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Samenvatting

De inspectie maakt jaarlijks een risicoanalyse voor alle scholen in
Nederland. Bij de Barbaraschool hebben we risico’s gezien. Daarom
hebben we, op verzoek van het bestuur versneld, op 31 oktober
2017 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op
de Barbaraschool. Tijdens ons onderzoek hebben we vastgesteld dat
onderdelen van het onderwijsproces en van de zorg voor kwaliteit
onvoldoende zijn. Daarnaast zijn de resultaten van de leerlingen
onvoldoende. Daarom beoordelen wij de kwaliteit van het onderwijs
als zeer zwak.

Dat betekent niet dat alles op de school misgaat of slecht is geregeld.
De punten die hierboven zijn genoemd, zijn echter doorslaggevend
voor de kwaliteit van het onderwijs. Als de school hierop te lang slecht
presteert, grijpt de inspectie in.

Wat moet beter?
De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen meer leren. Om dat te
bereiken moeten de leraren in hun lessen meer rekening houden met
verschillen tussen leerlingen.

De school helpt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben te laat
of op een verkeerde manier. Er zijn te weinig plannen voor leerlingen,
waarin staat wat het doel is van de hulp, en hoe en wanneer dat doel
bereikt moet zijn. Doordat plannen ontbreken of niet duidelijk genoeg
zijn, kan de school die leerlingen geen gerichte hulp bieden.

Wat kan beter?
De school kan leerlingen die meer leerstof aan kunnen meer uitdagen
door ingewikkelder werk of extra opdrachten te geven.

Wat gaat goed?
De leerlingen gaan met plezier naar school en de ouders bevestigen
dat. De ouders zijn tevreden met het brede aanbod en de goede sfeer
op school.

Na een periode van te weinig aansturing zijn sinds dit schooljaar een
interim directeur en een interim intern begeleider aangesteld die
samen met het team de schouders eronder willen zetten om de
kwaliteit van het onderwijs op de Barbaraschool op orde te brengen.

Bestuur: Stichting KBA NW West
Bestuursnummer: 27770

School: Barbaraschool
Totaal aantal leerlingen: 106
BRIN: 04ST
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Vervolg
We spreken met het bestuur af dat de school over een jaar niet langer
zeer zwak is. We houden toezicht op de school tot de kwaliteit weer
voldoende is.
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Opzet van het onderzoek1 .
Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

De inspectie van het Onderwijs maakt jaarlijks een risicoanalyse voor
alle scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we
hebben over de Barbaraschool hebben we risico’s gezien in de
onderwijsresultaten. Deze lopen de laatste jaren terug en het
driejaarsgemiddelde is onder de norm. Daarom hebben we een risico-
onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op deze
school. Het verzoek van het bestuur om dit onderzoek versneld uit te
voeren, hebben we gehonoreerd.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs. Wij hebben gekozen voor de kernstandaarden Zicht op
ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3), Veiligheid (SK1) en
Resultaten (OR1) omdat deze standaarden voldoende moeten zijn.
Verder zijn onderzocht de standaarden: Aanbod (OP1) en Pedagogisch
klimaat (SK2) omdat de school bewust hier in heeft geïnvesteerd
en Extra ondersteuning (OP4) omdat de school in 2014 de
leerlingenzorg nog niet op orde had. Verder zijn de standaarden van
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie (KA1, KA2) onderzocht
omdat in de aansturing en kwaliteitsbewaking mogelijke verklaringen
kunnen liggen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit verschillende activiteiten. We hebben ter
voorbereiding documenten geanalyseerd en tijdens de onderzoeksdag
samen met een observant van de school lessen bezocht. Verder
hebben we gesprekken gevoerd met de (interim) directeur en (interim)
intern begeleider, het team, zes leerlingen en zes ouders. Tijdens het
feedbackgesprek aan het eind van de onderzoeksdag hebben we onze
bevindingen teruggekoppeld. Hierbij waren het team, (interim)
directeur en (interim) intern begeleider, de bestuurder en de
beleidsmedewerker onderwijs aanwezig.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur
op het onderzoek en het rapport opgenomen.
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Hoofdconclusie en vervolg
Barbaraschool

2 .

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij de Barbaraschool.

De kwaliteit van het onderwijs op de Barbaraschool is zeer zwak
omdat de leerresultaten onvoldoende zijn en omdat daarnaast de
kwaliteit van de standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch
handelen onvoldoende zijn. Deze tekortkomingen zijn mede ontstaan
omdat de kwaliteitszorg onvoldoende functioneert en er onvoldoende
sprake is van een professionele kwaliteitscultuur.

Historie van de school

De school heeft vanaf 2010 onder verscherpt toezicht gestaan. In 2014
is een basisarrangement toegekend omdat de school zich had
verbeterd op belangrijke aspecten van het onderwijsproces en de
kwaliteitszorg. Ook waren de tussen- en eindopbrengsten in 2014
voldoende. Echter, de leerlingenzorg was nog niet op orde.
Mede door te weinig aansturing en borging wist de school de kwaliteit
van de lessen niet vast te houden en de noodzakelijke verbeteringen
in de leerlingenzorg niet door te voeren. De eindresultaten zakten
opnieuw onder de ondergrens. Ondanks de onvoldoende
eindresultaten slaagde de school erin zich te profileren en nieuwe
leerlingen te werven. Het voorgenomen besluit van het bestuur om de
Barbaraschool te sluiten, kwam voor het team en de ouders dan ook
onverwacht. Er volgde een onrustige periode. Ouders verenigden zich
en hebben de sluiting van de school voorkomen. De directeur, de
intern begeleider en een leraar vielen uit, waardoor het team er alleen
voor stond. Net voor en net na de zomervakantie zijn de interim
directeur en interim intern begeleider aangesteld. Zij hebben
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geanalyseerd hoe de school ervoor staat en het bestuur op de hoogte
gesteld. Continuïteit in de aansturing en ondersteuning van het team
van de Barbaraschool zijn de komende periode cruciaal om de
kwaliteit van de school op orde te brengen.

2.1 Afspraken over vervolgtoezicht

Met het bestuur is afgesproken dat binnenkort een vervolgafspraak
wordt ingepland op kantoor Utrecht om door te spreken welke
mogelijkheden het bestuur ziet voor het realiseren van duurzame
kwaliteitsverbetering op de Barbaraschool.

In het vierde kwartaal van 2018 vindt een herstelonderzoek plaats. Op
dat moment beoordelen we de voortgang van de schoolontwikkeling.

Met het bestuur maken we afspraken om het onderwijs te verbeteren.
Deze afspraken leggen we vast in een toezichtplan. Wij houden
intensief toezicht tot het moment dat de kwaliteit van het onderwijs
weer voldoende is.

De minister wordt van de geconstateerde tekortkomingen op de
hoogte gesteld. Zeer zwakke scholen moeten zich binnen een jaar
verbeteren. Als bij het herstelonderzoek blijkt dat de school nog
steeds zeer zwak is, zullen wij dit melden bij de minister. Meer
informatie hierover is te vinden in de brochure ‘Toezicht op zeer
zwakke scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs’, op
de website van de inspectie.
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het
bestuur? Wat doen wij?

Barbaraschool

Er is op de Barbaraschool
onvoldoende zicht op de
ontwikkeling van de leerlingen (OP2).
De school voldoet niet aan artikel 8
eerste en vierde lid WPO.

Het bestuur neemt maatregelen om
het zicht op de ontwikkeling van de
leerlingen op een voldoende niveau
te brengen.

De inspectie voert binnen 12
maanden een herstelonderzoek uit.

Het didactisch handelen van de
leraren op de Barbaraschool
is onvoldoende (OP3).
De school voldoet niet aan artikel 8
eerste lid WPO.

Het bestuur neemt maatregelen om
het didactisch handelen van de
leraren op een voldoende niveau te
brengen.

De inspectie voert binnen 12
maanden een herstelonderzoek uit.

De Barbaraschool heeft
onvoldoende in beeld welke
leerlingen structureel extra
onderwijsaanbod, ondersteuning en
begeleiding nodig hebben (OP4).
De school voldoet hiermee niet aan
artikel 8, vierde en achtste lid en
artikel 40a WPO.

Het bestuur neemt maatregelen om
ervoor te zorgen dat leerlingen die
structureel extra ondersteuning
nodig hebben, dit ook krijgen.

De inspectie voert binnen 12
maanden een herstelonderzoek uit.

De cognitieve eindresultaten van de
leerlingen liggen niet op het niveau
dat op grond van de kenmerken van
de leerlingenpopulatie verwacht mag
worden (OR1).
De school voldoet niet aan artikel
10a WPO.

Het bestuur neemt maatregelen om
ervoor te zorgen dat de
eindresultaten voor Nederlandse taal
en rekenen/wiskunde weer voldoen
aan de gestelde norm.

De inspectie voert binnen 12
maanden een herstelonderzoek uit.

De Barbaraschool heeft een
onvoldoende functionerend stelsel
voor kwaliteitszorg (KA1).
De school voldoet niet aan artikel 10
en artikel 12, vierde lid.

Het bestuur zorgt voor
onderwijskundige aansturing die
ruimte biedt om de leraren
verantwoordelijk te laten zijn voor
hun professioneel handelen.

De inspectie voert binnen 12
maanden een herstelonderzoek uit.
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Onderzoek naar risico’s
Barbaraschool

3 .

Hieronder vindt u een beschrijving van onze bevindingen.

3.1 Onderwijsproces

Leerstofaanbod is geschikt
De school beschikt over moderne methoden voor de kernvakken
waarmee zij haar leerlingen kan voorbereiden op vervolgonderwijs en
de maatschappij. Het optimaal benutten van de beschikbare
methoden is een aandachtspunt. Hierbij bedoelen we het inzetten van
digitale mogelijkheden van de methoden en het adequaat gebruik van
het differentiatiemodel met name bij rekenen. Daarnaast heeft de
school een breed aanbod waarbij ook de creatieve en motorische
ontwikkeling van leerlingen aandacht krijgt. Voor de sociale
competenties en burgerschap heeft de school vorig jaar een aanpak
geïntroduceerd waarover leerlingen en ouders zeer tevreden zijn. Zij
menen dat deze aanpak positief werkt op de omgang met elkaar.

Afstemming op onderwijsbehoeften vraagt om verbetering
De school verzamelt nog niet op systematische wijze gegevens over
leerlingen met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem
(artikel 8, vierde lid WPO). De gegevens die leraren wel verzamelen
worden onvoldoende gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van leerlingen. Te veel leerlingen krijgen als
gevolg hiervan te weinig ondersteuning dan wel uitdaging, wat ertoe
leidt dat hun leerresultaten achterblijven bij hun mogelijkheden. De
school voldoet hiermee niet aan haar verplichting om zorg te dragen
voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen (artikel 8, eerste
lid WPO).

Het inrichten van een functionerend systeem om in te spelen op de
onderwijsbehoeften van leerlingen is een noodzakelijk speerpunt in
de kwaliteitsverbetering die de Barbaraschool moet maken om te
kunnen voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichting. In de
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eerste plaats moet de school op systematische wijze gegevens over
leerlingen gaan verzamelen met behulp van het leerling- en
onderwijsvolgsysteem. Dit betekent dat de toetsen op het juiste
moment onder de juiste condities worden afgenomen en verwerkt. In
de tweede plaats moeten leraren meer zicht krijgen op de
ontwikkeling van (sub)groepen en individuele leerlingen. Aan de hand
van deze gegevens kunnen leraren vervolgens de differentiatie
plannen (OP2). In de derde plaats moeten de leraren in de lessen vorm
geven aan deze differentiatie, door de instructie, de verwerking en de
onderwijstijd af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften
van leerlingen (OP3).

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben niet altijd op tijd
de hulp gekregen die zij nodig hebben. Voor deze leerlingen is het
dossier niet op orde omdat de groeidocumenten niet zijn ondersteund
met plannen of ontwikkelingsperspectieven waardoor er geen
garantie is dat de voortgang in ontwikkeling regelmatig is
geëvalueerd (artikel 8, vierde en achtste lid en artikel 40a WPO). De
nieuwe intern begeleider heeft inmiddels actie ondernomen door voor
de huidige groep 7 een groepsarrangement aan te vragen om voor alle
leerlingen van de hele groep planmatige begeleiding op te zetten
(OP4).

Didactische vaardigheden versterken
Het is nodig dat de school investeert in het bekwamen van leraren wat
betreft analysevaardigheden, zoeken naar verklaringen van resultaten
en het kiezen van passende interventies. De school werkt op dit
moment nog niet met hulpmiddelen die de leraar kunnen
ondersteunen bij de vormgeving van de afstemming. De school moet
op zoek naar een werkbare werkwijze die de leraren daadwerkelijk
ondersteunt.

De leraren op de Barbaraschool geven te lang klassikale instructie
waardoor er binnen de jaargroep nauwelijks afstemming van de
instructie zichtbaar is bijvoorbeeld door op niveau vragen te stellen.
Het gevolg hiervan is dat de uitleg onvoldoende aansluit bij de
verschillende niveaus van de leerlingen (artikel 8, eerste lid). Hierdoor
staat de effectieve leertijd onder druk. Daarnaast draagt het lage
tempo in de lessen niet bij aan de actieve betrokkenheid van
leerlingen. Positief is dat in de meeste klassen voldoende rust is om te
kunnen leren.
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3.2 Schoolklimaat

Veilige basis verder uitbouwen
De Barbaraschool heeft de basiskwaliteit op de standaarden
Veiligheid (SK1) en Pedagogisch klimaat (SK2) op orde. Dit betekent
dat de school zorg draagt voor een veilige omgeving voor haar
leerlingen en dat de school een ondersteunend pedagogisch klimaat
realiseert.

De school heeft een veiligheidsbeleid en monitorde het afgelopen jaar
de veiligheid en welbevinden van haar leerlingen. Hieruit kwam naar
voren dat op beide terreinen terugval was te zien in vergelijking met
de vorige monitor. Direct heeft de school actie ondernomen door het
gebruik van een aanpak voor de sociale competenties en
democratisch burgerschap. De ouders en de leerlingen zijn hierbij
betrokken. Dit jaar vervullen de leerlingen voor de tweede maal de rol
van mediator om onregelmatigheden, bijvoorbeeld op het
schoolplein, op te lossen. Uit de komende jaarlijkse monitor zal blijken
of en welke effecten deze aanpak heeft op de veiligheidsbeleving en
het welbevinden.

De school kenmerkt zich door een prettig pedagogisch klimaat.
Leraren benaderen de leerlingen positief, tonen interesse en
ondersteunen leerlingen door complimenten te geven. Leerlingen zijn
zich bewust van hun aandeel in de goede sfeer in de school en zetten
zich daar ook voor in. Ouders omschrijven de school als een veilige
'dorpsschool in de stad' en zijn tevreden over het plezierige
pedagogisch klimaat.
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3.3 Onderwijsresultaten

Leerlingen leren te weinig
De leerlingen op de Barbaraschool leren niet voldoende. De score van
groep 8 op de Centrale Eindtoets ligt na 2014 steeds onder de
ondergrens die voor de school van toepassing is. Dit betekent dat de
leerlingen aan het eind van groep 8 minder hebben geleerd dan
leerlingen op een school met een vergelijkbare populatie. Hiermee
voldoet de school niet aan artikel 10a van de WPO en de Regeling
leerresultaten PO. Bovendien is de verwachting voor de score op de
eindtoets van de huidige groep 8 niet gunstig.

Het team is zich bewust van de noodzaak de onderwijsresultaten te
verbeteren maar heeft onvoldoende zicht op wat nodig is om dit te
realiseren. Verklaringen voor achterblijvende leerlingresultaten
worden vooral gezocht in de kenmerken van de populatie en
nauwelijks in het leerkrachthandelen. De interim directie moet het
team meenemen in de uitgangspunten van opbrengstgericht werken
en ambitieuze streefdoelen stellen passend bij hun populatie. Voor
leraren moet duidelijk worden dat zij het verschil kunnen maken voor
hun leerlingen en welke vaardigheden zij hiertoe moeten ontwikkelen.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie

Fundament leggen voor kwaliteitszorgsysteem en professionele
cultuur
Beide standaarden van dit kwaliteitsgebied zijn onvoldoende. Het
systeem van kwaliteitszorg (KA1) dat in 2014 op orde was, bleek niet
duurzaam. De afgelopen jaren lag de focus teveel op het profileren
van de school via het opknappen van het schoolgebouw en het brede
aanbod en onvoldoende op het vasthouden en verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten. Hierdoor heeft de
directie de afgelopen jaren onvoldoende zicht gehad op de
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achterblijvende kwaliteit van zowel het onderwijsproces als de
leerresultaten en hier niet op kunnen sturen. De school voldoet
daardoor niet aan artikelen 10 en 12, vierde lid van de WPO waarin
staat dat de school door haar stelsel van kwaliteitszorg zorg moet
dragen voor de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Ook is er
te weinig sprake van een professionele kwaliteitscultuur (KA2). Gezien
de vele wisselingen in het team en de verlegde focus van kwaliteit
naar profilering, hebben team en directie te weinig vanuit een
gedeelde visie gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. Juist het
gebrek aan een professionele kwaliteitscultuur maakt dat het stelsel
van kwaliteitszorg onvoldoende kan worden uitgevoerd.

De interim directie is gestart met het opzetten van een
kwaliteitszorgsysteem als fundament voor duurzame
kwaliteitsverbetering. Zij heeft een eerste analyse gemaakt van de
huidige situatie en een aanzet tot een plan van aanpak. Nadere
analyse is noodzakelijk om helder te krijgen welke prioriteiten de
school moet stellen. Vervolgens welke fasering passend is om de
kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerlingresultaten zo snel
mogelijk naar het niveau te brengen dat recht doet aan de
mogelijkheden van de leraren en de leerlingen van de Barbaraschool.
Hierbij is het van belang dat de interim directie een nieuwe koers
uitzet en de teamleden stuurt en ondersteunt in de stappen die men
gezamenlijk moet gaan zetten in het verbetertraject. Het team is
welwillend maar heeft nu nog onvoldoende zicht op wat er de
komende periode op zich af gaat komen.
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Reactie van het bestuur4 .
De bestuurder van Stichting KBA Nw West herkent en erkent de
situatie zoals in het rapport wordt beschreven. Hij tekent aan dat een
verbetertraject al voor het inspectiebezoek in gang is gezet. Onder
leiding van de interim-directeur en interim-IB'er is het team gestart
met:

• training in het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) met als
doel om de instructie te versterken en meer rekening te houden
met verschillen;

• extra inzet van remedial teaching;
• extra inzet voor het verbeteren van de rekenopbrengsten onder

begeleiding van het Mathematisch Instituut;
• versterking van de cyclus handelingsgericht –en

opbrengstgericht werken, zodat er kan worden gewerkt zonder
groepsplan en er meer betekenis wordt gegeven aan de dag- en
weekplanning. Hierdoor kunnen leerkrachten adequater
handelen en krijgen ze beter zicht op de ontwikkeling van de
groep en het individuele kind;

• individuele coaching op leerkrachtniveau gekoppeld aan de
schooldoelen.

De vliegende brigade van de PO-Raad is betrokken bij het
verbetertraject en geeft feedback op het inmiddels gemaakte plan van
aanpak. In april 2018 zal de vliegende brigade een audit op de school
doen. De ambitie is dat de Barbaraschool in de zomer van 2018 weer
in aanmerking komt voor het predicaat ‘voldoende’. Interim-directeur
en bestuurder vragen de Inspectie om in plaats van november 2018 al
in juni 2018 de kwaliteit van de school weer te onderzoeken.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 14/15



Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


