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1 Inleiding  

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 8 november 2011 een onderzoek naar 
de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op basisschool Ruitenvelder.  
Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en naar naleving van 
wet- en regelgeving. De aanleiding voor dit onderzoek was het volgende.   
 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd op 27 oktober 2009 stelde de 
inspectie tekortkomingen vast in de opbrengsten en het onderwijsleerproces op 
basisschool Ruitenvelder. Deze zijn beschreven in het inspectierapport dat is 
vastgesteld op 11 december 2009. De kwaliteit van het onderwijs is toen als 
zwak beoordeeld en de inspectie heeft haar toezicht geïntensiveerd. Om na te 
gaan of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven en de kwaliteit 
van het onderwijs weer voldoende is, heeft de inspectie nu een afsluitend 
onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd.  
Conform de uitgangspunten van het programmatisch handhaven onderzoekt de 
inspectie tevens bepaalde wettelijke voorschriften.  
 
Toezichthistorie 
In de afgelopen jaren is de school onder intensief toezicht komen te staan, 
aangezien de kwaliteit van het onderwijs als zwak is getypeerd. Over een reeks 
van jaren zijn de eindopbrengsten van onvoldoende kwaliteit. Het tussentijds 
kwaliteitsonderzoek (TKO) dat is uitgevoerd om de voortgang van het 
verbetertraject te volgen leverde geen positieve verandering op in de scores van 
de eindtoets. Ondanks alle impulsen van het bevoegd gezag en de school met 
als doel de noodzakelijke verbetering van het onderwijs, vormen de opbrengsten 
aan het einde van de schoolperiode een ernstig risico. 
 
Onderzoeksopzet 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
• Een controle van de aanwezigheid van de schoolgids, het schoolplan en 

het zorgplan bij de inspectie. 
• Een toets op de aanwezigheid van informatie over enkele wettelijke 

verplichte onderdelen in de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan. 
• Een controle op de onderwijstijd die de school heeft gepland. 
• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij 

de inspectie aanwezig zijn. 
• Analyse van documenten die de school voorafgaand aan het schoolbezoek 

heeft toegestuurd zoals een evaluatie en een analyse van de opbrengsten 
van de school. 

• Schoolbezoek, waarbij in alle groepen de onderwijspraktijk is 
geobserveerd door het bijwonen van lessen Nederlandse taal en rekenen 
en wiskunde.  

• Gesprekken met de directie en de intern begeleider over de kwaliteit van 
de indicatoren. 

• Een gesprek met leraren. 
• Een eindgesprek met de directie en een vertegenwoordiging van het 

bevoegd gezag, na afloop van het schoolbezoek. 
 
Tijdens het onderzoek beoordeelde de inspectie indicatoren van de volgende 
aspecten: opbrengsten, aanbod, didactisch handelen, afstemming, begeleiding, 
zorg en (voorwaarden voor) kwaliteitszorg. 
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Toezichtkader 
De inspectie heeft zich bij haar onderzoek onder andere gebaseerd op het 
Toezichtkader po/vo 2011 en de notitie Analyse en waarderingen van 
opbrengsten primair onderwijs. Beide documenten zijn te vinden op 
www.onderwijsinspectie.nl.  
 
Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek naar de 
onderwijskwaliteit en de wettelijke vereisten. Dit wordt gevolgd door een 
beschouwing waarin het oordeel van de inspectie wordt 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 tabellen 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 2011. Indicatoren die bij een kwaliteitsonderzoek de doorslag 
geven of een school (zeer) zwak is, de zogeheten normindicatoren, zijn 
gemarkeerd met een asterisk. Voor een overzicht van alle normindicatoren zie 
het Toezichtkader po/vo 2011 op www.onderwijsinspectie.nl. De bevindingen 
zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate 
de betreffende indicator gerealiseerd is.  
 
Legenda:  
1. slecht 
2. onvoldoende 
3. voldoende 
4. goed 
5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) 
 
 
 
 
 
 
Kwaliteitsaspect 1 Opbrengsten 
 1 2 3 4 5 

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

     

1.2 * 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. 

     

1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen 
zich naar hun mogelijkheden.      

1.5 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een 
niveau dat mag worden verwacht.      

 
Kwaliteitsaspect 2 Leerstofaanbod 
 1 2 3 4 

2.1 * Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en 
rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te 
bereiken doelstellingen. 

    

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

    

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

    

 
Kwaliteitsaspect 5 Didactisch handelen 
 1 2 3 4 

5.1 * De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.     
5.2 * De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.     
5.3 * De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.     
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Kwaliteitsaspect 6 Afstemming 
 1 2 3 4 

6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen.     

6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen 
in ontwikkeling tussen de leerlingen.     

 
Kwaliteitsaspect 7 Begeleiding 
 1 2 3 4 

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

    

7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in 
de ontwikkeling van de leerlingen.     

 
Kwaliteitsaspect 8 Zorg 
 1 2 3 4 

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

8.3 * De school voert de zorg planmatig uit.     
8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.     

 
Kwaliteitsaspect 9 Kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie.     

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.     
9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.     
9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.     
9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.     
9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit.     

 
Kwaliteitsaspect 10 Voorwaarden voor kwaliteitszorg 
 1 2 3 4 

10.1 De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de 
kwaliteitszorg aan.     

10.2 De schoolontwikkeling is verbonden met de visie op onderwijs, 
zoals geformuleerd in het schoolplan.     

10.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur.     
10.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn bestuur, directie, team en andere 
belanghebbenden betrokken.     

 
Naleving wet- en regelgeving 
 ja nee 

NT1a De inspectie is in het bezit gesteld van de geldende schoolgids (art. 16, 
lid 2 en 3, WPO). 

  

NT2a De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende schoolplan (art. 16, 
lid 1 en 3, WPO)   

NT3a De inspectie is in het bezit gesteld van het geldende zorgplan (art. 19, lid 
3, WPO). 

  

NT4a Er is voldoende onderwijstijd geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan 
de daarvoor gestelde minima (art. 8, lid 7 onder b, WPO).   

NT4b Er is maximaal zevenmaal een onvolledige schoolweek geprogrammeerd 
voor de groepen 3 t/m 8 (artikel 8, lid 7 onder b, WPO). 
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2.2 Beschouwing 
 
Algemeen beeld 
De inspectie stelt op basis van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering 
(OKV) vast, dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Ruitenvelder van 
onvoldoende niveau is. Ten opzichte van het vorige onderzoek is de kwaliteit 
achteruit gegaan. Daarom wordt het aangepast arrangement zwak gewijzigd. De 
school blijft onder intensief toezicht en de kwaliteit van het onderwijs is nu als 
zeer zwak beoordeeld. Alhoewel - op onderdelen - de kwaliteit van het onderwijs 
zich gunstig ontwikkelt, vragen verschillende (norm)indicatoren om verbetering.  
De tekortkomingen betreffen met name de eindopbrengsten en essentiële 
gebieden van het onderwijsleerproces te weten; het leerstofaanbod, het 
didactisch handelen, afstemming en zorg en begeleiding. Bovendien vraagt het 
kwaliteitszorgbeleid een verdiepingsslag om via evaluatie en analyse vast te 
stellen wat mogelijke verklaringen zijn van de onvoldoende eindopbrengsten en 
hierop maatregelen te nemen.    
 
Hieronder volgt een toelichting op het oordeel. 
 
Toelichting 
 
Opbrengsten 
De inspectie beoordeelt de opbrengsten aan het einde van de schoolperiode als 
onvoldoende. In de beoordeling zijn betrokken de scores van de eindtoets 2011, 
2010 en 2009. Gerekend over alle jaren zijn de resultaten van een onvoldoende 
niveau. Ook in de jaren hiervoor waren de eindopbrengsten van onvoldoende 
kwaliteit. De prognose voor de eindtoets in 2012 van de huidige groep 8 is 
vooralsnog niet gunstig. Deze leerlingen scoorden zowel op de entreetoets van 
groep 7 als de tussentijdse toetsen rekenen/wiskunde E7 en begrijpend lezen 
M7 onder de inspectienorm.  
De opbrengsten tijdens de schoolloopbaan zijn voldoende. Gezien de kleine 
aantallen leerlingen kijkt de inspectie hiervoor naar zeven toetsen: technisch 
lezen in de groepen 3 en 4, rekenen/wiskunde in de groepen 4, 5 en 6 en 
begrijpend lezen in groep 5 en 6. De gemiddelde scores op vijf van de zeven 
toetsen zijn voldoende. Voor technisch lezen in groep 4 en begrijpend lezen in 
groep 6 scoort de school onder de norm die de inspectie hieraan stelt.  
De resultaten van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn als 
onvoldoende beoordeeld. Voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken in 
groep 8 heeft de school op een onvoldoende wijze en weinig beredeneerd een 
eindniveau opgesteld, met daarvan afgeleid tussendoelen en een plannend 
leerstofaanbod.  
De sociale competenties van leerlingen zijn niet gewaardeerd, aangezien de 
school een instrument gebruikt waarvoor de inspectie geen normen heeft. 
 
Leerstofaanbod  
Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde en 
wordt aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van groep 8. 
Gezien het percentage leerlingen met (taal)achterstanden is het van belang dat 
de school ook een aanbod heeft dat past bij onderwijsbehoeften van leerlingen 
met deze problematiek. Dat is in onvoldoende mate het geval. Met name vraagt 
het woordenschatonderwijs om een uitbreiding. Bovendien is gericht en 
functioneel onderwijs in mondelinge taalvaardigheden te weinig aangetroffen en 
in een enkele groep verdient de talige inrichting van het lokaal extra aandacht.  
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Didactisch handelen en afstemming 
In nagenoeg alle groepen is een taakgerichte werksfeer waargenomen en zijn 
leerlingen actief betrokken bij de lessen. Een verbeterpunt is de uitleg. In 
verschillende lessen was de uitleg qua tijd te lang en was de structuur van de les 
niet herkenbaar. Niet alle lessen starten met een terugblik of het activeren van 
de voorkennis bij leerlingen. Ook wordt het doel van de les met een regelmaat 
niet genoemd. Verschillende lessen worden tevens niet goed afgesloten. In die 
gevallen kijken leraren niet samen met leerlingen terug op wat er geleerd is 
en/of hoe het proces was. Het ontbreekt leraren aan routine om in de structuur 
van de les een functionele verbinding te maken tussen "wat gaan we leren in 
deze les" en "wat hebben we in deze les geleerd" en "de manier waarop".  
Tevens is het aanpakgedrag voor denken en leren voor verbetering vatbaar.  
Daarbij hoort dat leraren meer gebruik maken van leer- en hulpmiddelen in het 
leerproces, zodat leerlingen voldoende profiteren van de uitleg.  
Leraren volgen de vorderingen van de leerlingen regelmatig en administreren de 
resultaten op groepsniveau. De inspectie merkt op dat de leerresultaten 
nauwelijks geanalyseerd worden en dat niet alle resultaten een informatieve 
waarde hebben. Het laatste geldt met name voor taal. Doordat leraren de 
resultaten te globaal analyseren, kunnen nauwelijks gerichte maatregelen voor 
een vervolgaanpak worden getroffen. 
Ook in de lesvoorbereiding is weinig terug te vinden hoe de afstemming naar 
aanleiding van toetsresultaten wordt ingepland en uitgevoerd. Dat betekent dat 
de school te weinig gebruik maakt van tussentijdse interventies om te 
voorkomen dat leerlingen in een zorgtraject terechtkomen.  
Deze omissie is ook waar te nemen tijdens de instructie: deze is te weinig 
toegespitst op de individuele behoeften van leerlingen. De uitleg is vooral 
toegespitst op de 'middengroep', waardoor zowel de zwakke als de sterke 
leerlingen te weinig aan hun trekken komen. Er is weliswaar een verlengde 
instructie voor zwakke leerlingen, maar deze bestaat meestal uit herhaling van 
de instructie en/of begeleide inoefening.  
  
Zorg en begeleiding  
De school spoort zorgleerlingen vroegtijdig op. Het instrumentarium en de 
daarmee samenhangende criteria om leerlingen te volgen en de procedures van 
leerling- en groepsbesprekingen leggen hiervoor een goede basis.  
Wat echter in het toetsinstrumentarium ontbreekt is - mede gezien de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie - een specifieke toets voor de 
woordenschatontwikkeling. Bovendien is de aanbodgebonden registratie van de 
kleutergroepen in ontwikkeling en bevat vooralsnog niet alle domeinen. 
Inmiddels is er in de school een duidelijke structuur voor zorg en begeleiding. 
De regie en ondersteuning van de intern begeleider hebben hier een 
nadrukkelijke rol in gespeeld. Toch is de inspectie kritisch over dit onderdeel. De 
analyse van de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen kent te weinig diepgang. 
Voor een enkele leerling mondt deze fase van de zorg uit in concrete 
aanknopingspunten voor het verdere handelen. Echter, niet voor alle leerlingen 
met forse leerachterstanden is een dergelijke probleemanalyse met bijpassende 
handelingsplanning beschikbaar. Bovendien zijn doelen te weinig in meetbare 
termen en/of beoogde effecten gesteld. Over het geheel genomen zijn de 
plandocumenten weinig sturend. Leerinhouden zijn te weinig gespecificeerd en 
de rol van de leerkracht is nauwelijks geconcretiseerd. 
Wel heeft de inspectie vastgesteld dat de hulp aan zorgleerlingen wordt gepland 
en dat aan de hand van logboeknotities te zien is dat de zorg wordt uitgevoerd 
conform de planning. De gegeven hulp wordt daadwerkelijk geëvalueerd. 
Hiermee stelt de school vast of de verleende zorg resultaat heeft gehad. De 
inspectie constateert dat in de evaluatie van de plannen de school in 
onvoldoende mate nagaat welke factoren hebben bijgedragen aan het al dan 
niet behalen van de gestelde doelen. Ten slotte stelt de school te globale 
conclusies vast voor vervolgactiviteiten in het kader van de zorg. 
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(Voorwaarden voor) Kwaliteitszorg 
De school heeft een onvoldoende ontwikkeld systeem van kwaliteitszorg. Dit 
vraagt om een gerichte investering voor verschillende onderdelen, zodat 
noodzakelijke interventies om opbrengsten te verbeteren uitgevoerd kunnen 
worden. Aangezien de voorwaarden voor kwaliteitszorg aanwezig zijn, acht de 
inspectie de noodzakelijke kwaliteitsslag mogelijk. 
De school beschikt over te algemene evaluatieve rapportages, die daardoor 
onvoldoende zicht geven op de kwaliteit van de opbrengsten, maar ook op het 
domein onderwijs en leren. Hierdoor mist de school concrete ijkpunten voor 
kwalitatief goed onderwijs. 
Uit documenten blijkt te weinig dat de school kennis heeft van de kenmerken 
van de schoolbevolking. De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn niet of 
nauwelijks in kaart gebracht en ook is niet inzichtelijk dat de school een 
verbinding legt tussen de kenmerken van de leerlingenpopulatie en de inrichting 
van het onderwijs. In onvoldoende mate worden de leerresultaten en het 
onderwijsleerproces op een systematische en planmatige wijze geëvalueerd. Er 
is een schooljaarplan beschikbaar. De doelen van de verbeteronderwerpen zijn 
echter niet concreet en meetbaar. Tevens is het verbetertraject te globaal 
geformuleerd. Zowel voor directie als teamleden biedt het jaarplan weinig 
aanknopingspunten voor de richting van het verbetertraject. 
Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen te noemen. Over een reeks van jaren 
geeft de school vorm en inhoud aan het onderwerp bouwen aan de adaptieve 
school. Voor de afgeronde verbeteronderwerpen c.q. cellen zijn 
borgingsdocumenten beschikbaar. In dit kader voert de directie 
klassenbezoeken uit, organiseert besprekingen binnen het team over het 
afgesproken beleid en checkt in hoeverre leraren zich houden aan afspraken, 
procedures en werkwijzen gericht op behoud en borgen van de gerealiseerde 
kwaliteit.  
Positief is dat de school op een inzichtelijke manier rapporteert over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit. Zowel het bevoegd gezag als de ouders worden 
geïnformeerd over de opbrengsten en de (effecten van de) 
verbeteronderwerpen.  
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3 Toezichtarrangement  

Kwaliteit 
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Ruitenvelder vertoont belangrijke 
tekortkomingen. De kwaliteit van het onderwijs is niet meer zwak, maar is als 
zeer zwak beoordeeld.  
Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan basisschool 
Ruitenvelder een aangepast arrangement zeer zwak toe. De school blijft onder 
intensief toezicht.  
Met het bevoegd gezag is afgesproken dat de onderwijskwaliteit in maart 2013 
weer van voldoende niveau is. Hieraan voorafgaand voert de inspectie een 
afsluitend onderzoek naar de kwaliteitsverbetering (okv) uit om na te gaan of de 
tekortkomingen zijn opgeheven.  
De minister wordt van de geconstateerde tekortkomingen op de hoogte gesteld. 
 
Het bevoegd gezag dient binnen zes werkweken gerekend vanaf de vaststelling 
van het rapport een plan van aanpak aan de inspectie te sturen.  
Verder maakt de inspectie nadere afspraken met het bevoegd gezag over te 
bereiken tussenresultaten en over een tussentijds kwaliteitsonderzoek naar 
bereikte verbeteringen. Deze afspraken legt de inspectie vast in een 
toezichtplan.  
 
Naleving  
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving 
van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
 
Er is een onvolledigheid in de inhoud van de schoolgids geconstateerd. Het 
document geeft geen informatie over het volgende onderdeel:  

• een passage waarin de resultaten zijn beschreven die bereikt zijn 
met het onderwijsleerproces.  

Het beleid van de inspectie is de genoemde onvolkomenheid op dit moment nog 
niet als tekortkoming te beoordelen bij de betreffende indicator over het naleven 
van wet- en regelgeving. Wel heeft de inspectie met het bevoegd gezag 
afgesproken dat in de volgende versie van dit schooldocument het ontbrekende 
onderdeel is opgenomen. 
 
Er is een onvolledigheid in de inhoud van het schoolplan geconstateerd. Het 
document geeft geen informatie over de volgende onderdelen:  

• informatie over het personeelsbeleid dat gericht is op de 
ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid van de 
school, alsmede de maatregelen en instrumenten die waarborgen 
dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt; 

• een passage die aangeeft hoe het bestuur bewaakt dat de 
betrokken school de gewenste kwaliteit realiseert.  

Het beleid van de inspectie is de genoemde onvolkomenheden op dit moment 
nog niet als tekortkoming te beoordelen bij de betreffende indicator over het 
naleven van wet- en regelgeving. Wel heeft de inspectie met het bevoegd gezag 
afgesproken dat er een aanvulling komt op het huidige schoolplan en dat deze 
naar de inspectie wordt gestuurd. 
 
 
 
 
 


