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1 Inleiding  

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 11 juni 2012 een onderzoek uitgevoerd 
op basisschool De Archipel naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en 
de naleving van wet- en regelgeving. De aanleiding voor dit onderzoek was het 
volgende.  
 
Scholen waarvoor de inspectie geen risicoanalyse kan opstellen omdat geschikte 
opbrengstgegevens ontbreken, worden in principe om de twee jaar bezocht. Het 
doel van dit onderzoek is eventuele tekortkomingen in de kwaliteit van het 
onderwijs op de school vast te stellen. 
 
 
Toezichthistorie 
De Archipel is in 2008-2009 gestart als basisschool op IJburg. In september 
2010 heeft de inspectie de school bezocht met een kwaliteitsonderzoek. Op 
basis van de bevindingen heeft de school een basisarrangement gekregen. 
Daarbij merkt de inspectie op dat zij de opbrengsten van de school buiten 
beschouwing heeft gelaten, omdat de school in alle groepen te maken had met 
veel zij-instromende leerlingen. Met de school is afgesproken dat de inspectie na 
twee jaar opnieuw een kwaliteitsonderzoek zou doen. 
 
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 (plannen, evaluaties) die de school tijdens het 

schoolbezoek ter inzage klaar had gelegd, waaronder het jaarplan en het 
handboek kwaliteit. 

• Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is 
geobserveerd door het bijwonen van lessen Nederlandse taal en rekenen 
en wiskunde. Deze lesbezoeken vonden plaats in de groepen 1/2b, 3b, 4a, 
5/6, 7 en 8. 

• 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 

bestuur, na afloop van het schoolbezoek. 
 
Tijdens het onderzoek beoordeelde de inspectie indicatoren van de volgende 
aspecten: Opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding en 
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) 
 
In verband met het programmatisch handhaven heeft de inspectie daarnaast 
enkele controles uitgevoerd op bepaalde wettelijke voorschriften. Of de school 
wel of niet voldoet aan deze wettelijke vereisten wordt tot uitdrukking gebracht 
met de score 'ja' of 'nee'. 
 
 
 
 
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.      

 
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 3 Tijd 
 1 2 3 4 

3.1 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande 
onderwijstijd.     
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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.     

 
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 8 Zorg 
 1 2 3 4 

8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig 
hebben.     

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.     

 
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 Archipel is een betrekkelijk 'jonge' basisschool, waar gewerkt wordt vanuit 
het concept ontwikkelingsgericht onderwijs. Er is inmiddels een gedegen basis 
gelegd en de school is nu bezig het beleid op onderdelen verder uit te werken en 
te borgen. De inspectie is bijzonder positief over de manier waarop de directie 
en de intern begeleider de ontwikkelingen binnen de school voortvarend en 
doelgericht aansturen en de wijze waarop het team met elkaar werkt aan het 
uitbouwen en vormgeven van het onderwijs. De kwaliteit is op vrijwel alle 
onderdelen ruim voldoende; dit geldt zowel voor de manier waarop de school 
haar aanbod ontwikkelt en verantwoordt, als voor de kwaliteit van de lessen en 
de actieve betrokkenheid van leerlingen. Daarnaast heeft de school een goed 
doordachte zorgstructuur, waarbij de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet 
wordt gevolgd en waar leerlingen die zorg nodig hebben tijdig worden 
gesignaleerd c.q. gerichte ondersteuning krijgen. De leraren stemmen het 
lesaanbod af op de verschillen van de leerlingen, maar de afstemming van de 
instructie kan nog effectiever worden ingezet. Dit wordt in het rapport nader 
toegelicht.   
 
 
Toelichting 
 
Uitgangssituatie 
De Archipel is gestart in schooljaar 2008-2009 en heeft op dit moment zo'n 225 
leerlingen, verdeeld over 11 groepen. De school wil een buurtschool zijn en 
heeft, zeker in de startfase, leerlingen aangenomen die op IJburg kwamen 
wonen maar op andere scholen niet werden geplaatst omdat zij kampten met 
bijzondere leer- en/of ontwikkelingsachterstanden. Hierdoor heeft de Archipel, 
met name in de groepen 7 en 8 een aantal leerlingen dat het eindniveau van 
groep 8 niet zal halen. De samenstelling van de populatie is echter geleidelijk 
aan het veranderen en vormt steeds meer een goede afspiegeling van de wijk 
(18 procent gewichtenleerlingen). De school profileert zich met muziek (vooral 
zang) en Engels, dat vanaf het eerste leerjaar op een speelse manier 
aangeboden wordt. De school is nu nog gehuisvest in een tijdelijk gebouw dat zij 
deelt met een andere school. Er is perspectief op een nieuw schoolgebouw, dat 
naast het huidige gebouw komt.  
 
Opbrengsten 
De eindopbrengsten van de school zijn als voldoende beoordeeld. Dit oordeel is 
gebaseerd op de eindopbrengsten van 2012. Vanwege de tussentijdse instroom 
in de bovenbouw van deze groeischool kan de inspectie de eindopbrengsten van 
2010 en 2011 niet waarderen. Daarvoor zat een groot deel van de leerlingen te 
kort op deze school. Bij de beoordeling van de eindresultaten in de huidige 
groep 8 heeft de inspectie vier leerlingen buiten de berekening gehouden. Zij 
zijn in de tweede helft van groep 6 ingestroomd, maar kwamen met dermate 
zware zorgdossiers en leerachterstanden binnen, dat het niet fair zou zijn om 
hun resultaten te verdisconteren in het eindoordeel. De school kan echter wel 
aantonen dat de betreffende leerlingen passende zorg hebben gekregen en grote 
vorderingen hebben gemaakt sinds zij hier op school zitten. De betreffende 
leerlingen kunnen op basis van hun vorderingen nu uitstromen naar het vmbo 
met leerwegondersteuning en dat is een mooi resultaat. 
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De tussenopbrengsten zijn gemiddeld ook voldoende. De inspectie baseert haar 
oordeel op vijf toetsen, te weten technisch lezen in groep 3 en 4, rekenen en 
wiskunde in de groepen 4 en 6 en begrijpend lezen in groep 6. Voor een 
voldoende oordeel moeten de scores van drie van de vijf toetsen boven de 
ondergrens van de inspectie liggen. Dit is op deze school het geval. Technisch 
lezen in groep 3 ligt net iets onder het verwachte niveau, evenals rekenen en 
wiskunde in groep 4. De school is zich hiervan bewust en werkt doelgericht aan 
de verbetering. Uit de tussentijdse vorderingen blijkt dat de aanpak effectief is 
en de leerlingen de achterstand goed aan het inlopen zijn. De verwachting is dan 
ook dat de school haar tussenopbrengsten in juni 2012 weer voor alle 
vakgebieden op niveau heeft. 
 
De school stelt voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een eigen 
leerlijn ontwikkelingsperspectieven op. De ontwikkeling is echter nog te pril om 
op basis van de perspectieven te bepalen of leerlingen zich naar verwachting 
ontwikkelen. Dit is de reden dat de inspectie indicator 1.4 niet waardeert. 
 
Aanbod 
De school hanteert voor rekenen en wiskunde en voor spelling een methodisch 
aanbod. De overige vakken (taal, begrijpend lezen) worden gekoppeld aan het 
thematisch werken en de school gebruikt diverse leermiddelen en methoden als 
bronnenboeken. Om te voldoen aan de kerndoelen voor taal en begrijpend lezen 
hanteert de school de leerlijnen met concrete doelenoverzichten. Bij de planning 
van de thema's worden de lesinhouden afgestemd op de tussendoelen. De 
school verantwoordt ook achteraf welke doelen zijn aangeboden. Het is voor de 
leraren heel arbeidsintensief om zo met elkaar het onderwijs op een 
betekenisvolle wijze vorm te geven, maar zij doen dit met veel overtuiging en 
elan. Ook het woordenschatonderwijs krijgt binnen de context van de thema's 
veel aandacht. De leraren plannen en registreren per thema welke woorden aan 
bod komen. Verder zijn de lessen interactief en taalrijk en krijgen de schrijf- en 
leesstrategieën bij het verwerken van de leerstof veel aandacht. Het taalbeleid 
wordt ontwikkeld en aangestuurd door een onderzoeksgroep, bestaande uit drie 
leraren en de intern begeleider. 
 
De lessen 
Het pedagogisch klimaat is in alle groepen ontspannen en respectvol. De 
kinderen zijn zichtbaar gewend om samen te werken en elkaar te helpen. De 
lessen kenmerken zich verder door een duidelijke structuur qua opbouw van de 
les. De leraren geven de lesdoelen expliciet aan, de instructie is helder en zij 
reflecteren aan het eind van de les samen met de kinderen of de doelen gehaald 
zijn. De lessen verlopen verder ordelijk en taakgericht, waarbij opvalt dat de 
leraren de leerlingen stimuleren tot een actieve inbreng. De leerlingen tonen 
zich gemotiveerd en betrokken. Dit onderdeel beoordeelt de inspectie dan ook 
als 'goed' (indicator 5.3). 
 
De afstemming 
De school stemt het aanbod af op de mogelijkheden van de leerlingen. Zo is er 
verdiepings- of verrijkingsstof voor de snelle leerlingen en ondersteunend 
materiaal voor de leerlingen die meer moeite hebben met het leren. Ook bij de 
verwerking van het aanbod houdt de leraar rekening met de verschillen tussen 
leerlingen. In de groepsplannen is aangegeven welke leerlingen meer zorg nodig 
hebben, in de vorm van voorinstructie of verlengde instructie. In een aantal 
lessen duurde de klassikale uitleg echter tamelijk lang, waarbij de leraar niet 
zichtbaar inspeelde op de verschillende niveaus binnen de groep. Dit is de reden 
dat de inspectie de afstemming van de instructie nog als onvoldoende 
beoordeelt (6.2). De school kan de lestijd efficiënter inzetten, bijvoorbeeld door 
de goed presterende leerlingen eerder aan het werk te laten gaan en de 
verlengde instructie of het begeleid inoefenen eerder te starten. 
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Begeleiding en zorg 
De school heeft een degelijke zorgstructuur. In het zorgplan zijn de stappen in 
de zorg (zorgniveaus) helder beschreven. De intern begeleider vervult een 
krachtige rol in het geheel en vervult ook een coachende rol naar leraren toe. 
Zoals bij het algemeen beeld al aangegeven volgt de school de ontwikkeling van 
leerlingen gericht met zowel landelijk genormeerde toetsen als met 
methodetoetsen, gerichte observaties en zelf ontwikkelde toetsen. De resultaten 
worden geanalyseerd en leerlingen waarbij de ontwikkeling niet verloopt zoals 
verwacht, worden vroegtijdig gesignaleerd. De leraren houden per dag een 
logboek bij en bijzonderheden worden genoteerd in het kinderdagboek. In de 
groepen 1 tot en met 4 wordt de ontwikkeling vooral digitaal in beeld gebracht 
(Horeb), de school verwacht dat dit systeem het komende jaar ook beschikbaar 
komt voor de andere groepen, waarna het schoolbreed als volgsysteem wordt 
gehanteerd. De school stelt voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben 
waar mogelijk een groepsplan op of indien nodig een individueel handelingsplan. 
De plannen zijn voldoende concreet qua analyse en doelen. Verder wordt de 
ontwikkelingsvoortgang tussentijds genoteerd en vindt na afloop van de 
planperiode een evaluatie van de doelen plaats, niet alleen kwantitatief, maar 
ook kwalitatief. De inspectie is onder de indruk van de zorg die hier aan wordt 
besteed en beoordeelt indicator 8.4 dan ook als goed.  
 
Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg voldoet op alle onderdelen aan de criteria van de inspectie, 
waarbij de planmatige aansturing zelfs als 'goed' beoordeeld wordt (9.4). De 
school werkt vanuit een duidelijke visie en heeft haar meerjaren beleid 
vastgelegd in het schoolplan. In het jaarplan, dat dient als werk- en 
planningsdocument, worden de actuele beleidsvoornemens en speerpunten voor 
het betreffende schooljaar vastgelegd. De school evalueert haar resultaten en 
scherpt, indien nodig, zaken tussentijds aan, zoals nu gebeurt bij technisch 
lezen. Daarnaast staat dit jaar begrijpend lezen in de planning om te verbeteren. 
De school hanteert bij het kwaliteitsbeleid de zogenaamde PDCA cyclus. Zij 
bevraagt ook ouders en personeel eens per twee jaar op systematische wijze 
naar hun tevredenheid. Voor de leerlingen moet dit echter nog gebeuren.  
Verder worden schoolafspraken vastgelegd in een handboek waarin o.a. staat 
welke onderdelen en doelen van een bepaald vakgebied behandeld moeten 
worden. Daarmee wil zij ook de doorgaande lijn van de onderbouw naar de 
bovenbouw borgen. Verder wordt in het kader van de kwaliteitszorg de nodige 
aandacht besteed aan de teamontwikkeling en de professionalisering. Het team 
is hecht en bestaat uit ervaren leraren, die in veel gevallen een hoog 
opleidingsniveau hebben. Dit heeft volgens de directie ook een duidelijke 
meerwaarde omdat van de leraren wordt verwacht dat ze een onderzoekende 
houding hebben en ze vanuit het ontwikkelingsgericht onderwijs betekenisvolle 
leerinhouden kunnen ontwikkelen. Er vinden regelmatig gestructureerde 
klassenconsultaties plaats, ook met videoregistratie, met als doel samen met de 
leraren te reflecteren op hun handelen in de klas. Verder is de school formeel 
aangewezen als opleidingsschool, hetgeen een extra impuls geeft aan de 
onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling.  
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3 Toezichtarrangement  

Kwaliteit 
De Inspectie van het Onderwijs kent aan de Archipel het basisarrangement toe. 
Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te 
intensiveren. 
 
Naleving  
De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving 
van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 
 
 
 
 
 
 
 


