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1. INLEIDING 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 27 oktober 2009 een onderzoek uitgevoerd op de 
Ruitenvelder om na te gaan of er sprake is van tekortkomingen in de kwaliteit van het 
onderwijs. 

Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende. 

Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 20 september 2007 zijn tekortkomingen 
vastgesteld in de opbrengsten en het onderwijsleerproces op de Ruitenvelder. Deze zijn 
beschreven in het inspectierapport dat is vastgesteld op 27 november 2007. De kwaliteit 
van het onderwijs is toen als zwak beoordeeld en de inspectie heeft haar toezicht 
geïntensiveerd. In het kader hiervan voert de inspectie nu een onderzoek uit om na te gaan 
of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven. ue 

Onderzoeksopzet 

Uit het waarderingskader zijn, naast de opbrengsten, indicatoren onderzocht uit de volgende 
aspecten die mogelijk samenhangen met de onvoldoende opbrengsten: de kwaliteitszorg, het 
leerstofaanbod, de onderwijstijd, het didactisch en pedagogisch handelen, de afstemming, de 
actieve en zelfstandige rol van leerlingen en de leerlingenzorg. 

Deze rapportage is gebaseerd op: 
Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie 
aanwezig zijn. 
Onderzoek op locatie, waarbij: 

o schooldocumenten zijn bestudeerd; 
o de onderwijspraktijk is geobserveerd in alle groepen; 
o gesprekken met de directie, de intern begeleider en met leraren zijn gevoerd. 

Na het schoolbezoek heeft de inspectie de kwaliteitsoordelen en de conclusies van het 
schoolbezoek besproken met de directie en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. 

Toezichtkader 

De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader primair onderwijs 
2005. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullende normeringen die opgenomen zijn in de 
notitie "Analyse en waarderingen van opbrengsten primair onderwijs" (maart 2009). In het 
jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zijn onderzocht. 
Deze documenten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. 

Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op het gebied van de 
onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften weergegeven. Dit wordt gevolgd door een 
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beschouwing waarin tekortkomingen worden toegelicht en waar mogelijk de 
schoolontwikkeling in samenhang wordt beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het 
toezichtarrangement weer. 
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2. BEVINDINGEN 

2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel 

In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken 

en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst 

naar het volledige waarderingskader primair onderwijs. De bevindingen zijn weergegeven in 

de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de betreffende indicator 

gerealiseerd is. De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving 

van enkele wettelijke voorschriften. 

Legenda: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Resultaten 

slecht 

onvoldoende 
voldoende 

goed 

niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) 

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 
12 2 De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op een niveau dat 
mag worden verwacht. 

Ontwikkeling van leerlingen 
1 2 3 4 

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. 
13 2 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich # 

naar hun mogelijkheden. 
13.3 De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte ^ 
periode van 8 jaar 

Kwdhteitszorg 
1 2 3 

i . i ue scnooi neen inzicni in ae verscniuen in onaerwijsDenoercen van naar # 

leerlingenpopulatie. 
1.2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar # 

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

gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs. 
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Leerstofaanbod 

* j-Wj&SiSfcB^tMss&i.j «aifSSSnaswusi:s» i»«*,™i»£«a4N«¥" -i~fBJ"-SsixW »*»*>*&.!"., 

3.1 De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en 
wiskunde zijn dekkend voor de kerndoelen. 
3.4 De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
worden aan voldoende leerlingen aangeboden to t en met het niveau van 
leerjaar 8. 
3.5 De leerinhouden in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan. 
3.6 De leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde zijn 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. 
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. 

2 3 JL, 

Tijd 

4 . 4 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijsti jd. 
4 .5 De school stemt de hoeveelheid ti jd voor leren en onderwijzen bij 
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen. 

3 

Pud:in<igihch h.mtlf.-len 

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

1 2 3 4 

Didactisch handelen 

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

1 2 3 4 

7.1 De leraren volgen de vorderingen van hun leerlingen systematisch. 
7.3 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de verschillen in 
ontwikkel ing tussen de leerlingen. 

Actieve en zelfstandige rol leerlingen 

8.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 
8.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun 
eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. 

1 2 3 4 

Beqeleirtini] 

10 .1 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de 
leerlingen. 

Zorg 
1 2 3 4 

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. 
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Wet en regelgeving 
ja nee 

De school heeft de vastgestelde schoolgids aan de inspectie toegestuurd (WPO, artikel 16). • 
De school heeft het vastgestelde schoolplan aan de inspectie toegestuurd (WPO, artikel 16). • 
Het bestuur heeft het vastgestelde zorgplan aan de inspectie toegestuurd (WPO, artikel 19). • 
De geplande onderwijstijd voldoet aan de wettelijke voorschriften (WPO, artikel 8). • 
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2.2 Beschouwing 

Algemeen beeld 

De inspectie concludeert dat de inspanningen van de school hebben geleid tot aanzienlijke 
verbeteringen in onderwijskwaliteit, maar nog niet tot voldoende eindopbrengsten. Daarom is 
de kwaliteit van het onderwijs wederom als zwak beoordeeld. 

In de afgelopen periode is het personeelsbestand van de school grotendeels vernieuwd en 
werkt het team met veel inzet en enthousiasme aan de verbetering van haar onderwijs. Er is 
nu sprake van een stabiel team en het ziekteverzuim is laag. Het bevoegd gezag geeft aan 
erop te vertrouwen dat de verbeteringen op korte termijn zullen leiden tot voldoende 
eindopbrengsten. 

Toelichting 

Resultaten van het onderwijs 
De resultaten aan het eind van de basisschool zijn weliswaar hoger dan in voorgaande jaren, 
maar liggen nog steeds onder het niveau dat verwacht mag worden op grond van de 
samenstelling van de leerlingenpopulatie. 

De inspectie kan de ontwikkeling van de sociale competenties van de leerlingen niet 
waarderen omdat de school hiervoor geen genormeerd instrument gebruikt. 

De resultaten tijdens de schoolperiode zijn volgens verwachting: voor alle zeven toetsen die 
bij de beoordeling betrokken zijn omdat de school weinig leerlingen telt, zijn de scores 
voldoende. 

Van de leerlingen die de laatste jaren uitgestroomd zijn uit groep 8, zijn enkele leerlingen 
naar het leerwegondersteunend onderwijs gegaan. Voor deze leerlingen kan de school niet 
aantonen dat zij zich ontwikkeld hebben naar hun mogelijkheden omdat voor deze leerlingen 
geen uitstroomperspectief was bepaald. Indicator 13.2 is om deze reden als onvoldoende 
beoordeeld. Inmiddels is de school wel gestart met het formuleren van eind- en tussendoelen 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Kwaliteitszorg 
De school werkt cyclisch aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs 
op de school. Wat in deze werkwijze nog ontbreekt, is een gedegen analyse van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie. De inspectie heeft indicator 1.1 daarom als 
onvoldoende beoordeeld. Omdat de school geen systematische analyse maakt van de 
kenmerken en achtergronden van haar leerlingen, kan ze de inrichting van haar onderwijs 
daar niet doelbewust op afstemmen. 

Onderwijsleerproces 
Evenals twee jaar geleden beoordeelt de inspectie cruciale aspecten van het 
onderwijsleerproces als voldoende. De leraren geven een dusdanige uitleg van de leerstof dat 
de leerlingen voldoende inhoudelijk ondersteund worden bij het leren beheersen van de 
leerstof; ook strategieën voor denken en leren komen hierbij in voldoende mate aan bod. In 
de groepen heerst een taakgerichte werksfeer. Mede dankzij een herkenbare doorgaande lijn 
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in de school voor zelfstandig werken, zijn de leerlingen over het algemeen actief betrokken 
bij het uitvoeren van de leertaken. 
De inspectie is kritisch over de mate waarin de instructie en verwerking zijn afgestemd op 
verschillen tussen leerlingen. Via de groepsplannen is geregeld dat leerlingen die dat nodig 
hebben extra instructie ontvangen, maar in de praktijk zijn de meeste instructies klassikaal 
per jaargroep; voor-, her- of neveninstructie voor zwakkere leerlingen, of verkorte instructie 
voor snelle leerlingen komt vrijwel niet voor. 
Verder zijn de weektaken voor de meeste leerlingen van een jaargroep gelijk. De inspectie is 
van oordeel dat de opdrachten qua niveau en tempo nog beter toegesneden kunnen worden 
op de capaciteiten van de leerlingen. 

Zorg 
Tijdens het onderzoek is 2007 is de kwaliteit van de leerlingenzorg als onvoldoende 
beoordeeld. Een jaar later constateerde de inspectie dat de inspanningen die de school 
gepleegd had, er nog niet toe hadden geleid dat alle zorgleerlingen planmatig werden 
ondersteund. 
Inmiddels is dat wel het geval: alle leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen planmatige 
zorg. Sinds het begin van het huidige schooljaar coördineert een nieuwe intern begeleider de 
organisatie van de leerlingenzorg. 
Wel vraagt de inspectie aandacht voor de efficiëntie bij de uitvoering van de zorg. 
Momenteel gebeurt dit deels door de leraar in de groep en deels buiten de groep door een 
leraar die hiervoor is vrijgesteld. 
Daarnaast is de kwaliteit van de probleemanalyse als onvoldoende beoordeeld: in teveel 
gevallen is de probleemanalyse te oppervlakkig, waardoor de leraar te weinig 
aanknopingspunten heeft voor het orthodidactisch vormgeven van de benodigde hulp. 

Pagina 9 van 10 



ÉÈ o 

I N S P E C T I E van 

het O N D E R W I J S 

3. TOEZICHTARRANGEMENT 

De kwaliteit van het onderwijs is als zwak beoordeeld vanwege de onvoldoende 
eindopbrengsten. Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan de Ruitenvelder 
een aangepast arrangement toe. Met het bevoegd gezag is afgesproken dat de 
eindopbrengsten in maart 2010 weer van voldoende niveau zijn. De inspectie beoordeelt in 
het tweede kwartaal van 2010 de opbrengsten om na te gaan of de tekortkoming is 
opgeheven. 
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