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Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling 
vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. 
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1. ONDERZOEK 

Onderzoek 
De inspectie heeft op 29 oktober 2008 een onderzoek uitgevoerd op o.b.s. De Ruitenvelder 
om na te gaan of er sprake is van tekortkomingen in de naleving van wet- en regelgeving 
en/of van de kwaliteit van het onderwijs. 

Aanleiding 
De aanleiding was het volgende. 

In een onderzoek uitgevoerd op 20 september 2008 bleek er sprake te zijn van 
tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs. Geconstateerd is daarbij dat er sprake was 
van zwak onderwijs. In het kader van het geïntensiveerde toezicht is een heronderzoek naar 
de verbetering van de kwaliteit van de planmatige leerlingenzorg uitgevoerd. 

Gesprek met bevoegd gezag 
Op 3 september 2008 heeft de inspectie dit met het bevoegd gezag besproken. Namens het 
bevoegd gezag waren aanwezig de heren A. Roek en E. Okken, het bovenschools 
management van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren. 

Onderzoeksmethode 
Deze rapportage is gebaseerd op onderzoek op locatie waarbij: 
schooldocumenten zijn bestudeerd en een gesprek is gevoerd met de directeur en de 
consultatief leerlingbegeleider. 

Toezichtkader 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het toezichtkader 2005, alsmede de aanvullende 
normeringen die opgenomen zijn in de notitie over beoordeling opbrengsten. Deze 
documenten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. 

Uit het waarderingskader is het aspect zorg onderzocht. Daarnaast heeft de inspectie tevens 
een aantal wettelijke aspecten onderzocht. 

Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek. Bij vastgestelde tekortkomingen is 
tevens de onderbouwing van deze beoordelingen opgenomen. 
In hoofdstuk 3 volgt de conclusie uit het onderzoek en het vervolg van het toezicht, in de 
vorm van het toezichtarrangement. 
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2. BEVINDINGEN 

Naleving 
De inspectie heeft onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van wettelijke voorschriften 
over onderstaande onderwerpen1. 

Schoolplan in art. 16, lid 1 en 3 WPO 
Schoolgids in art.1 6, lid 2 en 3 WPO 
Onderwijstijd in art. 8, lid 7, onder b WPO 
Zorgplan in art. 19, lid 1 en 3 WPO 

Wel aanwezig 
Wel aanwezig 
Wel voldaan aan naleving 
Wel aanwezig 

Kwaliteit 

Legenda: 
In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken 
en tot welke bevindingen dit heeft geleid. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van 
een score. De score geeft aan in welke mate de indicator bijdraagt 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 opbrengsten) 

Oordelen op indicatoren 

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. 
11.3 De school voert de zorg planmatig uit. • 
11.4 De school gaat de effecten van de zorg na. • 

Onderbouwing 

De school is er, ondanks inspanningen, niet in geslaagd om de leerlingenzorg op de 
afgesproken datum zodanig te verbeteren dat de kwaliteit als voldoende beoordeeld kan 
worden. 
Eén van de oorzaken is gelegen in het feit dat de school bij voortduring te maken heeft met 
ziekte van de interne begeleider. Het bevoegd gezag heeft extra middelen vrijgemaakt voor 
de directeur en de consultatief leerlingbegeleider om hiaten in de leerlingenzorg te dichten. 
Inmiddels is de school erin geslaagd de leerlingendossiers op orde te brengen en is een start 

1 Deze onderwerpen gelden voor het school cq. cursusjaar 2008-2009. De inspectie stelt jaarlijks de 
onderwerpen vast. 
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gemaakt met het formuleren van handelingsplannen voor zorgleerlingen. De school 
analyseert de leerlingenresultaten regelmatig en trekt hieruit conclusies voor vervolgstappen. 
Hiermee is de prestatieafspraak nog niet nagekomen: de school maakt nog niet voor alle 
leerlingen met een leerachterstand van een half jaar of meer een handelingsplan. Ook is de 
kwaliteit van de bestudeerde handelingsplannen voor verbetering vatbaar. Bij de beschrijving 
van de beginsituatie en doelen kan meer relevante concrete informatie betrokken worden, 
evenals bij de evaluatie. Daarnaast vragen de groepshandelingsplannen om een 
gedifferentieerde aanpak en evaluatie voor verschillende leerlingen. Deze ontbreekt nu. 
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3. CONCLUSIE EN VERVOLG 

Oordelen van de inspectie 

De school heeft niet voldaan aan de prestatieafspraak: de tekortkomingen in de 
leerlingenzorg zijn niet opgeheven. 

Toezichtarrangement 

Op grond van het voorgaande wijzigt het bestaande arrangement voor de school niet. 
De inspectie heeft met het bestuur een nieuwe afspraak gemaakt over het verbetertraject. 
Over een jaar voert de inspectie een heronderzoek uit naar de planmatige uitvoering van de 
leerlingenzorg. 
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