ontwikkelingsprocessen met elkaar verbindt. De schoolleiding bestaat
uit de directeur, drie locatieleiders en drie bouwcoördinatoren, die
samen met de drie intern begeleiders de school aansturen. Dit doen zij
op basis van een heldere structuur, waarbij zij de kaders aangeven.
Door die kaders zijn de leerkrachten mede-eigenaar van de
schoolontwikkeling, onder andere door bordsessies, lessen samen
voorbereiden, lessen te bezoeken en elkaar feedback te geven en de
leerlingen een stem te geven in het onderwijs. Dit leidt op de
werkvloer tot mooie initiatieven, die het onderwijs ten goede komen.
Leren van en met elkaar is belangrijk binnen het team. Dit heeft de
school vanuit de gedachte ‘het creëren van eigenaarschap’ gedaan.
Deze structuur is overal in de school zichtbaar aanwezig. Hierbij is er
veel ruimte voor de eigen invulling door en ontwikkeling van
leerkrachten. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de
leerkrachten en leerlingen.
We constateren dat de school zicht heeft op de kwaliteit van het
onderwijs door tussentijdse evaluaties door middel van gesprekken,
evaluaties, meerjarenplanning en proactief handelen. Een voorbeeld
hiervan is de gefaseerde invoering van het ‘Opbrengstgerichte
Passend Onderwijsmodel’ (OPO-model) en het uitwerken van
gedragsnormen om meer zicht te hebben op de kwaliteit van het
onderwijs. Ook zijn er flitsbezoeken door de directie om de kwaliteit
van het didactisch handelen in kaart te brengen. Daarnaast zijn
er lesbezoeken van specialisten uit een kwaliteitsgroep van de school
en van externe adviseurs. De school heeft kwaliteitsgroepen die de
professionele cultuur ondersteunen.
Verder krijgt de professionalisering van leerkrachten veel aandacht in
de school en is teamscholing een verplicht onderdeel. De school heeft
alle vormen van professionalisering opgenomen in het jaarplan, dat
jaarlijks wordt geëvalueerd.
De school informeert de ouders regelmatig over allerlei zaken die er
op school spelen. Ook op de website is er veel informatie over de
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school. Tot slot constateren we dat de school verantwoording aflegt
aan de medezeggenschapsraad en het bestuur en er zijn een actieve
ouderraad en leerlingenraad.
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8 . Resultaten onderzoek goede
school: Het Spectrum
In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op Het
Spectrum. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een
onderzoek op verzoek naar een goede school.
We hebben veertien standaarden van de kwaliteitsgebieden:
‘Onderwijsproces’, ‘Schoolklimaat’, ‘Onderwijsresultaten’ en
‘Kwaliteitszorg en ambitie’ onderzocht. Als onderdeel van het
onderzoek naar goed heeft de school een presentatie gegeven,
hebben we lessen samen met observanten van de school bezocht en
zijn er gesprekken geweest met de directie, intern begeleiders,
leerkrachten, leerlingen en ouders.
We hebben ook het bestuursthema 'Opbrengstgericht werken'
geverifieerd.
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Beoordeling Onderwijs

Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool Het Spectrum is goed.
Tijdens het onderzoek bleek dat het aanbod alle leer- en
vormingsgebieden omvat. Ook is er structureel aandacht voor sociale
cohesie en actief burgerschap. De leerkrachten analyseren de
gegevens om de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen in
kaart te brengen, die de basis vormen voor de organisatie van de les
en het didactisch handelen van de leerkrachten. De school organiseert
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haar onderwijs dusdanig dat leerlingen eigenaar worden van hun
eigen leerproces. Dit is zichtbaar in de geobserveerde lessen en de
bordsessies met leerlingen.
De school heeft de extra ondersteuning voor leerlingen, die daarvoor
in aanmerking komen goed georganiseerd. Voor deze leerlingen is een
ontwikkelingsperspectief samen met de ouders opgesteld. De gehele
begeleiding is van in- tot uitstroom gepland en wordt regelmatig
samen met ouders en leerling geëvalueerd. In de school heerst een
prettig klimaat waarbij de relatie tussen leraren en leerlingen
gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect.
Ook laat de monitoring zien dat de school een sociaal, fysiek en
psychisch veilig schoolklimaat voor alle leerlingen, leraren en ouders.
Het lukt de school om aan het einde van de schoolperiode
onderwijsresultaten te behalen die hoger zijn dan haar ambities, die
boven het landelijke gemiddelde liggen. Ook heeft de school laten
zien dat de doelen en ambities voor taal, lezen, rekenen, de
zaakvakken en de sociale vaardigheden van de leerlingen zijn
gerealiseerd. De directie en het team zijn gedreven en verzorgen met
elkaar kwalitatief goed onderwijs. Zij werken hierbij samen met het
bestuur en de ouders. De directie stuurt de schoolontwikkeling gericht
en planmatig aan. Het motto van de directie is: ’Van leiden naar
begeleiden’. De omslag van directie naar leerkracht heeft
plaatsgevonden. De Leerkrachten voelen zich medeverantwoordelijk
voor de schoolontwikkeling en kwaliteit van onderwijs. Op dit
moment wordt de omslag gemaakt van leerkracht naar leerlingen. De
leerlingen worden eigenaar van het eigen leerproces.

8.1 In het onderwijsproces staat de leerling
centraal

In het onderwijsproces staat de leerling centraal
Het onderwijsproces van de school is rondom de onderwijsbehoeften
en talenten van de leerlingen georganiseerd. De school heeft het
onderwijs gestructureerd op basis van een systeem, dat in alle
groepen en lagen van het onderwijs zichtbaar is. De leerlingen staan
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centraal in dit systeem en als zij laten blijken dat ze de leerstof
beheersen, past de leerkracht het onderwijs aan op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het onderwijs is
gemoderniseerd en leerlingen leren eigentijdse vaardigheden die
passen bij de 21ste eeuw. De leerkrachten
houden prima zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp
van toetsen, observaties, leerlingenwerk en gesprekken. Vanaf groep 1
brengt de school de prestaties van de leerlingen in kaart. Naast de
cognitieve vaardigheden volgen de leerkrachten ook de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen, de vorderingen bij
wereldoriëntatie en de creatieve vakken. Daarnaast bepalen de intern
begeleiders en de leerkrachten leerwinst die leerlingen hebben
gemaakt en gaan na of het leerrendement overeenkomt met de
gestelde doelen.
Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt leerlingen in hoge
mate in staat om te leren. Dit bereiken zij door bij de instructie en de
verwerking rekening te houden met de talenten en de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en hierbij activerende en
coöperatieve werkvormen te hanteren. Voor de snelle leerlingen
wordt de basisstof ingekort en verrijkt met uitdagend werk en gaan zij
naar de plusklas waar het ontwerpend leren de basis is. Leerlingen die
moeite hebben met leren krijgen extra hulp, pre-teaching en/of
verlengde instructie tijdens de verwerkingsfase. De school stelt voor
leerlingen met een eigen leerlijn een ontwikkelingsperspectief op, dat
twee keer per jaar met ouders en leerlingen wordt besproken. De
intern begeleider heeft hier een belangrijke rol in. Verder hebben
directie en leerkrachten de volgende ambities: integratie van
begrijpend lezen en wereldoriëntatie door de aanpak van teksten ook
te gebruiken bij de wereldoriëntatie.
De school heeft ook leerlingen die in aanmerking komen voor extra
ondersteuning. Voor deze leerlingen stelt de school een
ontwikkelingsperspectief met ambitieuze en realistische doelen
samen met de leerlingen en de ouders op. De gehele ondersteuning is
van in- tot uitstroom gepland en wordt volgens planning geëvalueerd.
Zo brengen de leerkrachten het leerrendement van deze leerlingen in
kaart en passen zij, als dat nodig is, de doelen en het
uitstroomperspectief aan. De besproken ontwikkelingsperspectieven
laten zien dat de leerlingen vooruit zijn gegaan.
Het Spectrum werkt goed samen met externe partners om het
onderwijs op maat voor de leerlingen te organiseren. Zo werkt de
school samen met de volgende organisaties: het
Samenwerkingsverband, Logopedie, Schoolmaatschappelijk werk,
Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, KIES (een spel- en
praatgroep voor kinderen die te maken hebben met de scheiding van
hun ouders) en SISA (SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak).
Dit is een digitaal systeem dat er voor zorgt dat instanties die
betrokken zijn bij een kind samenwerken. Een deel van deze
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organisaties is gehuisvest in hetzelfde gebouw waarin de school zit.
De nabijheid bevordert de samenwerking.
De toetsing en afsluiting gaat de school zorgvuldig te werk. De school
heeft voor het afnemen van toetsen een protocol en een kalender. De
school heeft als uitgangspunt dat alle leerlingen de toets maken. Ook
maken leerlingen gedurende de schoolperiode toetsen van het
leerlingvolgsysteem. De directie geeft aan dat zij erop toeziet dat de
leraren de toetsen overeenkomstig de toetsvoorschriften afnemen.
Voorts heeft de school een procedure om het advies voor het
vervolgonderwijs te bepalen en spant zij zich in om de leerlingen op
een passende school voor voortgezet onderwijs te krijgen. Zij betrekt
de ouders en leerlingen in het traject om een passend advies voor het
voortgezet onderwijs te bepalen. De ouders zijn geïnformeerd over
het schoolbeleid voor toetsing en afsluiting van het basisonderwijs.

8.2 Het schoolklimaat is veilig en ambitieus

Het schoolklimaat is veilig en ambitieus
Het schoolklimaat is veilig. De directie, het team en de ouders voelen
zich verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Het respectvol
omgaan met elkaar is een belangrijke voorwaarde voor de sociale
veiligheid in de school. In alle groepen is er aandacht voor een sociale
veilige leeromgeving en zijn er afspraken gemaakt voor de ruimten
buiten de groep en de speelplaats. Er is een duidelijk protocol sociale
veiligheid en de school werkt methodisch aan de sociale ontwikkeling
van de leerlingen. De directie heeft inzicht in de veiligheidsbeleving
van leerkrachten, leerlingen en ouders. Jaarlijks worden alle risico’s
geïnventariseerd en de tevredenheid onder leerkrachten, leerlingen en
ouders gepeild. De leerlingen die we gesproken hebben geven aan dat
zij zich veilig voelen in en om de school. Dat komt doordat de
leerlingen samenwerken en bij de bordsessies reflecteren op hun
gedrag. Hierdoor is er weinig ruimte voor sociaal onveilig gedrag,
zoals pesten en vechten.
De afspraken over het pedagogisch klimaat zijn verankerd in de
onderwijsvisie van de school. Leerlingen leren om samen te werken en
zijn verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Hiervoor zijn er heldere
afspraken gemaakt en hoge verwachtingen vastgelegd. Zo heerst er in
de school een warm, respectvol en zorgzaam schoolklimaat.
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Leerkrachten van Het Spectrum werken samen met ouders aan de
toekomst van de leerlingen. De school heeft een leerlingenraad, die
met de directie vergadert.

8.3 De onderwijsresultaten zijn hoger dan het
landelijke gemiddelde

De onderwijsresultaten zijn hoger dan het landelijke gemiddelde en
vertonen een stijgende trend. We zijn bij het oordeel van de
onderwijsresultaten uitgegaan van de eindresultaten van de jaren
2015, 2016 en 2017. We constateren dat de school gericht werkt om de
onderwijsresultaten op het niveau te brengen dat past bij de
kenmerken van de leerlingen. Ook is de opbrengstgerichtheid van het
onderwijs hoog. Dat blijkt uit de hoge verwachtingen die de
leerkrachten van de leerlingen hebben en de ambitieuze doelen van
de school. De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke
competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen van de school. De resultaten van deze
competenties worden in kaart gebracht en bijgehouden in het
leerlingvolgsysteem. Deze resultaten worden ook geanalyseerd en als
het nodig is krijgen leerlingen hulp op het gebied van hun sociale
ontwikkeling. Ook werkt de school samen met schoolmaatschappelijk
werk voor de ondersteuning van leerlingen en hun ouders.
Bij de standaard ‘Vervolgsucces’ constateren we dat de directie en het
team de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen. De school
krijgt elk jaar van de school van het voortgezet een terugkoppeling
hoe de oud-leerlingen het doen. Zo krijgen ze te horen dat de
leerlingen goed presteren, zelfstandig kunnen werken, prettig in de
omgang zijn, het huiswerk aankunnen, goed kunnen samenwerken en
creatief zijn. De directie en het team geven aan dat ze trots zijn op de
prestaties van hun leerlingen in het voortgezet onderwijs.
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8.4 De onderwijsresultaten zijn hoger dan het
landelijke gemiddelde

De school heeft ingezet om de leerlingen eigenaar te maken van het
eigen leerproces. Als gevolg van deze keuze is er in het gehele
onderwijs een structuur aangebracht die de basis vormt voor de
ontwikkeling van het onderwijs. De school heeft de leerlingen een
duidelijke plaats gegeven binnen dit systeem en de leerlingen kunnen
op basis hiervan hun leerproces plannen. Dat betekent dat de
leerlingen de regie nemen voor het eigen leerproces, reflecteren op
het gemaakte werk, leren om leerstrategieën toe te passen en werken
samen met andere leerlingen. Om deze doelen te bereiken is het
gehele team geschoold en is het veranderingsproces samen met de
leerlingen en ouders ingezet. Enkele leerlingen hebben in het gesprek
met ons aangegeven dat zij het prettig vinden op school. Ook geven ze
aan dat het onderwijs goed en perfect is en dat ze veel leren. Voor de
organisatie van de les zijn er schoolbrede afspraken gemaakt over de
klassenadministratie, het klassenmanagement, het werken met
activerende en het bevorderen van coöperatief leren.
Het team is getraind om het onderwijs op maat van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen te organiseren. Voorbeelden
hiervan zijn een training ter bevordering van de sociaal- emotionele
ontwikkeling van de leerlingen, aanbieden van vaardigheden aan
leerlingen die behoren bij de missie en visie van de school en leren
omgaan met conflicten. Om de kwaliteit van het didactisch handelen
hoog te houden zijn er bijeenkomsten per bouw, waarin het handelen
van de leerkracht centraal staat vanuit het perspectief van de lerende
leerling en bereiden leerkrachten lessen gezamenlijk voor. Er zijn
afspraken gemaakt over het bezoeken van de lessen door de directie,
de intern begeleider, de locatieleider en het bestuur. De
leerkrachten hebben de gewoonte om gebruik te maken van elkaars
kwaliteiten en talenten door bij elkaar te kijken en feedback te geven.
De school heeft de collegiale consultatie uitgebreid door de
leerkrachten in de gelegenheid te stellen om lessen op andere scholen
van het bestuur te bezoeken en de bevindingen te bespreken. Ook
gebruikt de school SVIB (School Video Interactie Begeleiding) om de
competenties van de
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leerkrachten te vergroten. Er is een grote bereidheid om gezamenlijk
het onderwijs te verbeteren. Dit is terug te zien tijdens de studiedagen
die deels door de specialisten worden georganiseerd. De afgelopen
jaren is de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij de
leerkrachten vergroot. Zo werkt de school met kwaliteitsgroepen die
verantwoordelijk zijn voor een aspect van het onderwijs, zoals
onderwijsvernieuwing.
De school verantwoordt de onderwijsresultaten aan het bestuur
middels een monitor voor de opbrengsten en de begrotings- en
resultaatgesprekken. De ouders ontvangen nieuwsbrieven, rapporten,
digitale informatie en de schoolgids. Daarnaast staan de directie en
team constant in dialoog met de omgeving en leggen op betrouwbare
en toegankelijke wijze verantwoording af over ambities, doelen en
resultaten. Ouders geven feedback aan de directie en
leerkrachten over het onderwijs in het algemeen en het lesgeven van
lerkrachten in het bijzonder. Daarnaast krijgen leerlingen ruimte om
hun mening te geven over het onderwijs in de groep en
gebeurtenissen op school. Ouders geven aan dat de school
laagdrempelig is en op open wijze communiceert over het onderwijs
en over de vorderingen van hun kind(eren).
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9 . Reactie van het bestuur
Na het startgesprek van 22 november 2017 heeft de inspectie in
januari en februari 2018 negen van de 28 basisscholen bezocht. Zeven
van de bezochte scholen zijn sbo- en reguliere basisscholen. Twee
voorzieningen werden bezocht: de hoogbegaafden en de
schakelklassen. Tijdens het plezierige startgesprek werd te kennen
gegeven dat er geen aanleiding bestond om een onderzoek te starten
naar het financieel beheer op bestuursniveau. Enkele weken later
werden wij alsnog verrast doordat de financiële inspectie toch enkele
aandachtspunten bespreekbaar wilde maken. Voor het overige
verliepen de schoolbezoeken en de terugkoppelingen in bijzonder
constructieve sfeer.
Het bestuur is tevreden met het positieve oordeel van de inspectie
over de sturing binnen de stichting. De voorliggende rapportage
maakt zichtbaar dat Kind en Onderwijs Rotterdam zich op het
strategisch kwaliteitsbeleid sterk heeft ontwikkeld. Het bestuur
herkent zich in de oordelen van de inspectie met betrekking tot ´zicht
op kwaliteit´ en het ´sturen op de kwaliteit´. Het is goed om te
constateren dat de zichtbaarheid van de sturing ook positief
beoordeeld wordt door de andere geledingen binnen de stichting.
Het bestuur erkent de noodzaak van de herstelopdracht voor sbo De
Logemann. Zowel de school als het bestuur wisten dat de kwaliteit
onder druk stond en een verbeterproces behoeft. Een ander
aandachtspunt is dat de leerbehoeften en het onderwijsaanbod van
de hoogbegaafden afdeling van de Talmaschool (de voormalig
Athena-afdeling) beter op elkaar moeten aansluiten. Hier is in februari
een verbetertraject gestart. Ook moeten voor de schakelklassen van
de A.S. Talmaschool een schoolgids en een schoolplan worden
vastgesteld. Algemeen gesproken kan gesteld worden dat het zicht op
de kwaliteit van de speciale voorzieningen voor verbetering vatbaar is.
Het bestuur is de inspectie erkentelijk voor de vele waardevolle tips.
Wij zijn dan ook verheugd dat de kwaliteit van het onderwijs op de
meeste scholen in orde is en twee scholen met het predicaat ‘goed’
zijn beoordeeld. Uit het tevredenheidonderzoek van de scholen blijkt
dat leerlingen tevreden zijn en zich kunnen ontwikkelen in een veilige,
prettige en stimulerende omgeving. Aan het bestuur de taak om deze
omgeving te blijven waarborgen.
Het bestuur blijft sturen op de kwaliteit van de scholen; de scholen
zullen de suggesties voor verbeteringen, die de inspectie ook op
schoolniveau heeft gedaan, opnemen in hun kwaliteitscyclus. Door
met en van elkaar te leren wil het bestuur bereiken dat bij het
volgende bestuurstoezicht minimaal de helft van haar scholen het
predicaat ‘goed’ verdient, ook in de wijken waar de behoefte aan
kansengelijkheid het grootst is.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

