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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ). 
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om 
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
Het bestuur weet wat er op de scholen gebeurt. Dit komt onder 
andere doordat het regelmatig de scholen bezoekt. Op alle scholen is 
de onderwijskwaliteit op zijn minst voldoende. Het bestuur moedigt 
de scholen aan om nog beter onderwijs te geven. Net als het bestuur 
vinden wij dat op vijf van de negentien scholen de kwaliteit zelfs goed 
is. Ook vinden wij het mooi dat het bestuur ervoor zorgt dat 
medewerkers veel met en van elkaar kunnen leren. 

Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur kan op 
korte en langere termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 
Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft 
voor het verzorgen van onderwijs. 
 

Wat moet beter? 
Op twee scholen hebben wij onderzoek gedaan of zij zich houden aan 
de Leerplichtwet. We zien dat scholen soms onterecht verlof geven 
aan ouders van leerlingen die daar om vragen. Het bestuur moet 
ervoor zorgen dat het geven van verlof altijd volgens de regels gaat.   
 
Wat kan beter? 
Binnen STAIJ zijn er verschillende scholen die goed onderwijs geven. 
Scholen weten dit niet altijd van elkaar. Het bestuur kan scholen 
helpen om meer van elkaar te weten waar ze goed in zijn. Scholen 
kunnen daardoor (nog) meer van elkaar leren. 
 
Wij vinden dat de intern toezichthouder in de volgende jaarverslagen 
meer aandacht kan geven aan de verantwoording over zijn taken en 
activiteiten. Over één van deze taken, het interne toezicht op 
doelmatigheid, ontbreekt een verantwoording. 
Het bestuur heeft risico's goed in kaart gebracht, maar kan meer 
aandacht besteden aan de manier waarop het risicobeheersysteem 
functioneert en de resultaten die daarmee zijn bereikt. 

Bestuur: Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Samen tussen Amstel en 
IJ (STAIJ) 
Bestuursnummer: 41774 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 20 
 
Totaal aantal leerlingen: 5957 
Teldatum: 1 oktober 2018 
 
Lijst met onderzochte scholen: 
 
BRIN: 
18UR|C1 Aldoende 
19AQ|C2 Vrijeschool Thula 
20WT|C1 SBO Het Spectrum 
20ZG|C2 Bataviaschool NK 
20TV|C1 4e Montessorischool De 
Pinksterbloem 
20YG|C1 Daltonschool De Meer 
22LE|C1 8e Montessorischool Zeeburg 
28BA|C1 Montessorischool 
Steigereiland 
29UA|C1 Laterna Magica 
30UP|C1 MKC De Amstel 
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Vervolg 
Wij bezoeken het bestuur over vier jaar opnieuw. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in april, mei en juni 2019 een vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij STAIJ. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende 
vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de 
hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet 
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken 
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen het 
vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen 
onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 
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Verificatie Goed 

School 1 2 3 4 5 6 7 8 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● ● ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● ● ● ● ● 

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● ● ● ● ● 

OP6 Samenwerking ● ● ● ● ● ● ● ● 

OP8 Toetsing en afsluiting ● ● ● ● ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● ● ● ● ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● ● ● ● ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● ● ● ● ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● ● ● ● ● 

OR3 Vervolgsucces ● ● ● ● ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● 

1. SBO Het Spectrum (20WT),  2. Vrijeschool Thula (19AQ-C2), 3. 
Montessorischool Steigereiland (20ZT), 4. Bataviaschool NK (20ZG-
C2), 5. Aldoende (18UR), 6. 4e Montessorischool De Pinksterbloem 
(20TV), 7. Laterna Magica (29UA), 8. MKC De Amstel (30UP), 9. 
Daltonschool De Meer (20YG), 10. Montessorischool Zeeburg (22LE) 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen voerden wij diverse 
onderzoeksactiviteiten uit. Naast documentenanalyse en gesprekken 
met diverse partijen deden wij verificatieonderzoeken op vier scholen 
en voerden wij op verzoek van het bestuur vijf onderzoeken naar Goed 
uit. De onderzoeken naar Goed omvatten alle standaarden. Bij de 
verificatieonderzoeken beperkten wij ons tot vier standaarden die wij 
in samenspraak met het bestuur hebben gekozen. Naast de 
standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) zijn dat de 
standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2) en Samenwerking (OP6). De 
keuze voor deze standaarden ligt voor de hand omdat deze aansluiten 
bij het beleid van STAIJ, in het bijzonder bij het beleidsthema ‘Samen 
leren voor het leven’. Binnen STAIJ vindt men het belangrijk dat je 
samen leert van, door en met elkaar. Door het verbinden van interne 
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en externe kennis en kunde, is het de bedoeling dat iedereen - 
leerlingen én medewerkers - binnen de organisatie elkaar inspireert 
en ondersteunt in de eigen ontwikkeling. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 
 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid art. 11; 13a; 14; 18; 

21a; 27c Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 lid 12; 13 lid 1 onder k; 40, 
40c WPO 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
daarin opgenomen. 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van de verificatieonderzoeken. In 
de hoofdstukken 4 tot en met 8 zijn de bevindingen van de 
onderzoeken naar Goed te lezen. De uitkomsten van de 
leerplichtonderzoeken leest u in de hoofdstukken 9 en 10. 
 
In hoofdstuk 11is de reactie van het bestuur op het onderzoek en 
rapportage opgenomen. 

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 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Er is 
weergegeven in hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld 
dat het bestuur zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen 
en in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op 
schoolniveau. 

Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Op beide vragen kunnen we een positief antwoord geven. 
Het bestuur heeft de kwaliteit van het onderwijs goed in beeld en 
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stuurt gericht op verdere verbetering. Het maakt de eigen ambities 
overtuigend waar. Daarom hebben wij alle standaarden binnen het 
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie als Goed gewaardeerd. 
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van STAIJ. Ook de financiële rechtmatigheid is 
in orde. Het bestuur voldoet aan de vereisten van het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
We beantwoorden deze vragen positief en waarderen de standaard 
Kwaliteitszorg als Goed. Dit komt omdat het bestuur een goed 
functionerend stelsel van kwaliteitszorg heeft. Daarmee heeft het 
bestuur de scholen goed in beeld en verbetert het de 
onderwijskwaliteit. Ook heeft het bestuur eigen ambities vastgelegd 
in het strategisch beleid aan de hand van de volgende drie pijlers: 
Onderwijskwaliteit, Professionalisering en Ondernemerschap & 
Innovatie. Het bestuur weet deze ambities voor een groot deel te 
realiseren. Bij alle scholen stimuleert het bestuur om de 
uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie goed 
in beeld te hebben en met het onderwijskundig concept daar op aan 
te sluiten. 
 
Stimuleren van eigen ambities motiveert scholen om voor Goed te 
gaan 
Het bestuur stimuleert scholen hun eigen ambities te verwezenlijken 
en zich verder te ontwikkelen tot een goede school. Het bestuur heeft 
bij dit vierjaarlijks onderzoek vijf scholen voorgedragen voor een 
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onderzoek naar Goed. Al deze scholen zijn ook door ons als Goed 
gewaardeerd. 
 
Monitor stimuleert reflectie van scholen 
De scholen verantwoorden zich systematisch aan het bestuur over de 
kwaliteit van het onderwijs. Dit doen ze onder andere middels een 
kwaliteitsmonitor waar het bestuurlijk kwaliteitskader in is 
opgenomen dat afgeleid is van het Onderzoekskader van de inspectie. 
Deze monitor geeft voor het bestuur zicht op de kwaliteit en inzicht in 
het reflecterend vermogen van de scholen. 
 
De kwaliteit van de onderbouwing van de (zelf)beoordelingen in de 
monitor verschilt per school. Wij hebben een aantal voorbeelden 
gezien, waarin scholen goed de eigen beoordelingen onderbouwen. 
Ook hebben wij monitorrapportages gezien waarin dit minder sterk 
was. Het bestuur is zich hier van bewust en weet waar en welke 
kwaliteitsslag gemaakt kan worden. Ook kunnen sommige scholen 
duidelijkere schooleigen criteria formuleren, zodat het bestuur daar 
gerichtere feedback op kan geven 
 
Schoolbezoeken geven beeld van kwaliteit 
Elke school wordt jaarlijks bezocht door een onderzoeksteam waar, 
naast diverse deskundigen, ook het bestuur deel van uitmaakt. Een 
mooie ontwikkeling is dat sinds dit schooljaar bij elk schoolbezoek 
ook een directeur van een andere school in het onderzoeksteam zit. 
Daarmee stimuleert het bestuur de collegiale consultatie tussen 
directeuren onderling en bevordert het daarnaast hun 
deskundigheid.  
Dit team doet onderzoek naar de kwaliteit van de school, waarbij de 
door de school opgestelde kwaliteitsmonitor het vertrekpunt is. Zij 
doen lesobservaties, analyseren documenten en voeren gesprekken 
met de schoolleiding, medewerkers, ouders en leerlingen. Daardoor 
krijgt het bestuur een goed beeld van de kwaliteit van de scholen en 
toetst het ook hier de mate van zelfreflectie. Aan het einde van de 
onderzoeksdag geeft het bestuur een terugkoppeling aan het team en 
stelt het daarna een rapport op waar de school mee verder kan.  
 
Wij hebben ter voorbereiding van ons onderzoek een aantal van deze 
rapportages bekeken en constateren dat ons beeld van de door ons 
bezochte scholen op hoofdlijnen overeenkomt met die van het 
bestuur. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer (KA2)? 
Ook deze vraag beantwoorden we positief en wij waarderen ook de 
Kwaliteitscultuur als Goed. Tijdens verschillende 
onderzoeksactiviteiten hebben wij het beeld bevestigd gekregen dat 
er sprake is van een sterke verbetercultuur. Het bestuur stimuleert 
medewerkers om, in onderlinge samenwerking, continu de 
professionaliteit te verbeteren. Daarmee realiseert het bestuur de 
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eigen ambities met betrekking tot de pijler Professionalisering uit het 
strategisch beleid. 
 
Professionele ruimte door situationeel leiderschap 
De kern van het organisatiemodel van STAIJ is dat er groot belang 
gehecht wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 
met de focus op het primaire proces. In dit model staan de 
medewerkers centraal en krijgen zij voldoende professionele ruimte 
van de leiding om het vak zo bekwaam mogelijk uit te voeren. De 
medewerkers die wij gesproken hebben, ervaren die ruimte en 
benoemen dat het bestuur daarnaast gericht stuurt in situaties waar 
dit nodig is. 
 
‘Leren van, door en met elkaar’ 
Eén van de ambities van het bestuur is dat er binnen STAIJ 
voortdurend van en met elkaar wordt geleerd. Dit wordt in de 
dagelijkse praktijk overtuigend waargemaakt. Voorbeelden van hoe 
het bestuur ‘het leren van, door en met elkaar’ stimuleert en 
faciliteert, is het digitale platform en het Coachingshuis. Binnen de 
gehele stichting zien we op alle lagen een sterke, professionele 
verbetercultuur, vanuit een breed gedragen visie met meestal 
ambitieuze doelstellingen. Op alle scholen die tijdens dit vierjaarlijks 
onderzoek onderzocht zijn, hebben wij daarom ook de 
Kwaliteitscultuur (KA2) als Goed gewaardeerd. 
 
Coachingshuis richt zich op systemisch coachen 
Het Coachingshuis is een ander voorbeeld van de realisatie van de 
eigen ambities binnen de pijler ‘Professionalisering’. Scholen van 
STAIJ kunnen gebruik maken van de diensten die zij aanbieden. Zo 
kunnen leraren coaching krijgen gericht op het versterken van 
pedagogische en didactische vaardigheden en leidinggevenden 
gericht op leiderschapsontwikkeling. Ook biedt het Coachingshuis 
begeleiding in intervisie en supervisie. 
 
Bij alle coachingsactiviteiten richt men zich op het gehele systeem. Er 
wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat hoe meer het systeem als 
geheel versterkt wordt, des te meer de mogelijkheid ontstaat voor de 
individuele leden om de eigen vraagstukken zelf op te lossen. 
Daarmee wordt de professionaliteit van de medewerkers vergroot. 
 
Meer profiteren van elkaars goede onderwijspraktijken 
Binnen STAIJ zijn er op diverse scholen mooie voorbeelden van 
inspirerende onderwijspraktijken. Deze zijn binnen de stichting bij 
andere scholen vaak nog niet bekend genoeg. Daar ligt nog een te 
benutten kans. Professionals kunnen meer profiteren van goede 
voorbeelden van andere scholen. Talenten en kwaliteiten die in huis 
zijn, kunnen dan (nóg) beter benut worden. 
 
Bestuur reageert op (gevolgen van) lerarentekort 
De scholen van stichting STAIJ bevinden zich in een regio waar een 
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tekort aan leraren is. De verwachting is dat dit de komende jaren fors 
toeneemt. Het bestuur neemt deze zorgelijke ontwikkeling zeer 
serieus. Het heeft dit tekort en de gevolgen daarvan scherp in beeld. 
 
Het bestuur merkt dagelijks wat dit tekort betekent voor de 
onderwijskwaliteit op de scholen. Deze komt onder druk te staan. 
Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, doet het veel om 
hierop te anticiperen om tenminste de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit vast te houden. Een voorbeeld daarvan is dat het 
bestuur investeert in het opleiden en begeleiden van zij-instromende 
leraren. In samenwerking met de lerarenopleiding biedt STAIJ een 
doordacht en op maat gesneden begeleidingstraject. Daarnaast 
agendeert het bestuur dit probleem met hoge frequentie in de 
gesprekken met diverse stakeholders. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Ook de derde deelvraag beantwoorden we positief. Wij waarderen de 
Verantwoording en dialoog ook als Goed, omdat het bestuur 
transparant is en zich verantwoordt aan diverse stakeholders en op 
een actieve wijze de dialoog aangaat. 
 
Verantwoording is toegankelijk voor het publiek 
Het bestuur is zich bewust van de maatschappelijke opdracht die het 
heeft en de verantwoordelijkheid die het met zich meedraagt. Daarom 
hecht het bestuur er veel waarde aan dat alle informatie toegankelijk 
moet zijn voor eenieder. Zo zijn op de website onder andere allerlei 
beleidsdocumenten en rapportages te vinden. Het bestuur ziet voor 
zichzelf de kans om deze informatie voor het brede publiek 
begrijpelijker te maken. 
 
Groot draagvlak bij de raden dankzij open communicatie 
Het bestuur ontvangt veel vertrouwen van zowel de raad van toezicht 
als de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het bestuur zorgt 
bij deze organen voor een groot draagvlak voor het beleid en de 
keuzes die worden gemaakt. 
 
Het bestuur organiseert tegenspraak via een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. Volgens de leden die wij spraken, 
communiceert het bestuur duidelijk met de raad. Ook worden zij 
actief betrokken bij alle ontwikkelingen en is alles bespreekbaar; het 
bestuur voert graag de dialoog. 
Daarnaast brengt het bestuur ook geregeld een bezoek aan 
medezeggenschapsraden van scholen. 
 
De raad van toezicht schetst een vergelijkbaar beeld. Ook hier 
benoemen de leden dat het bestuur transparant is, duidelijk 
communiceert en de raad actief betrekt bij verschillende complexe 
thema’s. 
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‘SAMEN’ voor een nieuwe koers 
Het bestuur heeft samen met diverse interne en externe 
belanghebbenden in onderlinge dialoog het strategische beleid 
opgesteld voor de aankomende planperiode (2019-2023). Daarmee 
weet het bestuur draagvlak te creëren met verschillende stakeholders. 
 
Groot netwerk wordt goed benut 
Het bestuur beschikt over een groot stedelijk en landelijk netwerk en 
weet dit goed te benutten. Daarmee kan het op verschillende plekken 
belangrijke punten voor het onderwijs en de stad agenderen. Zo is het 
bestuur in de gelegenheid om met diverse belangenpartijen de 
dialoog aan te gaan. Daarnaast participeert het bestuur in diverse 
klankbordgroepen en ontwikkelgroepen. 

2.2. Financieel beheer 

Wij zien op korte of middellange termijn geen financiële risico’s die 
het voortbestaan in gevaar brengen. Ook het financieel beheer is in 
orde. Hiermee voldoet het bestuur aan de eisen van het Financieel 
beheer. Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven geen oordeel over de financiële 
doelmatigheid, tenzij daartoe aanleiding is. Dat is hier niet het geval. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te 
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de komende 
drie jaar. Dit is gebaseerd op de jaarverslagen van het bestuur. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
of < 0,50 

1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Weerstandsvermogen < 5% 14,2 13,7 11,0 10,0 10,0 11,0 

Huisvestingsratio > 10% 
of > 15% 

7,8 8,0 8,0 nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -0,9 0,4 -1,9 -1,7 0,2 0,8 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. 
 
Wel wijzen wij erop dat de verantwoording van het bestuur in het 
jaarverslag volledig moet zijn. Zodat de interne toezichthouders, de 
medezeggenschap, ouders en andere belanghebbenden kunnen 
begrijpen welke keuzes het bestuur maakt en welke ontwikkelingen er 
worden verwacht. Twee onderdelen van de 
continuïteitsparagraaf kunnen volgens ons verder worden toegelicht. 

Het gaat dan om het verslag van de intern toezichthouder waarin deze 
zich verantwoordt over de manier waarop ze het bestuur ondersteunt 
en/of adviseert over financiële - en beleidsvraagstukken en waaruit 
duidelijk wordt welke resultaten daarmee zijn bereikt. 
 
Het jaarverslag besteedt aandacht aan de aanwezigheid van het 
interne risicobeheersings- en controlesysteem en bevat een risico-
inventarisatie en hoe deze risico's zijn te ondervangen. Het bestuur 
kan in de volgende jaarverslagen nog verder toelichten hoe het 
interne risicobeheersingssysteem in de praktijk functioneert. Ze kan 
daarbij nadrukkelijker aangeven welke resultaten ermee zijn bereikt 
en welke aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de 
komende jaren. 

Financiële doelmatigheid 

Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
aanleiding toe is. Dat is hier niet aan de orde. Wel wijzen wij de interne 
toezichthouder erop dat zij in het jaarverslag verantwoording moet 
afleggen over de uitvoering van haar wettelijke taken. Daaronder valt 
ook het toezicht op doelmatigheid van bestedingen. Daarover troffen 
wij geen informatie aan in het jaarverslag over 2018. Wij vragen de 
intern toezichthouder om voortaan in de jaarverslagen meer aandacht 
te geven aan de doelmatigheid van de bestedingen en aan te geven 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Scholen 

8e Montessorischool Zeeburg 
(22LE|C1) 
De vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) voldoet niet 
(art. 11, 13a en 14 van de 
Leerplichtwet 1969 en de 
beleidsregel ‘specifieke aard van het 
beroep’ en ‘andere gewichtige 
omstandigheden’ zoals bedoeld in 
de Leerplichtwet 1969) 

 
 
Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de verlofaanvragen worden verleend 
volgens de regels die binnen het 
wettelijke kader en de richtlijnen 
vallen. 

 
 
Ten minste zes maanden na 
vaststelling van het rapport 
onderzoekt de inspectie het herstel. 

Daltonschool De Meer (20YG|C1) 
 1.Er is geen tijdige (herhaal-) 
melding ongeoorloofd verzuim (art. 
21a Leerplichtwet 1969) 
 
2.De vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) voldoet niet 
(art. 11, 13a en 14 van de 
Leerplichtwet 1969 en de 
beleidsregel ‘specifieke aard van het 
beroep’ en ‘andere gewichtige 
omstandigheden’ zoals bedoeld in 
de Leerplichtwet 1969) 

 
1. Het bestuur draagt na vaststelling 
van het rapport zorg voor melding 
van ongeoorloofd verzuim. 
 2. Het bestuur draagt er zorg voor 
dat de verlofaanvragen worden 
verleend volgens de regels die 
binnen het wettelijke kader en de 
richtlijnen vallen. 

 
Ten minste zes maanden na 
vaststelling van het rapport 
onderzoekt de inspectie het herstel. 

hoe zij hier toezicht op houdt. 
We besteden nog niet zo lang aandacht aan het functioneren van het 
interne toezicht. Daarom vinden wij het nu nog niet gepast om een 
herstelopdracht te geven. 

Financiële rechtmatigheid 
 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij 
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountants 
op de financiën van het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende 
informatie een rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het 
gebied van de financiële rechtmatigheid. In ons onderzoek leidde de 
weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
3.1. SBAO Het Spectrum 

Op SBAO Het Spectrum heeft op 27 mei 2019 een verificatieonderzoek 
plaatsgevonden. Hierbij zijn de standaarden Zicht op ontwikkeling en 
begeleiding, Samenwerking, Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur 
onderzocht. 

Gericht de ontwikkeling sturen 
Wij hebben de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
Goed gewaardeerd omdat de school een heldere systematiek heeft 
waarmee het de sociale en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen 
niet alleen volgt, maar ook stuurt. Dit gebeurt middels 
ontwikkelingsperspectieven die jaarlijks meerdere malen worden 
geëvalueerd en - indien nodig - bijgesteld. Deze 
ontwikkelingsperspectieven bevatten doordachte, persoonlijke 
leerlijnen met duidelijke doelen, waarmee leerkrachten de instructie 
en de verwerking van het aanbod goed kunnen afstemmen op de 
diverse onderwijsbehoeften. De school is daarbij voortdurend op zoek 
naar aanscherping van het ontwikkelingsperspectief. 
De school heeft de ambitie ook de ontwikkeling van praktische 
vaardigheden in haar programma op te nemen, mede omdat er 
relatief veel leerlingen naar het praktijkonderwijs uitstromen. Een 
mooi begin hiervan is de ‘Brede Talent Ontwikkeling’ die na schooltijd 
wordt aangeboden aan de leerlingen. De school ziet dit als een 
mogelijkheid om schoolse en praktische vaardigheden te integreren in 
haar programma, maar is zich ervan bewust dat deze vorm van een 
‘verlengde schooldag’ op vrijwillige basis is en (wellicht) niet door alle 
leerlingen wordt benut. 
 
Leerlingen profiteren van samenwerking met partners 
De standaard Samenwerking is ook als Goed gewaardeerd omdat de 
leerlingen profijt hebben van de samenwerking die Het Spectrum met 
haar (keten)partners heeft. Zo is er samenwerking met 
gespecialiseerde jeugdzorg in de school die leerlingobservaties doet 
ten behoeve van diagnostiek en met individuele leerlingen in de 
groepen gewerkt. 
Ook is de samenwerking met de ouders voor Het Spectrum van groot 
belang. De ouders worden betrokken bij het ontwikkelingsperspectief 
van hun kind en krijgen vanaf groep 6 een voorlopig advies voor 
vervolgonderwijs. Er vindt een warme overdracht plaats naar het 
voortgezet onderwijs doordat er contact is met de zorgcoördinator 
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van de scholen. 
Ten slotte is er op het niveau van de directie geregeld overleg met 
andere directeuren van sbo-scholen in Amsterdam. Hier worden 
ervaringen uitgewisseld en gemeenschappelijke onderwerpen 
besproken. 

Functionerend stelsel van kwaliteitszorg 
Wij hebben de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende beoordeeld 
omdat Het Spectrum een functionerend stelsel rondom de 
kwaliteitszorg heeft. In het schoolplan is beschreven hoe de kwaliteit 
van het onderwijs wordt gewaarborgd. De kwaliteitszorg wordt onder 
andere vormgegeven door een jaarlijkse zelfevaluatie middels een 
kwaliteitsmonitor. Tevens krijgt de school elk jaar een bezoek van een 
onderzoeksteam en wordt het daarmee ‘van buitenaf’ bekeken en 
beoordeeld. Op Het Spectrum heeft dit bezoek in april 2019 
plaatsgevonden. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren 
gekomen. 
 
Veel draagvlak bij team voor visie en ambities 
Wij hebben de Kwaliteitscultuur als Goed gewaardeerd omdat Het 
Spectrum niet alleen aan de basiskwaliteit voldoet (bevoegd en 
bekwaam personeel dat zich voortdurend professionaliseert), maar 
omdat de school een stap verder gaat dan dat. Zo heeft de directie 
een groot draagvlak gecreëerd voor de visie en de ambities van de 
school en is er binnen het team een grote betrokkenheid bij het 
onderwijs. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit de inzet van de intern 
begeleiders ter vervanging van leraren in de klas. Hierdoor komen 
echter hun werkzaamheden als intern begeleider - en daarmee 
mogelijk de kwaliteit van het onderwijs - onder druk te staan. Het 
bestuur deelt de zorg van de inspectie op dit punt. 
Op Het Spectrum wordt weloverwogen gekozen voor een mix van 
specialismen binnen het team. Naast de teamscholingen op het 
gebied van 'leren zichtbaar maken' en coöperatieve werkvormen 
kunnen individuele leerkrachten trainingen of workshops volgen om 
hun professionaliteit te vergroten. 

Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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3.2. Vrijeschool Thula 

Op 3 juni 2019 hebben wij een verificatieonderzoek op Vrijeschool 
Thula uitgevoerd. Net als het bestuur hebben wij de standaarden Zicht 
op ontwikkeling (OP2), Samenwerking (OP6) en Kwaliteitzorg (KA1) als 
Voldoende beoordeeld. Wij waarderen de Kwaliteitscultuur (KA2) als 
Goed. 

Beeld van ontwikkeling van leerlingen vanuit verschillende 
perspectieven 
De Vrijeschool Thula voldoet aan de basiskwaliteit op de standaard 
Zicht op ontwikkeling. Met behulp van een biografieformulier van 
ieder kind, dat tijdens de kennismaking met de ouders wordt 
ingevuld, krijgt de school vanaf binnenkomst een beeld van het 
kind. Dit beeld wordt vervolgens aangevuld met eigen observaties 
en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem. 
Een stagnatie in de ontwikkeling wordt door dit systeem door de 
leerkrachten gezien, waardoor er maatregelen kunnen worden 
genomen. Dit is recentelijk gebeurd op het gebied van het 
leesonderwijs, er is namelijk extra inzet in de klas gerealiseerd na 
analyse van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. 
Ook wordt op de Vrijeschool Thula de ontwikkeling op andere 
gebieden gevolgd, bijvoorbeeld voor het kenmerkende vak euritmie. 
Ouders krijgen zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling door het 
getuigschrift dat de school voor ieder kind opstelt. 
 
Aangezien de Vrijschool Thula een school in opbouw is met alleen 
kleuterklassen en een klas 1, is het voor de school zaak deze lijn voort 
te zetten in de nog op te richten hogere groepen. Ook kan gekeken 
worden naar het formuleren van concrete doelen voor de overige 
gebieden waarop de kinderen worden gevolgd. 
 
Samenwerken vanuit maatschappelijk doel 
Ook de standaard Samenwerking op de Vrijeschool Thula is als 
Voldoende beoordeeld. De school is gehuisvest in hetzelfde pand als 
Openbare Basisschool de Dapper. Het bestuur wil op deze locatie een 
maatschappelijke opdracht verwezenlijken, namelijk de segregatie op 
school tegengaan en kansengelijkheid stimuleren. 
 
Er is samenwerking tussen de twee scholen op verschillende vlakken. 
Zo wordt het leesonderwijs gebruikt om sterke en zwakke lezers van 
de verschillende scholen aan elkaar te koppelen. Ook bij het 
bewegingsonderwijs is er sprake van samenwerking, maar dit heeft 
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voornamelijk met de grootte van de groepen te maken. 
De samenwerking met de ouders van de Vrijeschool Thula is intensief, 
de school is ontstaan uit een ouderinitiatief. Ook tussen de 
ouderpopulatie van de twee scholen ontstaat samenwerking, zoals de 
communicatiemaatjes. Hierbij helpen ouders van de Vrijeschool Thula 
ouders van de Dapper bij de voorbereiding op de inburgeringscursus. 
 
Ook op het gebied van samenwerking is het van belang te borgen wat 
er al gedaan wordt en dit verder te ontwikkelen. We nodigen de 
school en het bestuur uit om zichtbaar te maken wat bij de leerlingen 
merkbaar is van deze samenwerking. Concrete en toetsbare doelen 
voor de pedagogische en didactische effecten van de samenwerking 
met de Dapper zijn hiervoor onmisbaar. 

Zicht op kwaliteit 
De Kwaliteitszorg op de Vrijeschool Thula is Voldoende. 
Het bestuur van STAIJ heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs 
conform de systematiek die zij op al hun scholen hanteren. De 
schoolcoördinator is de schakel tussen de school en het bestuur. Met 
het bestuur van de Geert Groote School is een convenant afgesloten, 
waarin is vastgelegd dat vanuit dit bestuur wordt bijgedragen aan de 
onderwijsinhoudelijk ontwikkeling op de Vrijeschool Thula. In een 
stuurgroep zijn alle partijen vertegenwoordigd en wordt de 
ontwikkeling van de school gevolgd. 
 
De schoolcoördinator is gericht op verbinding met beide 
schoolbesturen en maakt weloverwogen keuzes met het team over 
onderwijsinhoudelijke en pedagogische vraagstukken. 
 
Breed draagvlak voor de visie 
De Kwaliteitscultuur van de school wordt als Goed gewaardeerd. 
Het team is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de school en 
werkt voortdurend aan verbetering van het onderwijs en hun eigen 
professionaliteit. Leerkrachten die nog niet geschoold zijn in het 
Vrijeschool-onderwijs volgen een applicatiecursus. Daarnaast worden 
de schoolcoördinator en de directeur van De Dapper gecoacht op het 
vormgeven van de samenwerking tussen de twee scholen door 
coaches uit het Coachingshuis van STAIJ. 
Er is draagvlak voor de visie van de school in het team en uit het 
gesprek met de leerkrachten blijkt een sterk gevoel van eigenaarschap 
voor het gekozen concept en de uitwerking daarvan in het onderwijs. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

3.3. Montessorischool Steigereiland 

Net als het bestuur van stichting STAIJ hebben wij de standaarden 
Zicht op ontwikkeling (OP2), Samenwerking (OP6), Kwaliteitszorg 
(KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) de waardering Goed gegeven. Dit 
komt doordat Montessorischool Steigereiland op deze standaarden 
eigen ambities realiseert. 

Door interactie is de ontwikkeling van leerlingen goed in beeld 
Wij waarderen de standaard Zicht op ontwikkeling als Goed om 
meerdere redenen. 
 
De school brengt de ontwikkeling van de basisvaardigheden goed in 
beeld en dit gebeurt binnen een cyclisch proces. Naast de toetsen uit 
het leerlingvolgsysteem, worden ook diagnostische gesprekken 
gevoerd om de onderwijsbehoeften scherper te krijgen. Bij leerlingen 
met complexere en specifiekere didactische behoeften, wordt dit door 
een (vak)specialist gedaan, omdat zij over meer expertise beschikken. 
Er wordt daarnaast veel in kleine instructie- en begeleidingsgroepen 
gewerkt, waar veel interactie plaatsvindt. Daardoor krijgen leraren 
scherp zicht op wat de leerlingen beheersen en hoe zij leren. 
 
De school vindt het tevens belangrijk dat leerlingen zich breed 
ontwikkelen. De school heeft daarom vakleerkrachten voor 
bewegingsonderwijs, beeldende en muzikale vorming. Ook zij volgen 
systematisch de ontwikkeling van de leerlingen binnen deze 
vakgebieden. 
 
Daarnaast biedt de school ook specifieke vaardigheden aan. Zij heeft 
de ambitie om deze leerlijnen verder te expliciteren en leerlingen 
daarin te volgen. Deze ontwikkeling past mooi binnen de wens van de 
school om het lesaanbod meer vanuit betekenisvolle thema’s in te 
richten. Zij zijn daarbij terecht kritisch op wat er geregistreerd moet 
worden. 
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Actieve samenwerking met partners 
De standaard Samenwerking waarderen wij als Goed. Op actieve wijze 
weet de school de ouders te betrekken. Een mooi voorbeeld is dat er 
verschillende thema-avonden worden gehouden over opvoeding en 
onderwijs. Ouders die wij spraken, benoemen dat zij tevreden zijn 
over hoe de school hen als partner benadert. 
 
Daarnaast werkt de school intensief samen met diverse 
ketenpartners. Met behulp van deze externe deskundigen lukt het de 
school om beter tegemoet te komen aan de specifieke(re) 
onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Vanuit verschillende perspectieven goed zicht op kwaliteit 
De Kwaliteitszorg waarderen wij als Goed omdat de school duidelijke 
ambities heeft en deze weet waar te maken in de dagelijkse praktijk. 
De directie stuurt gericht op het verder verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
deskundigen van binnen en buiten de school. Daarmee krijgt de 
directie goed zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces, gebaseerd 
op beelden vanuit verschillende perspectieven. 
 
Uitgedaagd worden op een lerende school 
Montessori Steigereiland is een school met een goede 
kwaliteitscultuur. Er is sprake van een open en fijne sfeer binnen de 
school. Het is daarnaast een gewoonte dat leraren zich blijvend 
professionaliseren. 
 
Leraren voelen zich eigenaar van de schoolontwikkeling. De 
deskundigheid die de school zelf in huis heeft, wordt benut. Zo 
verzorgen leraren die specialist zijn op een bepaald gebied, (delen van) 
studiedagen voor het team. Dat maakt dat veel leraren zich blijvend 
uitgedaagd voelen om op Steigereiland te werken. 
 
In hoofdstuk 2.1 schreven we dat het bestuur actief inspeelt op het 
lerarentekort door middel van een afgestemd traject voor zij-
instromers. Steigereiland is één van de scholen die, naast reguliere 
pabo-studenten, ook de zij-instromende leraren een leer-werkplek 
bieden. Zij worden door verschillende functionarissen intensief op de 
werkvloer begeleid. Kortom: de school beschikt over de juiste 
condities én neemt haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid om 
toekomstige leraren goed op te leiden. 
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Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 23/65



Resultaten onderzoek goede 
school: Bataviaschool 

4 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
Bataviaschool, een school voor nieuwkomers. Het bestuur heeft 
deze school voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een 
goede school. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De Bataviaschool krijgt de waardering Goede school. Dit blijkt uit de 
waardering Goed voor alle kwaliteitsgebieden. 
 
De Bataviaschool bereidt de leerlingen, die pas in Nederland zijn en 
daarom het Nederlands niet beheersen, voor op het vervolgonderwijs 
en een plaats in de samenleving. Directie en team zijn betrokken en 
kunnen met trots zeggen dat het onderwijs ingericht is voor de 
leerlingen in een veilige en gestructureerde omgeving. Daarnaast is er 
externe ondersteuning voor de leerlingen en hun ouders. Verder zijn 
alle geledingen van het onderwijs, leraren, leerlingen en ouders, 
verbonden met elkaar. Samen ontplooien zij de talenten van de 
leerlingen. 
 
Om dit te realiseren, analyseren de leraren beschikbare gegevens en 
toetsresultaten van de leerlingen. Deze analyse vormt de basis voor 
de keuze van het aanbod, de organisatie van de les en het didactisch 
handelen van de leraren. Door op deze manier te werken lukt het de 
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school om de leerlingen het Nederlands te leren lezen, schrijven en 
spreken. Verder is het onderwijs voor alle leerlingen van in- tot 
uitstroom gepland. In de school heerst een prettig klimaat waarbij de 
relatie tussen leraren, leerlingen en ouders gebaseerd is op 
wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect. 
 
De directie en het team werken samen aan continue verbetering van 
de onderwijskwaliteit en er is sprake van sterk onderwijskundig 
leiderschap en een professioneel team. Deze aspecten, samen 
met goede ondersteuningsstructuur en het ondersteunende 
pedagogische leerklimaat, maakt dat de leerlingen tot rust komen en 
in staat worden gesteld om te leren en te bouwen aan een nieuwe 
toekomst. 

4.1. Onderwijsproces 

Talenten en onderwijsbehoeften goed in beeld 
De standaard Aanbod hebben we als Voldoende beoordeeld. De 
talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen vormen de basis 
voor de organisatie van het onderwijs. Om dit te bepalen observeren 
de leraren de nieuwe leerlingen vanaf de start en koppelen hen aan 
een leerling die de Nederlandse taal en de moedertaal van de nieuwe 
leerling spreekt. Het doel is om binnen korte tijd zicht te krijgen op de 
onderwijsbehoeften van nieuwe leerlingen. Vervolgens plannen de 
leraren in een ontwikkelingsperspectief (OPP) het onderwijs voor de 
leerlingen. Hierin zijn ambitieuze doelen opgenomen, die afhankelijk 
van de prestaties van de leerlingen worden bijgesteld. Zo evalueren 
leraren het OPP elke tien weken en bepalen ze de leergroei van de 
leerlingen. Daarna stellen ze de doelen en het uitstroomperspectief 
van leerlingen bij. De school heeft ook een digitaal systeem om de 
ouders op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de school en in 
de groep. Hierdoor kunnen de ouders hun kind(eren) beter 
ondersteunen in het leerproces en blijven zij beter op de hoogte. 
 
Leraren weten leerlingen te boeien 
De standaard Didactisch handelen hebben we als Goed gewaardeerd. 
Samen met observanten van de school hebben wij tijdens de 
lesobservaties gezien dat het handelen van leraren toegespitst is om 
leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken, lezen en 
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schrijven. Om dit doel te bereiken leggen leraren de lesstof op een 
boeiende wijze uit. Zij weten met woord en gebaar de leerlingen 
duidelijk te maken waarover de les gaat en doen dat doelgericht. 
Hierdoor realiseren leraar en leerling een prima werksfeer en is de 
betrokkenheid van leerlingen hoog. De organisatie en structuur van de 
les gecombineerd met een passend aanbod maakt dat het didactisch 
handelen van de leraren naadloos aansluit op de leergierigheid van de 
leerlingen. De interactie tussen de leraren de leerlingen en de 
leerlingen onderling is uitstekend. Dit bevordert de mondelingen 
taalvaardigheid van de leerlingen. Tijdens de lessen is het daarom 
nooit stil. Hoewel we zeer tevreden zijn over het onderwijsproces 
vinden we dat de school meer onderwijstijd kan besteden aan rekenen 
en wiskunde en wereldoriëntatie. 
 
Samenwerking is goed geregeld 
De standaard Samenwerking hebben we als Goed gewaardeerd. De 
school werkt in het belang van haar leerlingen nauw samen met 
verschillende ketenpartners. Een belangrijke samenwerking is de 
samenwerking met de andere scholen. Hiervoor heeft de 
Bataviaschool een doorstroomcoördinator, die de warme en 
inhoudelijke overdracht verzorgt aan andere scholen en is er een 
vervolggesprek. Door deze procedure maken de leerlingen een goede 
start op de nieuwe school. De ontvangende school kan altijd een 
beroep doen op de expertise van de Bataviaschool. De informatie uit 
de gesprekken met de ontvangende school gebruikt de directie om 
het onderwijs in de nieuwkomersklassen te verbeteren. Verder werkt 
de school structureel samen met de ouders van de leerlingen. Zo 
organiseert de school bijeenkomsten voor ouders en geeft hen 
informatie over het leren van hun kind. De school werkt in het belang 
van haar leerlingen samen met scholen voor voortgezet onderwijs en 
ketenpartners, zoals Schoolmaatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en een organisatie, die de 
leerlingen en hun ouders helpt om traumatische ervaringen te 
verwerken. Daarnaast zijn er diverse andere organisaties en 
hulpverleners die de school betrekt bij het welzijn en welbevinden van 
de leerlingen en hun ouders. 
 
De school heeft een procedure voor toetsing en afsluiting 
De standaard Toetsing en afsluiting hebben we als Goed gewaardeerd. 
Hoewel deze standaard geen onderdeel is van een 
kwaliteitsonderzoek op nieuwkomersscholen, hebben we die toch 
beoordeeld. Dat hebben we gedaan, omdat de school een vaste 
procedure heeft om toetsen af te nemen en het onderwijs voor de 
leerlingen af te sluiten. De school heeft heldere afspraken gemaakt 
over het afnemen van toetsen. Ook is er een procedure om het advies 
voor leerlingen samen te stellen als zij naar een andere basisschool 
gaan of naar een school voor voorgezet onderwijs. Hierbij heeft de 
doorstroomcoördinator een centrale rol. Zij zorgt voor de inhoudelijke 
overdracht en nazorg van de leerlingen en de contacten met de 
ontvangende scholen. 
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4.2. Schoolklimaat 

De veiligheid voldoet aan de wettelijke eisen 
De standaard Veiligheid hebben als Voldoende beoordeeld. De 
veiligheid voldoet aan de wettelijke eisen. We constateren dat de 
school de sociale veiligheid van de leerlingen met een instrument 
systematisch in kaart brengt. De leerlingen die we gesproken hebben 
geven aan dat zij zich veilig voelen in en om de school. De school heeft 
een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor 
coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren 
voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo 
nodig snel en adequaat op. 
 
Het pedagogisch klimaat is ambitieus 
De standaard Pedagogisch klimaat hebben we als Goed gewaardeerd. 
De leraren stellen zich open op, waardoor het lukt om snel het 
vertrouwen van de leerlingen te winnen. De leerlingen wonen in een 
nieuw land met een andere taal en cultuur. Directie en team van de 
school zijn zich hiervan bewust en creëren daarom een schoolklimaat 
waarin de leerlingen tot rust kunnen komen, weer kind kunnen zijn en 
cognitieve prestaties kunnen leveren. Dit lukt, want de leerlingen gaan 
goed vooruit. Dagelijks geven de leerlingen aan hoe zij zich voelen. 
Kinderen die aangeven dat zij niet lekker in hun vel zitten, worden 
gesignaleerd en hebben een gesprek met de leraar of 
vertrouwenspersoon van de school. 
Voorts zien de leraren er op toe dat de veiligheid op school is 
gegarandeerd. Zo praten ze bij onveilige situaties veel met de 
leerlingen. 

4.3. Onderwijsresultaten 

Leerlingen leren sociaal maatschappelijke competenties 
De standaard Sociale en maatschappelijke competenties waarderen 
we als Goed, omdat de leerlingen competenties, die nodig zijn in het 
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vervolgonderwijs, leren. Dit is geen eenvoudige opdracht, omdat de 
leerlingenpopulatie zeer divers is met een eigen taal en cultuur. zo 
leren de leerlingen om samen te werken, om conflicten op een goede 
manier op de lossen en op een positieve manier met elkaar om te 
gaan. Ook leert de school leerlingen om open te zijn naar elkaar, 
verantwoordelijkheid dragen en verschillen van elkaar te accepteren. 
 
Leerlingen doen het goed in het voortgezet onderwijs 
De standaard Vervolgsucces hebben we als Goed gewaardeerd. De 
directie en het team laten zien dat zij de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs volgen en terugkoppeling krijgen van het voortgezet 
onderwijs. Het algemene beeld dat de school terugkrijgt van het 
voortgezet onderwijs is dat de leerlingen goed presteren, zelfstandig 
kunnen werken en het huiswerk aankunnen. De directie en het team 
kunnen daar trots op zijn. Uit de terugkoppeling van de scholen voor 
voortgezet onderwijs blijkt ook dat het advies van de Bataviaschool 
betrouwbaar is, omdat de meeste leerlingen onderwijs volgen op 
basis van het advies. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Directie en 
team werken 
samen aan de 
kwaliteit van 
het onderwijs 

De kwaliteitszorg is goed 
We hebben de standaard Kwaliteitszorg als Goed gewaardeerd, 
omdat de school het onderwijs bewaakt en bevordert. De 
onderwijskundige koers is gepland, uitgezet en de directie en het team 
werken gezamenlijk aan de realisering daarvan. Continu en op een 
planmatige manier wordt het onderwijs geëvalueerd en verbeterd, 
passend bij en afgestemd op een steeds veranderende 
leerlingenpopulatie. De school hanteert diverse documenten in het 
kader van schoolontwikkeling. Uit deze plan- en 
verantwoordingsdocumenten blijken de ambities van de school en zijn 
(verbeter)onderwerpen geformuleerd waaraan de school werkt. Alle 
plannen zijn erop gericht het nieuwkomersonderwijs op de 
Bataviaschool te optimaliseren. Daarnaast gebruikt de school een 
systeem om de diverse onderdelen van het onderwijsleerproces 
regelmatig met elkaar te evalueren. In het kader van borging komen 
de directeur en de intern begeleider ook regelmatig in de klassen om 
na te gaan of de afspraken die zijn gemaakt ook worden nagekomen. 
 
De kwaliteitscultuur is professioneel 
De standaard Kwaliteitscultuur hebben we als Goed gewaardeerd. Het 
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hele team zet zich in om de leerlingen zo goed mogelijk te 
ondersteunen en de leraren volgen daarvoor scholingen die passen bij 
de doelgroep. Het merendeel van het team heeft de NT2 opleiding 
afgerond en diverse leraren zijn daarnaast geschoold in 
onderwijsgebieden gerelateerd aan (NT2)onderwijs. Het team zoekt 
constant naar manieren om hun onderwijs beter en aantrekkelijker te 
maken voor de kinderen. De directie brengt hier lijn in, zodat de 
afspraken breed gedragen worden door het hele team. De school 
heeft een systeem voor collegiale consultatie om goede voorbeelden 
uit te wisselen. Alle nieuwe leraren krijgen een maatje en starten hun 
werkzaamheden door te kijken en mee te doen met ervaren leraren. 
Het hele team staat open voor feedback en is trots op de school. 
 
Verantwoording en dialoog is in orde 
De standaard Verantwoording en dialoog hebben als Voldoende 
beoordeeld. De school verantwoordt de onderwijsresultaten en 
ontwikkeling aan het bestuur middels verslagen en gesprekken. Voor 
de doelen en ambities voor het lopende schooljaar is er een jaarplan. 
De directie houdt de voortgang van het jaarplan bij en evalueert dit 
tussentijds en aan het einde van het schooljaar. Vervolgens stelt zij 
een jaarverslag op met input voor het volgende jaarplan en voor de 
bijstelling van het meerjarenplan. Ook heeft het bestuur een 
kwaliteitsmonitor en voert een team van het bestuur een audit uit. De 
school legt verantwoording aan de ouders via, onder andere, de 
schoolgids af. Daarnaast staan de directie en het team constant in 
dialoog met de omgeving en leggen ze op betrouwbare en 
toegankelijke wijze verantwoording af over ambities, doelen en 
resultaten. 
 
Een punt dat beter kan is het organiseren van tegenspraak. De school 
heeft op dit moment geen medezeggenschapsraad. De inspectie 
realiseert zich dat het lastig is voor de school om dit te organiseren, 
omdat de ouders geen Nederlands spreken en lezen. Daarnaast speelt 
het mee dat leerlingen maximaal een jaar op school blijven, waardoor 
er geen continuïteit kan worden gewaarborgd. De inspectie heeft 
verschillende mogelijkheden met de directie besproken om op een 
andere wijze tegenspraak te organiseren. De directie geeft aan dat zij 
de tegenspraak op korte termijn zal organiseren. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Basisschool Aldoende 

5 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
Basisschool Aldoende. Het bestuur heeft deze school voorgedragen 
voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. 
  
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Aldoende is goed, omdat de visie en 
ambities van de school gedragen wordt door het hele team. Daarnaast 
heerst er een verbetercultuur waarbij leraren elkaar feedback geven en 
gebruik maken van elkaars sterke kanten. De schoolbrede afspraken 
zijn zichtbaar in het gehele onderwijs. 
 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat het aanbod alle leer- en 
vormingsgebieden omvat. Ook is er structureel aandacht voor sociale 
cohesie en actief burgerschap. De leraren analyseren de gegevens om 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen. De 
onderwijsbehoeften van de leerlingen vormen de basis voor de 
organisatie van de les en het didactisch handelen van de leraren. Een 
kenmerk van de lessen is eigenaarschap. Zo zijn de leerlingen eigenaar 
van hun leerproces, werken ze samen en zijn ze verantwoordelijk zijn 
voor het eigen werk. De directie en het team zijn gemotiveerd en 
hebben duidelijke doelstellingen, zoals het verhogen van de 
leerresultaten van leerlingen. Daarnaast heeft het team een 
professionele en open cultuur, waarin ze elkaars lessen bezoeken en 
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elkaar feedback geven. Op deze manier wil het team kennis delen met 
elkaar en leren van elkaar. Ouders geven aan dat ze het team en 
directie als open en toegankelijk ervaren. 

5.1. Onderwijsproces 

Het aanbod is breed en toekomstgericht 
Het aanbod is als Goed gewaardeerd en dekkend voor de kerndoelen 
en de referentieniveaus. Ook is er een aanbod voor de ontwikkeling 
van de sociale cohesie en actief burgerschap. Voorts is het aanbod 
uitgebreid en toekomstgericht. Zo is er jaarlijks een ‘Daltondag’ voor 
de leerlingen met workshops op het gebied van kunst, cultuur, sport, 
gezondheid, natuur en techniek en media en communicatie. Deze dag 
wordt door ouders georganiseerd en zij verzorgen ook alle 
activiteiten. 
Verder zijn er ook naschoolse activiteiten, zoals muzieklessen.  
 
De school houdt de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet bij 
Zicht op ontwikkeling is als Voldoende beoordeeld. Om het aanbod op 
maat te maken en het onderwijs te organiseren is het nodig om zicht 
te hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor hebben de 
leraren een leerlingvolgsysteem tot hun beschikking. Zij houden in dit 
systeem de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet bij en 
analyseren de data om de talenten en onderwijsbehoeften van de 
leerlingen te bepalen. Een belangrijke ontwikkeling is het bespreken 
van de toetsresultaten met de leerlingen en tijdens dit gesprek de 
leerlingen op een positieve manier uitdagen tot hogere prestaties. De 
toon van het gesprek is positief en de leerlingen zijn leidend. Het is 
voor ons duidelijk dat de leraren weten wat de leerlingen nodig 
hebben. Dit is duidelijk te zien in de lessen. 
 
Het didactisch handelen van leraren is goed 
Het didactisch handelen is als Goed gewaardeerd. De leraren leggen 
de leerstof duidelijk uit en geven ook aan welke leerhouding zij van de 
leerlingen verwachten. Tijdens de lesbezoeken met observanten van 
de school hebben we gezien dat de leerlingen eigenaar zijn van het 
eigen leerproces. Dat doen zij door zelf te plannen in welke volgorde 
ze de opdrachten maken en ook door zelf aan te geven wat ze al 
beheersen. In dat geval maken ze een toets en krijgen ze alleen werk 
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voor de onderdelen die ze niet beheersen. Voor leerlingen die extra 
instructie en aanbod nodig hebben wordt de ondersteuning gepland. 
De leraren starten de les door het doel te bespreken met de leerlingen 
en blikken terug met de leerlingen. Daarnaast is voor alle leerlingen 
duidelijk welke periodedoelen er zijn. De leerlingen geven zelf aan wat 
hun ambitie is en hoe zij de doelen willen bereiken. Hierdoor weet de 
leraar ook op welke wijze de lessen voor de leerlingen ingericht 
moeten zijn. 
 
De (extra)voor leerlingen is goed geregeld 
De standaard (Extra) ondersteuning is als Goed gewaardeerd. De 
school heeft leerlingen die in aanmerking komen voor extra 
ondersteuning. Voor deze leerlingen is een ontwikkelingsperspectief 
samen met de ouders en de leerlingen opgesteld. De doelen zijn 
ambitieus en op maat gemaakt voor de leerlingen. De extra 
ondersteuning is gepland en wordt geëvalueerd. Zo brengen de 
leraren het leerrendement van deze leerlingen in kaart en passen zij, 
als dat nodig is, de doelen en het uitstroomperspectief aan. De 
besproken ontwikkelingsperspectieven laten zien dat de leerlingen 
vooruit zijn gegaan. Verder constateren we dat de school voor de 
leerlingen de doelen op maat formuleert en zichtbaar maakt voor hen. 
Daarnaast is er ook overleg met ouders en externe specialisten om de 
begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn 
het overleg met de GGD en de Ouder-Kind-Adviseur. 
 
De samenwerking is breed 
De standaard Samenwerking is als Goed gewaardeerd. De school 
werkt samen met de ouders en externe partners om het onderwijs 
breed te organiseren, zoals op de ‘Daltondag’ en de naschoolse 
activiteiten. Daarnaast heeft de school ook een actieve houding 
richting ouders en betrekt zij hen op diverse manieren, onder andere 
door het ouder-kind gesprek. Ook heeft de school heeft een sterke 
samenwerking met verschillende relevante ketenpartners met 
betrekking tot  gezondheid en zorg en welzijn om het onderwijs voor 
de leerlingen (die dat nodig hebben) beter vorm te geven. Verder zijn 
er afspraken met de Ouderkind-adviseur over de mogelijkheid tot 
ondersteuning voor school, ouders en leerling gemaakt. Daarnaast 
zijn er minstens zes Zorg Breedte Overleggen  per schooljaar waar 
diverse geledingen en partners vanuit jeugdhulp en GGD aan 
deelnemen. 
 
De school betrekt leerlingen en ouders 
De standaard Toetsing en afsluiting is als Goed gewaardeerd. Voor de 
toetsing en afsluiting zijn er schoolbrede afspraken gemaakt. Het 
uitgangspunt is dat alle leerlingen de eindtoets maken. Ook maken 
leerlingen gedurende de schoolperiode toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. De directie geeft aan dat zij erop toeziet dat de 
leraren de toetsen overeenkomstig de toetsvoorschriften afnemen. 
Voorts heeft de school een procedure om het advies voor het 
vervolgonderwijs te bepalen en spant zij zich in om de leerlingen op 
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een passende school voor voortgezet onderwijs te krijgen. Zij betrekt 
de ouders en leerlingen in het traject om een passend advies voor het 
voortgezet onderwijs te bepalen. De ouders zijn geïnformeerd over 
het schoolbeleid voor toetsing, vertragen en versnellen. 

5.2. Schoolklimaat 

Het schoolklimaat wordt als veilig ervaren 
De standaard Veiligheid is als Voldoende beoordeeld. De school 
voldoet aan de eisen die aan de veiligheid worden gesteld. Zo heeft de 
school een veiligheidsplan opgesteld en zijn er duidelijke schoolregels 
en afspraken met de bijbehorende procedure. Daarnaast is er iemand 
aangesteld waar de leerlingen naar toe kunnen als er behoefte is om 
vertrouwelijk over iets te spreken. Als laatste wettelijke eis geldt dat 
een school jaarlijks de veiligheidsbeleving van haar leerlingen meet en 
ook dat gebeurt op obs Aldoende. De resultaten van deze meting 
analyseert het team en indien nodig handelen zij adequaat. 
 
De standaard Pedagogisch klimaat is als Goed gewaardeerd. Er heerst 
in de school een warme, respectvolle en zorgzame sfeer. De directie, 
het team en de ouders voelen zich verantwoordelijk voor een veilig 
schoolklimaat waarin kinderen tot leren komen. Tijdens de intake en 
de informatie- en inloopochtenden worden ouders geïnformeerd over 
het pedagogisch handelen en het schoolklimaat van Aldoende. Ook 
worden ouders betrokken bij de stappen die de school onderneemt 
om sociale veiligheid te realiseren en bewaken. De afspraken over het 
pedagogisch klimaat zijn verankerd in de onderwijsvisie van de school. 
Leerlingen leren om samen te werken en zijn verantwoordelijk voor 
het eigen gedrag. Hiervoor zijn er heldere afspraken gemaakt en hoge 
verwachtingen vastgelegd. 

5.3. Onderwijsresultaten 
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De resultaten zijn voldoende 
De standaard Resultaten is als Voldoende beoordeeld. De resultaten 
van de school aan het einde van de schoolperiode zijn de afgelopen 
drie jaren hoger dan de wettelijke ondergrens. 
 
De school werkt planmatig aan de competenties 
De standaard Sociaal maatschappelijke competenties is als Goed 
gewaardeerd. We hebben hierbij onderzocht of de leerlingen sociale 
en maatschappelijke competenties behalen op het niveau dat ten 
minste in overeenstemming is met de gestelde doelen van de school. 
De doelen van de sociale en maatschappelijke competenties zijn 
vastgelegd. Verder constateren we dat de school een aanbod heeft 
voor de ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke 
competenties van de leerlingen. Met het leerlingenvolgsysteem heeft 
de school de resultaten van deze competenties in kaart gebracht. 
Hieruit blijkt dat de leerlingen de gestelde doelen behalen. 
 
De standaard Vervolgsucces is voldoende 
De standaard Vervolgsucces is als Voldoende beoordeeld. De directie 
en het team laten zien dat zij de leerlingen in het voortgezet onderwijs 
volgen. De school krijgt elk jaar van het voortgezet onderwijs een 
terugkoppeling hoe de oud-leerlingen het doen. Zo krijgen ze te horen 
dat de leerlingen goed presteren, zelfstandig kunnen werken, prettig 
in de omgang zijn, het huiswerk aankunnen, goed kunnen 
samenwerken en creatief zijn. De school kan zich verder ontwikkelen 
door de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs te gebruiken om 
de gegeven adviezen te evalueren. 

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg is een stevige basis voor de schoolontwikkeling 
De kwaliteitszorg waarderen wij als Goed. De school werkt continu 
aan verbetering van het onderwijs waarin hoge ambities centraal 
staan. Er is een cyclisch systeem om de kwaliteit te monitoren en te 
verbeteren door het gebruik van een schoolplan, een jaarplan en een 
jaarverslag. Ook een jaarlijkse audit vanuit het bestuur is onderdeel 
van deze verbetercyclus. De school evalueert systematisch het 
onderwijsproces, het schoolklimaat en de leerresultaten. De 
resultaten worden door het team op leerling- en groepsniveau 
geanalyseerd. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt worden 
verbeteringen planmatig uitgevoerd. De afgelopen twee jaar is actief 
ingezet op de verdere ontwikkeling van het onderwijs, met de nadruk 
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op het  zichtbaar maken van doelen, co-teaching en 
eigenaarschap. Ook is duidelijk dat de school ambitieuze doelen heeft 
die passen bij de leerlingenpopulatie en de maatschappelijke 
opdracht. 
 
Onderwijskundig leiderschap is sterk en het team gedreven 
De kwaliteitscultuur waarderen wij ook als Goed. Er is sprake van sterk 
onderwijskundig leiderschap en een gedreven team om goed 
onderwijs te verzorgen voor de leerlingen. Het personeelsbeleid bevat 
een gesprekkencyclus en bekwaamheidsdossiers voor leraren. 
Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor leraren om zich te 
scholen en te specialiseren. Dit gebeurt zowel op teamniveau als op 
individueel niveau en is gerelateerd aan wat de leerlingen nodig 
hebben. De ervaringen, kennis en expertise worden binnen het team 
breder met elkaar gedeeld. Leraren observeren bij elkaar en bereiden 
lessen samen voor. Er wordt veel overleg met elkaar gevoerd en er 
vindt collegiale consultatie plaats. Dit wordt ook gestimuleerd door de 
tussenwanden van de klassen open te zetten. Hierdoor worden de 
leraren in gelegenheid gesteld samen te werken in twee groepen en 
van elkaar te leren. De school is verder een oefenplaats voor de 
leerlingen om de Daltonkernwaarden onder de knie te krijgen. 
 
Verantwoording en dialoog is goed 
Wij beoordelen ten slotte de standaard Verantwoording en dialoog als 
Goed. De school informeert de ouders op diverse manieren, 
bijvoorbeeld via de schoolgids en de website. De verantwoording naar 
het bestuur gebeurt met een jaarverslag en regelmatige gesprekken 
waar de diverse aspecten van het onderwijsleerproces aan de orde 
komen. Daarnaast staan de directie en team constant in dialoog met 
de omgeving en leggen ze op betrouwbare en toegankelijke wijze 
verantwoording af over ambities, doelen en resultaten. Ouders geven 
feedback aan de directie en ook de leraren kunnen hun mening geven 
over het onderwijs in het algemeen en het lesgeven van leraren in het 
bijzonder. Daarnaast krijgen leerlingen ruimte om hun mening te 
geven over het onderwijs in de groep, gebeurtenissen op school en de 
Daltonvisie van de school. Ouders geven aan dat de school 
laagdrempelig is en op open wijze communiceert over het onderwijs 
en over de vorderingen van hun kind(eren). De ouders met wie wij 
hebben gesproken roemen de bereikbaarheid van de directie en de 
leraren. Ze voelen zich vrij om hun vraag of zorg te delen met hen. De 
school betrekt leerlingen (leerlingenraad), ouders en externe 
deskundigen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. 

5.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: 4e Montessorischool De 
Pinksterbloem 

6 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op de 4e 

montessorischool De Pinksterbloem. Het bestuur heeft deze school 
voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De 4e Montessorischool De Pinksterbloem krijgt de waardering Goede 
school. Dit is het resultaat van de waardering Goed voor alle vier de 
kwaliteitsgebieden. Het onderwijsproces vindt plaats in een veilige en 
positieve omgeving waarin leerlingen op hun eigen manier tot leren 
komen. De resultaten die de school met haar leerlingen behaald zijn 
dan ook in overeenstemming met wat verwacht mag worden op basis 
van de leerlingenpopulatie en de ambities van de school. Niet voor 
niets zegt de school ‘wij herkennen, ontwikkelen en benutten de 
kwaliteiten van de leerlingen’. Aan de basis van dit alles ligt een 
degelijk stelsel van kwaliteitszorg. Het motto van de school ‘Samen 
sterk’ en de ambitie een lerende organisatie te zijn, komt duidelijk tot 
uiting in de kwaliteitscultuur. 
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6.1. Het onderwijsproces is goed 

Het aanbod is breed en uitdagend 
Het aanbod is als Goed gewaardeerd omdat het dekkend is voor de 
kerndoelen en zich niet alleen richt op de ontwikkeling van de sociale 
cohesie en actief burgerschap, maar ook op cultuureducatie en 
muziek. Het aanbod is toekomstgericht. De school besteedt 
uitdrukkelijk aandacht aan innovatief leren en zorgt zij voor een 
aantrekkelijke, uitdagende leeromgeving. Mooie voorbeelden daarvan 
zijn het 'LAB' waar wetenschap en techniek op een aansprekende en 
doelgerichte manier wordt aangeboden aan leerlingen uit de midden- 
en bovenbouw en de 'Pinkstershop' een door leerlingen gerunde 
webshop voor de online-verkoop van diensten en producten. 
Met haar aanbod houdt de school ook rekening met de verschillende 
onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Zo is er een plusklas voor 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en is er een meer 
praktijkgerichte topklas voor leerlingen die 'Leren door te doen'. 
 
De school ziet de leerlingen 
Wij waarderen de standaard Zicht op ontwikkeling als Goed, omdat 
De Pinksterbloem op dit gebied uitstijgt boven de basiskwaliteit. 
Naast het verzamelen van informatie over de ontwikkeling van haar 
leerlingen op het gebied van taal en rekenen 
(leerlingvolgsysteem), volgt de school ook de kennis en 
vaardigheden op onder meer het 'kosmisch onderwijs', cultuur en 
wetenschap en techniek. De totale ontwikkeling wordt in portfolio's in 
beeld gebracht. Op basis hiervan wordt het onderwijs afgestemd op 
de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Mooi is dat in de portfolio voor elke leerling zichtbaar is wat de groei is 
ten opzichte van de doelen en dat hij/zij ook nadrukkelijk betrokken 
bij de eigen ontwikkeling middels het 'scoren' van hun eigen 
ontwikkeling en kindgesprekken over de ‘bewijzen’ in de portfolio. 

Didactisch handelen voldoet 
Wij hebben deze standaard als Voldoende beoordeeld omdat wij 
tijdens de lesobservaties hebben gezien dat de leraren over de 
vaardigheden beschikken die nodig zijn om goed les te geven. Wel 
hebben wij geconstateerd dat er verschillen zijn tussen leraren. In 
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sommige groepen zagen wij mooie persoonlijke lesjes en in andere 
groepen waren we getuige van heel klassikaal gerichte instructies, 
waarbij de leerkracht hard aan het werk was en leerlingen vaak met de 
vinger in de lucht zaten te wachten. Wellicht ligt een verklaring voor 
deze verschillen in de wisselende formatie waar De Pinksterbloem 
mee te maken heeft (gehad), maar omdat de Pinksterbloem bewust 
kiest voor heterogene groepen, is dit wel een aandachtspunt. De 
school is zich hiervan bewust en geeft in haar zelfevaluatie aan dat de 
'interactieve instructie beter vormgegeven zou kunnen worden'. 
 
Goede (extra) ondersteuning 
Deze standaard hebben wij als Goed gewaardeerd, omdat de school 
meer biedt dan de basiskwaliteit aan leerlingen die (extra) 
ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen stelt de school 
samen met de ouders en de leerlingen een degelijk 
ontwikkelingsperspectief op met realistische doelen. De extra 
ondersteuning is gepland en wordt met regelmaat geëvalueerd en 
(eventueel) bijgesteld. De bestudeerde ontwikkelingsperspectieven 
laten zien dat de leerlingen vooruit zijn gegaan. 
Wat wij vooral een goed voorbeeld vinden, is dat De Pinksterbloem 
extra kansen biedt aan deze leerlingen door middel van de Topklas en 
'Leren door doen'. Hiermee kan deze doelgroep meer praktijkgericht 
leren. Leerlingen op De Pinksterbloem voor wie de ontwikkeling niet 
als vanzelfsprekend verloopt doen op deze manier succeservaringen 
op. 
 
Goede samenwerking 
Wij hebben de standaard Samenwerking als Goed gewaardeerd, 
omdat de Pinksterbloem een stevige samenwerking heeft met de 
ketenpartners op het gebied van onderwijs en zorg en welzijn. Zo zijn 
er afspraken gemaakt met de Ouderkind-adviseur over de 
mogelijkheid school, ouders en leerlingen te ondersteunen, als dat 
nodig is. 
Daarbij heeft de school als eigen opdracht om de overgang van 
voorschool naar basisschool en van basisschool naar voortgezet 
onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het contact met de 
voorscholen en het voortgezet onderwijs vraagt De Pinksterbloem 
expliciet naar wat zij nog kan verbeteren om een soepele overgang en 
daarmee de doorgaande lijn te garanderen. 
Daarnaast betrekt de school ouders op diverse manieren bij het 
onderwijs (aan hun kinderen), onder andere door het ouder-
kindgesprek. 
 
Zorgvuldige toetsing en afsluiting 
De standaard Toetsing en afsluiting hebben wij als Goed gewaardeerd 
omdat de school hier zorgvuldige procedures voor heeft 
vastgelegd waarbij alle betrokkenen actief worden geïnformeerd en 
betrokken. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen de eindtoets maken. 
Ook maken leerlingen gedurende de schoolperiode toetsen van het 
leerlingvolgsysteem. Deze worden overeenkomstig de 
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toetsvoorschriften afgenomen. 
Bij de adviesprocedure voor het vervolgonderwijs betrekt de school 
naast de toetsresultaten ook aspecten als het sociaal-emotioneel 
functioneren, motivatie en werkhouding om te bepalen welke school 
het best bij de leerling past. Ook betrekt zij ouders en leerlingen in het 
traject om het advies voor het voortgezet onderwijs te bepalen. 

6.2. Een veilig en positief schoolklimaat 

Een veilige school 
Wij waarderen de standaard Veiligheid als Goed omdat De 
Pinksterbloem naast de basiskwaliteit (monitoring, antipestbeleid en 
-coördinator) meer doet om de veiligheid van de leerlingen te 
bevorderen. Zo stellen leerlingen en leraren gezamenlijk 
gedragsregels op voor in de groep en zijn er bouw- en 
schoolafspraken gemaakt om de ruimten buiten de groepen 'van ons 
allemaal te maken'. 
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat leerlingen zich prettig en 
gewaardeerd voelen op De Pinksterbloem. De leerlingen die wij 
gesproken hebben, bevestigden dit. Ook vertelden zij dat zij een 
poster hadden gemaakt voor afspraken en regels over het gebruik van 
sociale media omdat er in de groepsapp vaak 'gespamd en 
gescholden' werd. 
Wij vinden het een goede zaak dat de school de ambitie heeft het 
protocol 'grensoverschrijdend gedrag' in kindertaal te gaan vertalen, 
zodat de leerlingen dan ook beter weten wat de eventuele 
consequenties zijn van hun gedrag. 
 
Een uitdagend leerklimaat 
Ook het pedagogisch klimaat waarderen wij als Goed, omdat de 
school niet alleen een klimaat creëert waarin kinderen tot leren 
kunnen komen, maar ook zorgt voor een daadwerkelijk uitdagende 
leeromgeving. De inrichting van het gebouw is op De 
Pinksterbloem constant onderwerp van gesprek in de bouwen en het 
team om zo te komen tot een omgeving die 'prikkelt tot activiteit'. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het LAB: een ruimte midden in de school 
waar leerlingen terecht kunnen voor uitdagende en aansprekende 
wetenschap-en-techniek-opdrachten. 
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6.3. Goede onderwijsresultaten 

Goede resultaten 
Wij waarderen deze standaard als Goed, omdat De Pinksterbloem met 
haar leerlingen voldoende cognitieve eindresultaten weet te behalen 
en omdat zij op meer ontwikkelingsgebieden doelen stelt en deze ook 
realiseert. De school doet dit op individueel niveau: per leerling 
worden in het portfolio doelen gesteld voor bijvoorbeeld 
cultuureducatie, kosmisch onderwijs en burgerschap en innovatief 
leren. Ook voor muziek heeft de school onlangs leerlijnen opgesteld. 
 
Veel aandacht voor sociale en maatschappelijke competenties 
Wij waarderen deze standaard als Goed omdat de school een 
uitgebreid aanbod heeft voor de ontwikkeling van de sociale en 
maatschappelijke competenties. Aan de hand van daartoe bestemde 
leerlijnen besteedt de school expliciet aandacht aan de ontwikkeling 
van de sociale vaardigheden. Voor de bevordering van 
maatschappelijke betrokkenheid biedt de Pinksterbloem een veelheid 
aan activiteiten zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse goede doel en het 
werken aan thema's als 'cultuur en Marokko' en 'duurzaamheid'. 
De resultaten en de ontwikkeling van de sociale en 
maatschappelijke competenties spelen een belangrijke rol in de 
portfolio's van de leerlingen. 
 
Schooladviezen kloppen 
De standaard Vervolgsucces hebben we als Goed gewaardeerd 
omdat de directie aantoont dat zij de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs op verschillende manieren volgt en ook consequenties trekt 
uit de informatie die zij hieruit verkrijgt. Zo heeft de directie vorig 
schooljaar samen met de intern begeleider en leerkrachten uit de 
bovenbouw een protocol schooladvisering opgesteld om tot een 
zorgvuldiger en weloverwogen advies voor iedere leerling te 
komen. Veruit de meeste leerlingen volgen (voortgezet) onderwijs op 
basis van het advies van De Pinksterbloem. 
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6.4. Goede kwaliteitszorg 

Degelijke kwaliteitszorg 
Wij waarderen deze standaard als Goed omdat de school voortdurend 
werkt aan het verbeteren van haar onderwijs waarin hoge ambities en 
de link naar de (veranderende) maatschappij centraal staan. De school 
doet dat cyclisch aan de hand van schoolplan, jaarplan, 
kwaliteitsmonitor en jaarverslag. Ook de jaarlijkse audit door het 
bestuur maakt hier deel van uit. 
De school vindt het belangrijk om effecten te meten en te evalueren 
en gebruikt daarbij diverse meetinstrumenten en evaluatievormen. De 
visie van De Pinksterbloem, vormgegeven in een raamwerk met dertig 
pijlers, staat aan de basis van de kwaliteitszorg en biedt volop 
ruimte voor continue reflectie op hoe de school de leerlingen wil 
voorbereiden op de toekomst. 
 
Professionele kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur waarderen wij als goed, omdat de schoolleiding 
en het team gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit werken en daarbij het pedagogisch en didactisch 
concept leidend is. Er is op De Pinksterbloem sprake van een integere 
en transparante cultuur met onderwijskundig leiderschap: de directie 
weet draagvlak voor visie en ambities te creëren en het eigenaarschap 
voor de professionalisering bij de leraren te leggen. Samen ontwerpen 
en onderzoeken en kennis delen is 'gewoon' op De Pinksterbloem. 
Ook is er sprake van een groeiende feedbackcultuur, waarbij 
leerkrachten elkaars onderwijspraktijk bespreken en gestructureerd 
nadenken over resultaten en verbetermogelijkheden. Ook leerlingen 
worden geraadpleegd over onderwijsinhoudelijke zaken middels 
'leerlingarena's'. 
 
Verantwoording en dialoog op orde 
De standaard Verantwoording en dialoog waarderen wij als Goed 
omdat de school boven de basiskwaliteit (georganiseerde 
tegenspraak, verantwoording door jaarlijkse verslaglegging) uitstijgt. 
Dit doet zij door door bijvoorbeeld leerlingen (leerlingarena's, 
leerlingenraad) en ouders (educatief partnerschap) nadrukkelijk te 
betrekken bij schoolbrede vraagstukken. In de gesprekken die wij met 
leerlingen en ouders  hadden kwam naar voren dat zij enthousiast zijn 
over het feit dat zij 'mee mogen praten' en er naar hen 'geluisterd 
wordt.' 
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6.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: Laterna Magica 

7 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op 
Laterna Magica. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een 
onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Wij hebben daartoe de veertien standaarden van de vier 
kwaliteitsgebieden onderzocht. Wij zijn hierbij uitgegaan van de 
zelfevaluatie van de school en het dagprogramma dat Laterna Magica 
voor ons had samengesteld om ons een zo breed mogelijk beeld te 
geven van wat zij de kinderen te bieden heeft. Verder hebben wij 
gesproken met kinderen, coaches (leraren), ouders en schoolleiding. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Laterna Magica is ronduit 
goed. Laterna Magica is meer dan een school; het is een 
minimaatschappij waarin alles en iedereen met elkaar in verbinding 
staat, waar kinderen én coaches de kans krijgen zich (samen) te 
ontwikkelen. Of het nu gaat om sociale, cognitieve of creatieve groei, 
alles is mogelijk. 
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij alle vier de 
kwaliteitsgebieden en dertien van de veertien standaarden als Goed 
hebben gewaardeerd. In de volgende paragrafen vindt u een 
toelichting op de oordelen. Wij hebben daarbij gebruik gemaakt van 
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de teksten uit de zelfevaluatie van de school, omdat wij vinden dat dit 
past bij Laterna Magica. 

7.1. Onderwijsproces 

Wij waarderen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces als Goed omdat 
Laterna Magica meer dan basiskwaliteit biedt op alle standaarden. 
 
Aanbod: breed, praktisch en echt 
Het aanbod bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs en 
samenleving. De coaches bieden een breed, eigentijds en op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod. Binnen de kaders van de wet maken zij 
keuzes in het aanbod, waardoor zij deze afstemmen op de 
onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie. 
Laterna Magica heeft bovendien een aanbod voor de 
referentieniveaus taal en rekenen dat past bij het niveau van alle 
leerlingen. De coaches hanteren leermiddelen die afgestemd zijn op 
de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Het aanbod sluit aan op het 
niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school en bereidt hen 
voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar 
tussenin verdelen de coaches de leerinhouden evenwichtig en in 
samenhang over de leerjaren heen. Het aanbod draagt bij aan de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
 
Tijdens ons bezoek op Laterna Magica waren wij zeer onder de indruk 
van hoe praktisch en 'echt' (de verwerking van) het aanbod was 
vormgegeven. Zo mochten wij meekijken in een heus 
aannemersbedrijf waar kinderen bezig waren met het uitvoeren van 
echte klussen en konden wij bij een door leerlingen 
gerunde 'takeaway' een lunch bestellen. 
 
Gezamenlijk zicht op ontwikkeling 
De coaches volgen en analyseren de ontwikkeling van alle kinderen 
met als doel het onderwijs voor hen vorm te geven. De coaches 
verzamelen voortdurend systematische informatie over de 
ontwikkeling van hun kinderen. Zij gaan regelmatig na in welke mate 
de kinderen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de 
ontwikkeling van kinderen verloopt ten opzichte van henzelf en van 
leeftijdgenoten. Wanneer kinderen niet genoeg lijken te profiteren 
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gaat Laterna Magica na waar de ontwikkeling stagneert en wat 
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De coaches gebruiken al deze 
informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van zowel groepen kinderen als individuele 
kinderen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak. 
 
Alle kinderen hebben een persoonlijk ontwikkelplan met eigen doelen 
en een (digitale en/of papieren) portfolio met resultaten in allerlei 
vormen. Laterna Magica brengt met dit 'kind-volg-jezelf-systeem' 
kinderen nadrukkelijk zelf in stelling om hun eigen ontwikkeling vorm 
te geven. 
 
Coaching naar zelfstandigheid 
Het didactisch handelen van de coaches stelt de leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkeling. De coaches plannen en structureren hun 
handelen met behulp van de informatie die zij over de leerlingen 
hebben en stimuleren een brede ontwikkeling. Het team handelt op 
basis van een samenhangend en consistent pedagogisch-didactisch 
concept. De coaches zorgen voor effectieve instructies: aansprekend, 
doelmatig en interactief. Ze geven blijk van hoge verwachtingen en 
reageren positief op de inbreng van leerlingen waardoor deze zich 
ondersteund en uitgedaagd voelen. Bij de instructies en opdrachten 
gebruiken de coaches passende vakdidactische principes en 
werkvormen. Ook zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past 
bij het beoogde eindniveau. Zij stemmen de instructies en opdrachten 
af op de behoeften van groepen en individuele kinderen, zodat alle 
kinderen actief, gemotiveerd en betrokken zijn en de voor hen 
beschikbare tijd effectief besteden. Tijdens de (leer)activiteiten gaan 
de coaches na of de kinderen de leerstof en de opdrachten begrijpen. 
Daarbij geven de coaches de kinderen directe en individuele feedback 
op hun werken en leren. 
 
Buiten het feit dat wij getuige zijn geweest van wat hierboven is 
beschreven, vinden wij de 'instructiehandleiding' voor de coaches 
vermeldenswaard. Hierin staat duidelijk beschreven wat van de 
coaches verwacht wordt als instructeur (per vakgebied) en als coach. 
Ook worden er richtlijnen gegeven over hoe de leeromgeving rijk kan 
worden ingericht. Dat dit alles ook daadwerkelijk gebeurt, hebben wij 
tijdens het bezoek met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
 
Extra ondersteuning 
Kinderen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, en 
ondersteuning. Laterna Magica heeft voor kinderen met bijzondere 
ondersteuningsbehoeften interventies gepland. Deze interventies zijn 
gericht op het (ontwikkelings)perspectief van de leerling. Voor de 
kinderen die structureel een onderwijsaanbod krijgen op een ander 
niveau dan de leeftijdsgroep of die extra bekostigd worden vanuit het 
samenwerkingsverband, stelt Laterna Magica een 
(ontwikkelings)perspectief op. Het Integraal Kindcentrum evalueert 
regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en 
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stelt de interventies zo nodig bij. 
 
Op Laterna Magica is daadwerkelijk sprake van passend onderwijs 
waarbij de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben eigenlijk 
niet als zodanig opvallen. Dit komt omdat ook zij beschikken over een 
persoonlijk ontwikkelplan en een portfolio en daarbij - voorzien van 
extra hulp - zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling.  
 
Een uitgebreide samenwerking 
Voorschoolse, tussen- en naschoolse voorzieningen maken onderdeel 
uit van de integrale speel- en leeromgeving die Laterna Magica 
nastreeft om de doorgaande ontwikkellijn van leerlingen te realiseren. 
In een continue cyclus, en dus ook aan het einde van de schoolperiode 
en bij tussentijds vertrek van leerlingen bespreekt het Integraal 
Kindcentrum de ontwikkeling van de kinderen met de ouders en de 
vervolgschool. 
Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt Laterna 
Magica samen met het samenwerkingsverband en indien nodig met 
partners in de zorg. Het Integraal Kindcentrum werkt ook aan het 
verbreden van de teams met expertise vanuit Jeugdzorg. 
 
De school heeft ook de samenwerking met ouders hoog in het 
vaandel. Dit geldt niet alleen voor de betrokkenheid van ouders bij 
hun eigen kinderen, maar ook voor de betrokkenheid bij alle 
kinderen. Zo geven ouders regelmatig workshops over hun hobby of 
beroep. Overigens beperkt de samenwerking zich niet alleen tot de 
volwassenen. In de samenwerking met de voorschool lopen de 
kinderen uit de hogere groepen stage op de voorschool; een mooi 
voorbeeld van de invulling van het begrip samenwerking. 
 
Zorgvuldige toetsing en afsluiting 
Tijdens de schoolperiode wordt op verschillende manieren informatie 
verzameld over de ontwikkeling van de leerlingen. Laterna Magica 
werkt met een tri-band manier van verantwoorden. Op drie 
verschillende golflengtes wordt informatie verzameld op de drie 
gebieden: kwalificatie, socialisatie, subjectivicatie. 
Op golflengte 1 verzamelt de school gegevens op kindniveau in een 
individueel portfolio, een 'kindvolgjezelfsysteem'. Op golflengte 2 
worden gegevens verzameld over de stamgroepen en de unit als 
geheel. Op golflengte 3 verzamelt de school gegevens van de 
prestaties van de leerlingen op basis van de landelijke toetsgegevens. 
Aan de verzamelde gegevens wordt integraal aandacht besteed in de 
kind-ouder-coach gesprekken. 
 
De school neemt de toetsen (inclusief de eindtoets) af conform de 
voorschriften en hanteert voor een heldere adviesprocedure voor het 
voortgezet onderwijs die zij in de schoolgids heeft beschreven. 
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7.2. Schoolklimaat 

Het kwaliteitsgebied Schoolklimaat hebben wij als goed gewaardeerd 
omdat de school alle leden van de Laterna Magica (leer)gemeenschap 
een veilige, respectvolle en stimulerende leeromgeving biedt. 
 
Een veilige omgeving 
Schoolleiding en coaches waarborgen een veilige, respectvolle en 
betrokken omgeving voor kinderen en volwassenen. Schoolleiding, 
coaches en ondersteunend personeel waarborgen de veiligheid van 
Laterna Magica en haar omgeving voor alle kinderen en het personeel. 
Kinderen, coaches, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol 
en betrokken met elkaar om. De coaches leren kinderen sociale 
vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en 
coaches voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden 
zo nodig snel en adequaat op. 
Laterna Magica heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het 
voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het 
beleid voorziet ook in een regelmatige meting van de 
veiligheidsbeleving van de kinderen, en het personeel. Alle 
betrokkenen kennen dit beleid. 
 
Laterna Magica heeft een vertrouwenspersoon, maar de kinderen met 
wie de inspectie heeft gesproken geven aan deze niet te kennen. Ook 
vindt een aantal dat er niet altijd tijdig wordt ingegrepen bij ruzies. De 
school heeft aangegeven hier de nodige aandacht aan te besteden. 
 
Pedagogisch klimaat: ambitieus en stimulerend 
Laterna Magica kent een ambitieus en stimulerend klimaat, omdat de 
schoolleiding, de coaches en het overige personeel dat creëren. Er zijn 
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat 
waarin afspraken nagekomen worden. Schoolleiding en coaches 
kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle 
kinderen gezien worden en zich betrokken voelen bij de 
schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is ondersteunend voor de 
cognitieve en sociale ontwikkeling. 
 
Tijdens ons bezoek hebben wij gemerkt dat de school een warme, 
veilige en respectvolle sfeer biedt, waarin kinderen op verschillende 
manieren tot leren kunnen komen. De openheid waarmee kinderen 
(van 'gewoon' lerende kinderen tot de 'medewerkers' van het 
aannemersbedrijf) ons vertelden over hun activiteiten is daar een 
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mooi voorbeeld van. 

7.3. Onderwijsresultaten 

Het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten hebben wij als Goed 
gewaardeerd omdat alle standaarden aan meer dan de basiskwaliteit 
voldoen. 
 
Goede resultaten 
De kinderen behalen cognitieve eindresultaten die gezien kenmerken 
en beginniveau van de kinderen ten minste in overeenstemming zijn 
met de gestelde norm. De doelen voor cognitieve leerresultaten die 
Laterna Magica stelt, passen bij de kenmerken van haar kinderen en 
bij de maatschappelijke verwachtingen. Laterna Magica laat zien dat 
de doelen gerealiseerd worden. 
 
Opvallend is dat de school zich niet beperkt tot de cognitieve 
resultaten. De school richt zich nadrukkelijk op talentontwikkeling en 
wil haar kinderen ook vormen op drie gebieden: kwalificatie, 
socialisatie en subjectivatie. Hieronder legt de school dat in eigen 
woorden uit. 
 
Nadruk op sociale en maatschappelijke competenties 
Laterna Magica werkt aan de brede talentontwikkeling en brengt 
kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten in kaart. Gemeten op de 
drie eerder genoemde golflengten en op drie gebieden kwalificatie, 
socialisatie, subjectivicatie. 
Bij kwalificatie gaat het om het overdragen van vaardigheden en 
kennis. De opgedane kennis en vaardigheden stellen kinderen in staat 
om in verschillende contexten en situaties te functioneren. 
Bij socialisatie gaat het om het expliciet en impliciet er voor zorgen 
dat kinderen onderdeel zijn van een groep en leren samen te zijn/
werken/leven met andere kinderen en volwassenen. 
Bij subjectivicatie gaat het om persoonsvorming, het vermogen om 
positief kritisch onafhankelijk te denken en te oordelen, het ‘leren 
zijn’. 
Wij zien hierbij het Integraal Kincentrum als vormend instituut/
pedagogische gemeenschap. Subjectivicatie is een doorgaand proces 
dat gepland én vooral ongepland, overal en op elk moment kan 
plaatsvinden. We zorgen ervoor dat de kans op ontmoetingen met 
jezelf, anderen en de wereld zo groot mogelijk is binnen een 
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gemeenschap waar je echte ervaringen op kan doen en oefent ‘het 
goede’ te doen. 
 
Een mooi voorbeeld daarvan kwamen wij tegen bij de inpandige 
kinderdagopvang waar een leerling van groep 8 stage liep en 
enthousiast meedeed met de activiteiten van de pedagogisch 
medewerkers. 
 
Zicht op vervolgsucces 
De kinderen van Laterna Magica stromen uit naar verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs. Een kind dat Laterna Magica 
verlaat weet wat zijn sterke kanten en minder sterke kanten zijn. Het 
heeft zicht op hoe het zelf het beste leert. Kind, ouders en coach 
voeren overleggen samen over de voortgezet onderwijsschool die 
goed zou kunnen passen. Dit onderwerp is onderdeel van de kind-
ouder-coach gesprekken die gedurende de hele ontwikkelloopbaan 
binnen Laterna Magica driemaandelijks gevoerd worden. 
 
Of de schooladviezen ook daadwerkelijk kloppen, bekijkt de school 
aan de hand van de terugkoppeling die zij van de vo-scholen ontvangt 
en via de website scholenopdekaart.nl. Uit die gegevens kunnen wij 
opmaken dat de adviezen kloppen. 

7.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Uitgebreide kwaliteitszorg 
Laterna Magica heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht ambities 
en doelen geformuleerd, evalueert regelmatig de realisatie en 
verbetert op basis daarvan systematisch haar onderwijs. Laterna 
Magica weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht 
en kenmerken van de leerlingenpopulatie, waarin zij zich wil 
onderscheiden en/of profileren, en heeft daaruit toetsbare doelen 
afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg heeft 
in elk geval betrekking op de resultaten, het onderwijsproces 
waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. 
De schoolleiding en de coaches beoordelen systematisch maatregelen 
en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn 
bekwaamheid heeft en onderhoudt. Laterna Magica betrekt 
onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze 
beoordeling en analyseert de relatie van de resultaten met de 
financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. De evaluaties leiden 
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tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig worden 
planmatig verbeteringen doorgevoerd die ambitieus zijn en aansluiten 
bij de evaluaties. 
 
De uitgebreide 'brede analyse' die Laterna Magica twee keer per jaar 
maakt is een goed voorbeeld van hoe een samenhangende 
systeemaanpak kan leiden tot verbetering en innovatie. 
 
Kwaliteitscultuur: een leven lang leren 
Laterna Magica kent een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert transparant en integer. Het beleid om de visie op de 
onderwijskwaliteit en ambities te realiseren is breed gedragen. Er is 
een grote bereidheid om gezamenlijk het onderwijs te verbeteren. 
Het bestuur en de schoolleiding vertonen onderwijskundig 
leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Er wordt gehandeld vanuit een 
duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. De schoolleiding en de 
coaches werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van 
hun professionaliteit. Coaches en ondersteunend personeel werken 
resultaatgericht, zijn aanspreekbaar op gemaakte afspraken en zijn 
zich bewust van de effecten van hun handelen op de 
onderwijskwaliteit en op de ontwikkeling van de kinderen. 
Laterna Magica werkt vanuit een transparante en integere cultuur 
waarin sprake is van zichtbaar zorgvuldig handelen. Integriteit is een 
van de vijf kernwaarden van de visie van Laterna Magica. 
 
Mooi is dat ook het personeel net als de kinderen op Laterna Magica 
beschikt over een portfolio waarin de (voortdurende verbetering van 
de) bekwaamheid van de leraren wordt bijgehouden. Dit past bij het 
'Laterna Magica-concept', waar niemand ooit is uitgeleerd. 
 
Verantwoording op orde 
Laterna Magica legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over ambities, doelen en resultaten en voert daarover actief een 
dialoog met haar omgeving. Laterna Magica betrekt interne en 
externe belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid, 
bespreekt regelmatig haar ambities en welke resultaten ze behaalt. Ze 
vraagt van deze belanghebbenden een actieve bijdrage in het 
realiseren van haar ambities en doelen en spreekt hen daarop aan. 
Daarnaast staat Laterna Magica open voor wensen en voorstellen van 
interne en externe belanghebbenden en verwerkt deze. Het Integraal 
Kindcentrum verantwoordt zich over de resultaten op een voor de 
belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze. 
 
Vermeldenswaard is dat de verantwoordingsmatrix die de school 
heeft ontwikkeld in 2016 door de Onderwijsraad is opgenomen als 
goed voorbeeld voor de verantwoording aan diverse betrokkenen. 
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7.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: MKC De Amstel 

 

8 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op MKC 
De Amstel. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een 
onderzoek op verzoek naar een goede school. 
 
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Net als het bestuur van stichting STAIJ vinden we dat het onderwijs op 
MKC De Amstel van goede kwaliteit is. Zeven van de veertien 
standaarden hebben wij de waardering Goed gegeven. 
 
Vanuit een gezamenlijke visie wordt er binnen een professionele 
cultuur aan de hoge onderwijskwaliteit gewerkt. Daarin is er sprake 
van onderling vertrouwen en wordt het ambitieuze team door de 
schoolleiding in de gelegenheid gesteld om het onderwijs continu te 
verbeteren. 
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8.1. Onderwijsproces 

Alle standaarden uit het Onderwijsproces voldoen tenminste aan de 
wettelijke eisen. De standaarden Aanbod (OP1), Zicht op Ontwikkeling 
(OP2), Didactisch handelen (OP3) en Extra ondersteuning (OP4) 
ontstijgen zelfs de basiskwaliteit en waarderen wij daarom als Goed. 
De school heeft hiervoor eigen ambities geformuleerd en maakt deze 
overtuigend waar. 
 
Rijk en divers aanbod in kennis, houding en vaardigheden 
Het aanbod waarderen wij als Goed. De school heeft de behoeften van 
de leerlingenpopulatie goed in beeld en realiseert een rijk en divers 
aanbod dat daaraan tegemoetkomt. De school werkt met individuele 
leerlijnen en integreert diverse methodische en digitale materialen 
met het bestaande Montessorimateriaal. Naast kennis, leren 
leerlingen ook specifieke vaardigheden en houdingsaspecten. Dit 
doen zij in een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving. 
 
De school bekijkt kritisch haar eigen aanbod, ontwikkelt dit verder en 
probeert waar mogelijk aan te sluiten op ideeën van leerlingen. Zo is 
zij nu goed op weg om het aanbod voor de brede ontwikkeling te 
versterken, met in het bijzonder het 'kosmische onderwijs'. 
 
Ook kinderen krijgen zicht op hun ontwikkeling 
De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen wij als goed. De school 
heeft van elke leerling binnen verschillende ontwikkelingsgebieden, 
waaronder ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 
onderwijsbehoeften nauwkeurig in beeld gebracht. Zij zorgt er 
daarnaast voor dat ook de leerlingen hier zelf zicht op hebben. Zo 
worden leerlingen actief betrokken bij het opstellen van hun 
persoonlijke leerdoelen en helpt de school hen om inzicht te krijgen in 
de wijze waarop ze deze behalen. Dit is een cyclisch proces. 
 
Dit geldt ook voor de leerlingen die structureel een onderwijsaanbod 
op een ander niveau dan de leeftijdsgroep nodig hebben. Ook zij 
krijgen mede de regie over hun ontwikkelingsproces. Daarom 
waarderen wij ook de standaard (Extra) ondersteuning als Goed. 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt onder meer weergegeven in 
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een portfolio. De school heeft de ambitie om dit instrument verder te 
ontwikkelen, om het nog betekenisvoller voor de leerlingen te maken. 
 
Hoge mate van interactie met en tussen leerlingen in een prettig 
leerklimaat 
De kwaliteit van het Didactisch handelen is Goed. Kenmerkend voor 
de leraren van De Amstel is dat de onderwijstijd effectief benut wordt. 
Ze geven in kleine groepen effectieve instructies. Daarin zien we een 
hoge mate van interactie en laten de leraren de leerlingen reflecteren 
op zowel inhoud als proces. Een voorbeeld van reflectie op het proces 
is de aandacht voor de 'mindset' van leerlingen waarvoor de school 
eigen indicatoren heeft geformuleerd. 
In de hele school is er sprake van een eenduidig en prettig leerklimaat, 
waar leerlingen in alle rust zelfstandig, taakgericht en met een hoge 
actieve betrokkenheid leren. Het is daarnaast mooi om te zien dat 
leerlingen veel samenwerken en dat dit lijkt alsof het haast vanuit 
nature gebeurt.  
 
Op weg naar een ononderbroken ontwikkeling in het integraal 
kindcentrum 
Wij beoordelen de Samenwerking als Voldoende. De school werkt, 
binnen het integrale kindcentrum, samen met de voorschoolse 
voorziening om een ononderbroken ontwikkeling te realiseren tussen 
kinderdagverblijf en basisschool. Zo implementeren ze nu de 
doorgaande leer- en ontwikkellijnen. De komende tijd kan dit verder 
ingebed worden. 

8.2. Schoolklimaat 

‘Samen’ wordt benadrukt 
Het Pedagogisch klimaat waarderen wij als Goed. Binnen de school 
heerst een prettige sfeer. Leraren ondersteunen het zelfvertrouwen 
van de leerlingen door hen op een positieve manier aan te spreken en 
uit te gaan van hoge verwachtingen. Leerlingen die wij gesproken 
hebben, geven aan dat zij zich door de leraren en directie gezien 
voelen. 
 
De school bevordert actief de sociaal-maatschappelijke competenties 
van de leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de kinderraad, de training 
die alle groepen krijgen ten aan zien van sociaal-emotionele 
competenties en de leerlijn die de school verder aan het uitwerken is 
ten aanzien van deze competenties. Wij vinden het mooi om te 
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merken hoe de leraren de solidariteit tussen leerlingen en de 
wederzijdse afhankelijkheid stimuleren. Dit wordt ook door de 
leerlingen en ouders benadrukt. 
 
De standaard Veiligheid beoordelen wij als Voldoende. De  school 
voldoet aan de wettelijke eisen en is zich er van bewust dat, ondanks 
hun preventieve beleid tegen pesten en het bevorderen van een veilig 
schoolklimaat, er leerlingen zijn die pestgedrag ervaren. 

8.3. Onderwijsresultaten 

School realiseert basiskwaliteit met betrekking tot resultaten 
De standaard Resultaten voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast 
behalen de leerlingen sociale- en maatschappelijke competenties op 
het niveau dat mag worden verwacht. Wij beoordelen en waarderen 
daarom deze standaarden als Voldoende. Omdat de school nog kort 
bestaat, heeft het een te kleine groep schoolverlaters gehad. Om die 
reden waarderen wij de standaard Vervolgsucces niet. 

8.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Wij waarderen de standaarden Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur als 
Goed, omdat die uitstijgen boven de wettelijke vereisten. De 
standaard Verantwoording en dialoog beoordelen wij als Voldoende, 
omdat de school aan de gestelde wettelijke eisen voldoet. 
 
Team zorgt voor continue kwaliteitsverbetering 
Net als het bestuur zien wij dat De Amstel over een hecht team 
beschikt en dat zij samenwerking en collegialiteit hoog in het vaandel 
heeft staan; een voorwaarde voor een professionele kwaliteitscultuur. 
Op De Amstel verbeteren de leraren, vanuit een collectieve ambitie, 
voortdurend het onderwijs en werken zij actief aan hun eigen 
bekwaamheid. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als samen in 
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teamverband. Wanneer nieuwe praktijken worden ingevoerd, vindt de 
school het van belang dat deze veranderingen in gezamenlijkheid zijn 
doordacht, zijn doorgesproken en goed zijn onderbouwd. 
 
Het team is kritisch naar zichzelf, stelt ambitieuze doelen en heeft 
goed zicht op de punten die verder ontwikkeld kunnen worden. De 
directie geeft veel professionele ruimte aan de leraren en geeft op een 
coachende wijze leiding aan het team. Dat zorgt ervoor dat leraren 
zich eigenaar voelen van de ontwikkelingen in de school. Het 
vertrouwen dat de leraren krijgen wordt door hen waargemaakt, 
getuige de goede onderwijskwaliteit op De Amstel. 

8.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 
Openbare Daltonbasisschool De 
Meer 

9 . 

Wij voeren op verzoek van de minister van Onderwijs een aantal 
onderzoeken uit naar de registratie van aan- en afwezigheid, met als 
uiteindelijk doel te bereiken dat verzuim en vroegtijdig schoolverlaten 
zoveel mogelijk wordt voorkomen en teruggedrongen. Als scholen en 
instellingen ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering correct 
registreren en tijdig melden, is dit beter en sneller in beeld bij degenen 
die er actie op moeten ondernemen. Dit draagt eraan bij dat alle 
leerplichtige kinderen en jongeren onderwijs volgen en geen voortijdig 
schoolverlater worden. 
 
In dit kader hebben wij op 13 mei 2019 op Daltonschool De Meer een 
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op 
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid van 
de leerlingen. Het betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 
1969 (LPW) en een aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair 
onderwijs (WPO) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze 
wettelijke verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten 
(zie Onderzoekskader). 
We hebben onderzocht of De Meer voldoet aan de naleving van de 
wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim, 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids, 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof), 
• schorsing en/of verwijdering. 

 
Kort samengevat zijn de bevindingen dat op Daltonschool De Meer de 
verzuimregistratie op orde is en de informatie over het verzuimbeleid 
in de schoolgids is opgenomen. Het naleven van de meldingsplicht en 
de vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) beoordelen wij met een 
onvoldoende. Over het onderdeel schorsing of verwijdering geven we 
geen oordeel. 
 
Hieronder staan de bevindingen van dit onderzoek. 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks op deugdelijke wijze de aan- en 
afwezigheid van leerlingen. Bij navraag tijdens de klassenbezoeken 
bevestigen de leraren dit. Verder maken de leraren bij de registratie 
een onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. 
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Meldingsplicht 
De Meer voldoet niet aan de verplichting neergelegd in artikel 21a van 
de Leerplichtwet 1969. Volgens dit artikel dient de school verzuim van 
de leerlingen zonder geldige reden op tijd te melden. Het gaat hier om 
leerlingen die binnen vier weken 16 uur zonder geldige reden afwezig 
zijn. 
Tijdens ons onderzoek hebben wij van de school informatie 
ontvangen dat bij één leerling het verzuim zonder geldige reden niet 
bij het verzuimloket van DUO is gemeld. Het gaat hier om een leerling 
die sinds begin van het huidige schooljaar 2018-2019 afwezig is. De 
aard van de afwezigheid ligt zeer gevoelig. 
Wij hebben tijdens het onderzoek opgemerkt dat in zulke situaties de 
samenwerking tussen de ambtenaar Leerplicht en de school beter 
kan. Het is belangrijk dat de school en de ambtenaar Leerplicht 
duidelijke afspraken maken en structureel samenwerken. 
Mede op basis van de informatie van de ambtenaar Leerplicht, 
eveneens aanwezig tijdens dit onderzoek als toehoorder, gaan wij 
ervan uit dat de school in de toekomst correct in zulke situaties gaat 
handelen en wij vertrouwen erop dat de school verzuim van de 
leerlingen zonder geldige reden op tijd bij DUO gaat melden. 
Bij het herstelonderzoek naar de verzuimregistratie beoordelen wij 
nogmaals de meldingen van verzuim zonder geldige reden. 

Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De school verzamelt de goedgekeurde aanvragen voor verlof in een 
map. De afgewezen aanvragen zijn niet in de map bewaard. Hierbij is 
van belang dat ook de afgewezen aanvragen worden bewaard. Dit is 
een aandachtspunt voor de school. 
Tijdens het onderzoek bleek dat de gronden tot beslissing om een 
vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof) te verlenen bij vijf 
aanvragen niet binnen het wettelijk kader en de richtlijnen vallen 
(artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 en de beleidsregel 
‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige 
omstandigheden’ zoals bedoeld in de Leerplichtwet). De school zorgt 
er niet voldoende voor dat het missen van onderwijs wordt beperkt 
tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties. 
Wij hebben geconstateerd dat in de onderzochte periode twee 
aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties zijn goedgekeurd, 
om een familiebezoek in het buitenland mogelijk te kunnen maken. 
Dit terwijl in de beleidsregel expliciet is opgenomen dat voor 
familiebezoek in het buitenland in ieder geval geen extra verlof wordt 
gegeven. 
Daarnaast troffen wij twee goedgekeurde verlof aanvragen vanwege 
specifieke aard van het beroep. Bij die twee aanvragen kan het begrip 
“specifieke aard van het beroep”, als bedoeld in artikel 11, onderdeel f, 
niet toegepast worden. Tenslotte troffen wij een goedgekeurde 
aanvraag aan extra verlof voor twee dagen om een huwelijksjubileum 
van de grootouders bij te kunnen wonen, terwijl hiervoor maximaal 
één schooldag toegestaan is. 
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Schorsing en verwijdering 
Aangezien op De Meer geen leerlingen zijn geschorst of verwijderd 
tijdens de onderzoeksperiode, geven wij geen oordeel over dit 
onderdeel. Wij kunnen niet beoordelen of zij aan de wetgeving 
voldoet. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
De Meer voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de 
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid 
is in de schoolgids opgenomen. Ook op de website van de school is 
informatie opgenomen over het verzuimbeleid, namelijk in het 
verzuimprotocol. 
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Onderzoek registratie en 
melding aan- en afwezigheid: 8e 
Montessorischool Zeeburg 

10 . 

Op de 8e Montessorischool Zeeburg hebben wij op 27 mei 2019 een 
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op 
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid van 
de leerlingen. Het betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 
1969 (LPW) en een aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair 
onderwijs (WPO) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze 
wettelijke verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten 
(zie Onderzoekskader). 
Het is van belang om verzuim en vroegtijdig schoolverlaten terug te 
dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. Als scholen en instellingen 
ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering correct registreren 
en tijdig melden, is dit beter en sneller in beeld bij degenen die er actie 
op moeten ondernemen. Dit draagt er aan bij dat alle leerplichtige 
kinderen en jongeren onderwijs volgen en geen voortijdig 
schoolverlater worden. Door daarnaast verlof alleen te verlenen 
wanneer dit wettelijk geoorloofd is, missen de leerlingen niet onnodig 
onderwijstijd. 
 
We hebben onderzocht of 8e Montessorischool Zeeburg voldoet aan 
de naleving van de wettelijke vereisten op de volgende gebieden: 

• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim, 
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids, 
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof), 
• schorsing en/of verwijdering. 

 
Kort samengevat: op 8e Montessorischool Zeeburg is de 
verzuimregistratie op orde en de informatie over het verzuimbeleid is 
opgenomen in de schoolgids. De vrijstelling geregeld schoolbezoek 
(verlof) beoordelen wij als onvoldoende. Over het naleven van de 
meldingsplicht en het onderdeel schorsing en verwijdering geven we 
geen oordeel. 
 
Hieronder volgt de uitkomst van het onderzoek op de 8e 
Montessorischool Zeeburg. 
 
Verzuimregistratie 
De leraren registreren dagelijks digitaal de aan- en afwezigheid van 
leerlingen. Daarnaast maken de leraren bij de registratie een 
onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Bij het 
geoorloofd verzuim wordt meestal de reden van de afwezigheid 
aangegeven. 
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Meldingsplicht 
Wij kunnen niet beoordelen of 8e Montessorischool Zeeburg voldoet 
aan de wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim van 
leerlingen te melden. Er waren in de onderzochte periode  binnen de 
onderzoeksgroep geen leerlingen die de school moest melden. Deze 
meldplicht geldt voor de leerlingen die binnen vier weken 16 uur 
zonder geldige reden afwezig zijn. Tijdens ons onderzoek hebben wij 
wel bij een aantal leerlingen langdurende en regelmatige 
ziekmeldingen getroffen. De school heeft bij sommige leerlingen 
sterke vermoedens, maar geen bewijzen, dat dit verzuim zonder 
geldige reden kan zijn. Wij hebben met de school afgesproken dat bij 
de komende ziekmelding bij die leerlingen de school een 
doktersbewijs aan de ouders vraagt. Wij hebben ook opgemerkt dat in 
zulke situaties de samenwerking tussen de ambtenaar Leerplicht en 
de school noodzakelijk is. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof) 
De school verzamelt de goedgekeurde aanvragen voor verlof in een 
map die chronologisch opgebouwd is. Volgens de school waren er in 
de onderzochte periode geen aanvragen die afgewezen waren. Indien 
het in de toekomst voorkomt dat een aanvraag afgewezen wordt dan 
dient die ook in de map bewaard te worden. Tijdens het onderzoek 
bleek dat de gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek (verlof) te verlenen bij vijf aanvragen niet binnen het 
wettelijk kader en de richtlijnen vallen (artikelen 11, 13a en 14 van de 
Leerplichtwet 1969 en de beleidsregel ‘specifieke aard van het beroep’ 
en ‘andere gewichtige omstandigheden’ zoals bedoeld in de 
Leerplichtwet). De school zorgt er niet voldoende voor dat het missen 
van onderwijs wordt beperkt tot bij wet vastgelegde 
uitzonderingssituaties. 
Wij hebben gezien dat in de onderzochte periode een aanvraag voor 
verlof buiten de schoolvakanties is goedgekeurd, om een 
familiebezoek in het buitenland mogelijk te kunnen maken. Dit terwijl 
in de beleidsregel expliciet is opgenomen dat voor familiebezoek in 
het buitenland in ieder geval geen extra verlof wordt gegeven. 
Daarnaast troffen wij een goedgekeurde verlofaanvraag aan voor drie 
dagen om het graf (in het buitenland) van een paar maanden eerder 
overleden familielid te bezoeken. De wet voorziet hiervoor geen extra 
verlof. Verder is een aanvraag goedgekeurd voor vijf dagen buiten de 
schoolvakantie om een trouwerij van een familielid in het buitenland 
bij te kunnen wonen. In de aanvraag ontbreekt informatie over om 
welke graad van verwantschap het hier gaat. 
De volgende verlofaanvraag voor een dag is aangevraagd vanwege 
wennen op de wintersport. Het hoofd van de school heeft het verlof 
voor afwezigheid verleend en dit geschaard onder gewichtige 
omstandigheden. Bij het vijfde onderzochte aanvraagformulier, was 
geen duidelijke reden voor het verlof vermeld behalve dat dit om een 
familiefeest gaat. Er was ook geen bewijs bij de aanvraag toegevoegd. 
Hierbij is van belang dat bij alle aanvragen de bewijzen worden 
toegevoegd en dat de redenen voor het verlof duidelijk beschreven 
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worden. 
 
Schorsing en verwijdering 
Aangezien op 8e Montessorischool Zeeburg geen leerlingen zijn 
geschorst of verwijderd tijdens de onderzoeksperiode, geven wij geen 
oordeel over dit onderdeel. Wij kunnen niet beoordelen of zij aan de 
wetgeving voldoet. 
 
Communicatie van verzuimbeleid 
8e Montessorischool Zeeburg voldoet aan de wettelijke verplichtingen 
over de communicatie van verzuimbeleid. Duidelijke informatie over 
het verzuimbeleid is in de schoolgids opgenomen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 62/65



Reactie van het bestuur 11 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de grondige 
wijze waarop het bestuurlijk onderzoek is voorbereid en daarna heeft 
plaatsgevonden. De onderzoeksleider heeft ons vanaf het moment 
dat duidelijk werd dat het onderzoek, ondanks eerdere berichten, toch 
in periode mei t/m juli 2019 zou plaatsvinden tijdig en volledig 
geïnformeerd. De directe en professionele benadering vanuit de 
onderzoeksleiding is door STAIJ zeer gewaardeerd. 
 
Over de inhoud van de rapportage: 
Wij zijn niet verrast door de waarderingen die de onderzochte scholen 
hebben ontvangen vanuit de door de inspectie uitgevoerde 
schoolbezoeken en de gesprekken met onze Raad van Toezicht en 
GMR. Daarvoor complimenteren we in de eerste plaats onze scholen. 
 
Dit geldt voor zowel voor de scholen die voor de kwalificatie “Goed” 
opgingen als voor de scholen waar een verificatieonderzoek heeft 
plaatsgevonden. De zinsnede die diverse malen in de verslaglegging 
voorkomt; “Net als het bestuur hebben wij de standaarden”, 
enzovoort, geeft ons de erkenning dat de wijze waarop het bestuur 
zicht houdt op de kwaliteit van haar scholen realistisch, onderbouwd 
en deskundig is. Met de wijze van kwaliteitsmeting via onze STAIJ-
monitor en de daarbij horende schoolbezoeken blijven wij dan ook 
doorgaan en op onderdelen verbeteren. 
 
Bijzondere trots heeft het gegeven dat 5 scholen gewaardeerd zijn 
met het oordeel “Goed”. Wij verwachten dat ook een 6e school 
binnenkort de aanvraag doet om als “Goed” beoordeeld te worden. 
Inmiddels is ook duidelijk dat in ieder geval 2 scholen op willen gaan 
voor de procedure die leidt tot de kwalificatie “Excellent”. 
 
Naast de voldoening van het op een juiste wijze in beeld hebben van 
de onderwijskwaliteit van de scholen overheerst ook tevredenheid 
over de mate waarin de pijlers van het Koersplan zicht- en merkbaar 
zijn in de STAIJ-scholen. Als voorbeeld hiervan wordt de 
maatschappelijke opdracht die STAIJ zich gesteld heeft om segregatie 
en kansenongelijkheid tegen te gaan door de samenwerking tussen 
obs De Dapper en Vrijeschool Thula te faciliteren en te ondersteunen, 
genoemd. 
 
De constatering dat de onderzochte scholen zich niet of niet volledig 
houden aan de verlofregeling houden zoals beschreven in de 
Leerplichtwet heeft ons verbaasd. De afdeling Leerplicht van de 
gemeente Amsterdam die jaarlijks toeziet op de naleving van deze wet 
heeft deze tekortkomingen nl. niet vastgesteld en ook nooit gemeld. 
Niettemin worden de procedures op de scholen aangepast. 
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Wij zien het als een uitdaging om de kennis en kunde die op veel van 
de bezochte scholen aanwezig is over te dragen naar de niet 
geïnspecteerde scholen. Dit aandachtspunt dat genoemd is onder het 
kopje “Wat kan beter” omarmen wij en maken het onderdeel van onze 
koers voor de komende 4 jaar. 
 
De opmerking in het rapport over het ontbreken van een 
verantwoording van de intern toezichthouder over de doelmatigheid 
van de bestedingen is reeds opgepakt door de Raad van Toezicht. 
Deze verantwoording wordt voortaan opgenomen in de jaarverslagen. 
 
Tot slot. 
STAIJ heeft een groot aantal goede scholen. Ons financieel beleid is 
degelijk; we houden niet te weinig maar ook zeker niet te veel reserves 
aan. Op de standaarden die toezien op bestuurlijk handelen, verdient 
onze stichting dan ook de kwalificatie “GOED”. We doen er dus alles 
aan onze scholen goed onderwijs te laten verzorgen. STAIJ- scholen 
leggen de lat voor zichzelf steeds hoger omdat onze leerlingen dat 
verdienen. Die combinatie kan de indruk wekken dat het alleen maar 
goed gaat. 
 
En dat is maar zeer de vraag. Het lerarentekort laat zich gelden en 
heeft grote impact op ons werk. Het maakt het steeds moeilijker met 
stabiele teams aan onderwijsontwikkeling te werken. Het maakt het 
lastiger ambulante tijd die nodig is voor zorg en ontwikkeling ook 
ambulant te houden. Het verzwaart het toch al uitdagende werk van 
onze schoolleiders nog verder. 
 
We doen er alles aan wat in onze macht ligt, dit bestuurlijk onderzoek 
laat dat zien, maar we hebben niet alles in de hand. Zoals de 
beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde leerkrachten. 
Wettelijke ruimte om het soort innovaties aan te gaan die onze 
scholen zoeken. Financiële ruimte om te investeren in snellere 
modernisering van onze gebouwen en ons curriculum. 
 
STAIJ zal er binnen onze mogelijkheden alles aan blijven doen om 
goed onderwijs te blijven verzorgen en waar mogelijkheden liggen 
zelfs nog te verbeteren. Maar dat gaat ons alleen lukken als de 
randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, worden aangepakt. We 
rekenen erop dat de onderwijsinspectie hiervoor aandacht zal blijven 
vragen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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