
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT 
PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK  
O.B.S. RUITENVELDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
School   : o.b.s. Ruitenvelder 
Plaats    : Froombosch 
BRIN-nummer  : 12XX 
Onderzoeksnummer : 95417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum schoolbezoek : 20 september 2007 
Datum vaststelling : 27 november 2007 
 





 

Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek o.b.s. Ruitenvelder - 20-9-2007 

 

3 

 

INHOUDSOPGAVE 

1  INLEIDING ...................................................................................................5 

2  KWALITEITSPROFIEL...................................................................................7 
3  BESCHOUWING .........................................................................................11 
4  VERVOLG VAN HET TOEZICHT.................................................................15 
 





 

Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek o.b.s. Ruitenvelder - 20-9-2007 

 

5 

 

1  INLEIDING 
 
Het periodiek kwaliteitsonderzoek 
 
Op 20 september 2007 bezocht de Inspectie van het Onderwijs o.b.s. 
Ruitenvelder in het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Daarbij 
heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kernindicatoren van een aantal 
kwaliteitsaspecten, op grond van het door de inspectie gehanteerde 
toezichtkader primair onderwijs 2005. 
 
Bij dit PKO doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs 
door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het gaat 
hierbij om kernindicatoren die betrekking hebben op het aanbod, de 
onderwijstijd, het pedagogisch handelen van leraren, het didactisch handelen 
van leraren, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de 
actieve en zelfstandige rol van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de 
zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen. 
In de brochure 'Toezichtkader PO 2005' vindt u achtergrondinformatie over de 
indicatoren die de inspectie bij haar toezicht in ogenschouw heeft genomen. U 
kunt deze brochure downloaden van de website van de inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 
De aanleiding voor het onderzoek komt voort uit een landelijke primaire 
detectie naar de eindopbrengsten en een risico-analyse op kantoor. Uit de 
risico-analyse is een onderzoeksplan naar voren gekomen dat besproken is met 
het bevoegd gezag van de school. De Inspectie van het Onderwijs heeft 
vervolgens besloten een kwaliteitsonderzoek uit te voeren bij o.b.s. 
Ruitenvelder te Froombosch. 
Op grond van het kwaliteitsprofiel van de school dat naar aanleiding van een 
vorig inspectiebezoek is opgemaakt en op basis van risicofactoren die bij de 
inspectie bekend zijn is besloten om niet alleen de kernindicatoren te 
onderzoeken maar meer indicatoren bij het onderzoek te betrekken. De 
indicatoren voor kwaliteitszorg die vorig jaar tijdens een jaarlijks onderzoek zijn 
beoordeeld, zijn opnieuw beoordeeld om de voortgang en borging ervan te 
volgen. Daarnaast is de nieuwe indicator voor burgerschap en sociale integratie 
beoordeeld. De toegevoegde indicatoren staan cursief vermeld in het 
kwaliteitsprofiel van hoofdstuk 2. 
Indien de school in het kader van zelfevaluatie over een bepaalde indicator of 
over een bepaald kwaliteitsaspect voldoende betrouwbare en valide gegevens 
heeft verzameld kan in overleg tussen school en inspectie besloten worden om 
de oordelen uit de zelfevaluatie alleen te verifiëren en deze niet zelf opnieuw te 
onderzoeken. Zo sluit de inspectie niet alleen aan bij de specifieke situatie van 
de school, maar wordt de school bovendien niet onnodig belast. 
De gegevens die uit de op school beschikbare documenten naar voren 
kwamen, zijn voor de inspectie aanleiding geweest om de door u verkregen 
oordelen op de kernindicatoren 9.3 en 9.5 alleen te verifiëren.
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De opzet van het onderzoek 
 
Het periodiek kwaliteitsonderzoek bestond uit de volgende activiteiten.  
• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die 

bij de inspectie aanwezig zijn. 
• Analyse van documenten die betrekking hebben op schoolontwikkeling 

en zorg en begeleiding; 
• Schoolbezoek, waarbij in alle groepen de onderwijspraktijk is 

geobserveerd door het bijwonen van onder meer lessen Nederlandse taal 
en rekenen en wiskunde. 

• Bovendien heeft de inspectie over de kwaliteit van de kernindicatoren 
gesprekken gevoerd met de directie en de intern begeleider. 

• Op uw school is verder een gesprek gevoerd met leraren. 
• Aan het eind van het schoolbezoek heeft de inspectie de 

kwaliteitsoordelen en de conclusies van het schoolbezoek besproken met 
de directie. Daarbij was een vertegenwoordiging van het bevoegd gezag 
aanwezig. 

 
De inhoud van het rapport 
 
Het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs levert een kwaliteitsprofiel 
op van de school (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt een beschouwing 
gegeven over de geconstateerde kwaliteit en wordt deze onder andere bezien 
in relatie tot de context of uitgangssituatie van de school. Indien van 
toepassing worden in deze beschouwing ook de toegevoegde indicatoren 
betrokken. 
In hoofdstuk 4 is het vervolgtoezicht aangegeven en worden, indien 
noodzakelijk, afspraken vermeld met betrekking tot wettelijke bepalingen 
waaraan de school niet voldoet. 
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2  KWALITEITSPROFIEL 
 
Het kwaliteitsprofiel geeft een overzicht van de waarderingen die de inspectie 
heeft toegekend aan kernindicatoren die betrekking hebben op belangrijke 
kenmerken van goed onderwijs. De nummering in de tabellen verwijst naar het 
volledige waarderingskader primair onderwijs. 
 
In de waardering is tot uitdrukking gebracht in welke mate de indicatoren 
bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs: 
1. draagt niet of nauwelijks bij; 
2. draagt onvoldoende bij; 
3. draagt voldoende bij; 
4. draagt in hoge mate bij; 
5. niet te beoordelen (alleen bij Resultaten en Ontwikkeling van 
 leerlingen). Deze waardering is gegeven indien de school over bepaalde 
 indicatoren geen betrouwbare en valide gegevens beschikbaar heeft. 
 
Het kwaliteitsprofiel van o.b.s. Ruitenvelder 
Kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 

1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in 
onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 

 l   

1.2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van 
haar opbrengsten.  

  l  

1.3 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen.   l  
1.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.   l  
1.5 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen.   l  
1.6 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over 
de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 

  l  

1.6 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over 
de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 

  l  

1.7 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en 
personeel. 

  l  

1.8 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs 
gericht op bevordering van sociale integratie en actief 
burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en 
kennismaking met de diversiteit in de samenleving. 

  l  

 
 
 
Leerstofaanbod 
 1 2 3 4 

3.1 De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor 
rekenen en wiskunde zijn dekkend voor de kerndoelen.  

  l  

3.4 De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en 
wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en 
met het niveau van leerjaar 8. 

  l  

3.5 De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar 
aan. 

 l   

3.6 De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en 
wiskunde zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van 
individuele leerlingen. 

  l  

3.8 De school met een substantieel aantal leerlingen met een 
leerlingengewicht biedt leerinhouden aan bij Nederlandse taal die 
passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 
taalachterstand. 

  l  
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Tijd 
 1 2 3 4 

4.4 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande 
onderwijstijd. 

  l  

4.5 De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en 
onderwijzen bij Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op 
de onderwijsbehoeften van leerlingen.  

  l  

 
 
Pedagogisch handelen 
 1 2 3 4 

5.3 De leraren zorgen ervoor dat leerlingen op een respectvolle 
manier met elkaar omgaan.  

  l  

 
 
Didactisch handelen 
 1 2 3 4 

6.1 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.   l  
6.3 De leraren leggen duidelijk uit.   l  
6.5 De leraren geven expliciet onderwijs in strategieën voor 
denken en leren. 

  l  

 
 
Afstemming 
 1 2 3 4 

7.1 De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen 
systematisch.  

 l   

7.3 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

 l   

 
 
Actieve en zelfstandige rol leerlingen 
 1 2 3 4 

8.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten.  

  l  

8.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de 
organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun 
ontwikkelingsniveau.  

 l   

 
 
Sfeer op school 
 1 2 3 4 

9.3 De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door 
de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 

  l  

9.5 De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig 
op school. 

  l  

 
 
Begeleiding 
 1 2 3 4 

10.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van 
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en 
de ontwikkeling van de leerlingen.  

  l  

 
 
Zorg 
 1 2 3 4 

11.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, 
bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 

 l   

11.3 De school voert de zorg planmatig uit.  l   
11.4 De school gaat de effecten van de zorg na.  l   
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Resultaten 
 1 2 3 4 5 

12.1 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de 
schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond 
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 
verwacht. 

 l    

12.2 De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op 
een niveau dat mag worden verwacht. 

    l 

 
 
Ontwikkeling van leerlingen 
 1 2 3 4 5 

13.1 De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal 
en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen 
ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken 
van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

  l   

13.2 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.  

 l    

13.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de 
verwachte periode van 8 jaar. 

  l   
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3  BESCHOUWING 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het 
onderwijs op o.b.s. Ruitenvelder en geeft een toelichting op het 
kwaliteitsprofiel. Daarbij legt de inspectie zo mogelijk verbanden tussen de 
verschillende onderzochte indicatoren onderling en - voor zover relevant - 
tussen de indicatoren en de schoolcontext, de specifieke doelstellingen van de 
school en eerdere inspectie bezoeken. 
 
Algemeen beeld 
De aangetroffen kwaliteit op o.b.s. Ruitenvelder kent een aantal 
tekortkomingen. Het gaat daarbij ten eerste om de resultaten van de leerlingen 
aan het eind van de schoolperiode; deze zijn al langere tijd onvoldoende. De 
inspectie legt hierbij een relatie met de kwaliteitszorg: de school heeft 
onvoldoende zicht op de kenmerken van haar leerlingpopulatie. Daarnaast 
constateert de inspectie dat de leerlingenzorg op de school hiaten vertoont. 
Daardoor hebben leraren te weinig aanknopingspunten om hun onderwijs op 
een planmatige wijze af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. Andere 
aspecten, onder meer cruciale onderdelen van het didactisch handelen, het 
pedagogisch handelen en de sfeer op school beoordeelt de inspectie als 
voldoende. 
Tijdens het bezoek aan de school in 2006 heeft de inspectie reeds 
geconstateerd dat de onderwijsresultaten onvoldoende waren en dat de 
wisselende samenstelling van het team mede oorzaak was van het gebrek aan 
voortgang van verbetertrajecten. Inmiddels heeft de bovenschoolse directie 
maatregelen genomen ter bevordering van de stabiliteit in het team. Daarnaast 
zijn plannen ontwikkeld voor het verbeteren van het leesonderwijs en de 
leerlingenzorg. 
 
Hieronder volgt een toelichting op het oordeel. 
 
 
Toelichting 
 
Resultaten 
De resultaten van leerlingen aan het einde van de basisschool liggen al langere 
tijd onder het niveau dat verwacht mag worden op grond van kenmerken van 
de leerlingenpopulatie. De inspectie baseert dit oordeel op de eindtoetsscores 
van de afgelopen drie schooljaren: in geen van deze jaren was de score 
voldoende. Ook de berekening van een gewogen gemiddelde over vijf 
schooljaren (vanwege de kleine aantallen leerlingen in groep 8), levert een 
onvoldoende resultaat op. 
De resultaten van leerlingen tijdens de schoolloopbaan zijn voor het eerst sinds 
langere tijd van voldoende niveau. De resultaten voor de groepen 3 en 6 zijn 
voldoende; de scores van groep 4 zijn voor technisch lezen en rekenen en 
wiskunde onvoldoende. 
Het percentage leerlingen dat na groep 8 naar het leerwegondersteunend 
onderwijs gaat, het aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen dat naar het 
speciaal onderwijs is verwezen, wijken niet af van de landelijke norm. 
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Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die werken volgens een 
eigen leerlijn, bepaalt de school een eindperspectief. Een bijbehorende 
leerstofplanning met te bereiken tussendoelen ontbreekt nog. Hierdoor kan de 
school niet bepalen of leerlingen zich volgens de voor hen uitgezette lijn 
ontwikkelen. Indicator 13.2 is daarom als onvoldoende beoordeeld. 
De school gebruikt een genormeerd instrument voor het beoordelen van de 
sociale vaardigheden van leerlingen. De inspectie kan hiervoor echter geen 
beoordeling geven omdat ze nog geen criteria heeft vastgesteld. 
 
Kwaliteitszorg 
Tijdens het bezoek in 2006 heeft de inspectie geconstateerd dat de 
kwaliteitszorg op o.b.s. Ruitenvelder deels van onvoldoende niveau was. 
Tijdens het huidige bezoek is de kwaliteitszorg daarom opnieuw beoordeeld. 
Daarnaast is een oordeel gegeven voor de nieuwe indicator betreffende 
burgerschap en sociale integratie. 
Evenals vorig schooljaar constateert de inspectie dat de school onvoldoende 
inzicht heeft in de kenmerken, mogelijkheden en belemmeringen van haar 
leerlingen. Ze kan het onderwijs daardoor niet nauwkeurig afstemmen op de 
behoeften van de (zeer gedifferentieerde) leerlingpopulatie. Er zijn geen 
contacten met voorschoolse voorzieningen en er worden ook geen 
oudergesprekken of huisbezoeken georganiseerd. De informatie die beschikbaar 
komt doordat ouders van nieuwe leerlingen een kijklijst invullen, wordt niet 
systematisch gebruikt bij de inrichting van het onderwijs.  
In het nieuwe schoolplan heeft de school wel aangegeven dat ze zich wil 
oriënteren op een mogelijke werkwijze voor het in kaart brengen van 
leerlingkenmerken. Het is van belang dat de koppeling van leerlingkenmerken 
en de afstemming in het onderwijs nadrukkelijk tot stand komt. 
Tijdens het vorige bezoek heeft de inspectie het beleid ten aanzien van sociale 
veiligheid als onvoldoende beoordeeld. Inmiddels is een veiligheidsplan 
ontwikkeld, waarin bestaande en geplande ontwikkelingen op dit gebied 
gebundeld zijn. Eén van de onderdelen die inzicht geven in de 
veiligheidsbeleving, is de regelmatige bevraging van ouders, leraren en 
leerlingen. Het registreren van incidenten is wel in het plan beschreven, maar 
in de praktijk nog niet aan de orde.  
In het kader van preventie zijn regels opgesteld voor leerlingen en personeel. 
Deze worden regelmatig geëvalueerd en gepresenteerd. Daarnaast gebruikt de 
school verschillende bronnen om aandacht te besteden aan sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Voor de afhandeling van incidenten maakt de school gebruik van 
een pestprotocol. 
Voor de nieuwe indicator ten aanzien van burgerschap en integratie stelt de 
inspectie vast dat de school geen risico's kent op dit gebied. Het huidige beleid 
en aanbod van de school op dit gebied is daarom voldoende. Er is echter nog 
geen sprake van een uitgewerkte visie en verantwoording van de school ten 
aanzien van haar invulling van het onderwijs voor sociale integratie en actief 
burgerschap. 
 
Schoolklimaat en pedagogisch handelen 
Uit de ouderenquête blijkt dat de meeste ouders zich voldoende betrokken 
voelen bij het onderwijs op de school. De aanwezige teamleden geven in 
gesprekken aan dat ze zich voldoende veilig en gesteund voelen op school. 
Ook tijdens de lessen gaan leerlingen en leraren op een positieve, respectvolle 
manier met elkaar om. 
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Leerstofaanbod en onderwijstijd 
De school beschikt over een methodisch aanbod voor taal, lezen en rekenen-
wiskunde. De methoden bieden voldoende mogelijkheden voor herhalings- en 
verrijkingsstof. Overigens kan de school haar onderwijsaanbod nog uitbreiden 
met materialen voor de ontwikkeling van de woordenschat voor tweetalige en 
taalzwakke leerlingen. Voor de verwerking van de leerstof van de 
basisvaardigheden heeft de school voldoende tijd gepland. 
De inspectie is kritisch over de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod. Ten 
eerste ontbreekt in de groepen 1 en 2 een beredeneerd aanbod; er is geen 
planning van leer- en ontwikkelingslijnen met tussendoelen dat aansluit op de 
leerstof van groep 3. Ten tweede lukt het de school, door de vele wisselingen 
in het team, niet overal om de methoden systematisch per leerjaar door te 
werken. Daardoor moet aan het begin van het schooljaar een inhaalslag 
gemaakt worden. 
 
Didactisch handelen en afstemming 
De kwaliteit van het didactisch handelen is voldoende. De meeste 
basiskenmerken van goed lesgeven zijn in de groepen herkenbaar. De leraren 
realiseren een taakgerichte sfeer in de groep en leggen de leerstof duidelijk uit. 
Daarbij besteden ze aandacht aan strategieën voor denken en leren en laten de 
leerlingen profiteren van elkaars kennis en vaardigheden door samenwerken te 
stimuleren. Op twee onderdelen is verbetering nodig. 
Ten eerste zijn de instructie en de verwerking van de leerstof onvoldoende 
planmatig afgestemd op de behoeften van individuele leerlingen, terwijl uit de 
toetsregistratie blijkt dat er aanmerkelijke verschillen tussen leerlingen bestaan. 
De leraren analyseren niet voor alle leerstofonderdelen systematisch wat de 
aard van deze verschillen is en wat dit betekent voor de differentiatie in 
aanbod en verwerking. Met name voor begrijpend lezen is hier winst te 
behalen: er wordt onvoldoende systematisch gebruik gemaakt van de 
methodegebonden toetsen op dit gebied. Indicator 7.1 is daarom als 
onvoldoende beoordeeld. 
Daarnaast zijn de leerlingen weliswaar gewend om leerstof zelfstandig te 
verwerken, maar een opbouw van zelfstandig werken naar zelfstandig leren, 
waarbij de leerlingen in de hoogste groepen steeds meer verantwoordelijkheid 
krijgen om hun eigen leerproces te organiseren, ontbreekt. De mogelijkheden 
die het bestaande systeem van werken met weektaken hiervoor biedt, kunnen 
hiertoe verder uitgebouwd worden en zo bijdragen aan het realiseren van een 
betere afstemming. 
 
Zorg, begeleiding en wederom afstemming 
De leerlingenzorg op de Ruitenvelder is in ontwikkeling. Door de vele 
wisselingen in het team is de functie van intern begeleider een periode niet 
ingevuld geweest; daardoor is de leerlingenzorg in de knel gekomen. 
Weliswaar gebruikt de school een samenhangend systeem van instrumenten 
om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, maar de analyse van deze 
gegevens laat te wensen over. Daardoor hebben leraren te weinig 
aanknopingspunten voor het efficiënt organiseren van adequate zorg. 
Bovendien leiden de leerlingbesprekingen op dit moment nog niet tot een 
vastgelegde handelingsplanning voor de leerlingen die dat nodig hebben. De 
handelingsplannen die er zijn, bevatten geen concrete doelstellingen, waardoor 
het lastig is om na te gaan of de gegeven hulp effect heeft gehad. 
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4  VERVOLG VAN HET TOEZICHT 
 
Bij dit PKO heeft de inspectie ook een onderzoek gedaan naar de naleving van 
een aantal wettelijke voorschriften. Dit onderzoek betrof de wettelijke 
voorschriften over de geplande onderwijstijd en over een door het bevoegd 
gezag vastgestelde schoolgids en schoolplan. 
Op basis van dit onderzoek concludeert de inspectie dat de school aan deze 
wettelijke bepalingen voldoet. 
 
 
De bevindingen van dit PKO leiden tot het volgende arrangement voor het 
vervolg van het toezicht (toezichtarrangement). 
Vanwege geconstateerde tekortkomingen wordt het toezichtarrangement 
aangepast. Dit betekent dat met het bevoegd gezag afspraken gemaakt 
worden.  
 
 
 


