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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in juli 2018 als 
onvoldoende beoordeeld, omdat het zicht op de ontwikkeling en het 
didactisch handelen onvoldoende waren. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als onvoldoende. De school laat mooie verbeteringen zien, 
tegelijkertijd moeten er ook nog enkele verbeteringen plaatsvinden. 
 
Wat moet nog beter? 
De leraren moeten nog meer op zoek gaan naar mogelijke oorzaken 
bij tegenvallende toetsresultaten van de leerlingen waardoor de extra 
uitleg beter is afgestemd op de hiaten in de ontwikkeling van de 
leerlingen. 
 
De directie moet ditzelfde beter doen bij de toetsresultaten per groep 
zodat zij beter de verbeteracties kan vormgeven die nodig zijn bij de 
kernvakken zodat zij de verbeteringen die nodig zijn bij de kernvakken 
concreter kan vormgeven. 
 

Wat is verbeterd? 
Er is een duidelijke werkwijze op de school waarbij de leraren op een 
eenduidige manier werken om de ontwikkeling van de leerlingen te 
volgen. De onvoldoende op de standaard 'Zicht op ontwikkeling' is 
omgezet naar een voldoende. 
 
De kwaliteit van de lessen op De Vleugel is nu van voldoende niveau. 
De leraren werken meer doelgericht tijdens de uitleg en creëren een 
werklimaat waarin de leerlingen weten wat er van hen wordt 
verwacht. 
 
Ook de eindresultaten van de huidige groep 8 zijn voldoende. De 
eindresultaten laten een stijgende lijn zien vanaf 2018. 
 
De directie toont meer onderwijskundig leiderschap en is kritischer 
geworden tijdens de observaties van de lessen. Dit komt de 
onderwijskwaliteit op De Vleugel zeker ten goede. 
 
Tot slot waarderen wij de kwaliteitscultuur op de school als Goed. Er 
werkt een gedreven team dat zich enorm inspant om het onderwijs 
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op hun school steeds te verbeteren. 
 
Wat kan beter? 
De leraren kunnen de onderwijsbehoeften van de leerlingen behalve 
op gedrag ook op hoe leerlingen leren beschrijven. 
 
Tijdens de uitleg kunnen de leraren vaker controleren of de leerlingen 
het begrijpen. Ook kunnen zij nog beter de informatie die zij hebben 
over de ontwikkeling van de leerlingen gebruiken om te bepalen wie 
mee doet met de uitleg. 
 
De leerstrategieën kunnen in de lokalen hangen zodat de leerlingen er 
naar kunnen kijken tijdens het zelfstandig werken. 
 
Hoe verder? 
Het bestuur draagt zorg voor het opheffen van de twee 
tekortkomingen en verantwoordt zich daarover tijdens het 
herstelonderzoek op bestuursniveau dat plaats gaat vinden. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

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  

De inspectie heeft op 9 juli 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd op 
De Vleugel naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in juli 2018. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht in alle groepen samen met een observant van de school, 
documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met leerlingen, 
ouders, leraren, directie en de interim intern begeleider. Aan het eind 
van de onderzoeksdag hebben wij de bevindingen teruggekoppeld in 
ee gesprek met de directie, intern begeleider en de interim bestuurder. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

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 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In juli 2018 hebben wij op Montessori De Vleugel een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. 
 
Op 9 juli 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe. 

Alle betrokkenen binnen de organisatie zijn gedreven om de kwaliteit 
van het onderwijs op de school te verbeteren. We zijn onder de indruk 
van de gedrevenheid waarmee de directie en het team gezamenlijk 
werken vanuit een duidelijke visie. We waarderen mede daardoor de 
kwaliteitscultuur met een Goed. 
 
De school heeft zich verbeterd op de standaarden zicht op 
ontwikkeling en didactisch handelen en daarom hebben wij het 
oordeel Voldoende toegekend. Wel moet de school één onderdeel 
binnen de standaard 'Zicht op ontwikkeling' verbeteren en één 
onderdeel binnen de standaard 'Kwaliteitszorg'.  
In het vorige onderzoek waren veilgheid, resultaten en kwaliteitszorg 
al als voldoende beoordeeld: deze zijn voldoende gebleven. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

OP2 Zicht op ontwikkeling: de school 
zoekt onvoldoende naar mogelijke 
verklaringen voor stagnatie in de 
ontwikkeling van de leerlingen, 
zodat het onderwijs daarop kan 
worden aangepast(art.8, eerste lid, 
WPO) 

Het bestuur ziet er op toe dat de 
school deze tekortkoming herstelt. 

Tijdens het herstelonderzoek op 
bestuursniveau verantwoordt het 
bestuur zich over het opheffen van 
de tekortkoming. 

KA1 Kwaliteitszorg: de school draagt 
onvoldoende zorg voor de 
ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen (art.12, vierde lid, en 
art.10, WPO) 
 
Dit zien wij met name terug in de 
trendanalyses op schoolniveau. 

Het bestuur ziet er op toe dat de 
school deze tekortkoming herstelt. 

Tijdens het herstelonderzoek op 
bestuursniveau verantwoordt het 
bestuur zich over het opheffen van 
de tekortkoming. 

 
 
 
 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
Op 9 juli 2019 hebben wij een herstelonderzoek uitgevoerd op De 
Vleugel, om te onderzoeken of de school er in geslaagd is haar 
kwaliteit te verbeteren. De aanleiding voor dit onderzoek was het 
volgende. 
 
De kwaliteit van het onderwijs op De Vleugel is in de 
periode december 2016 en juni 2018 als zeer zwak beoordeeld door de 
inspectie. Bij het herstelonderzoek in juni 2018 hebben wij 
verbeteringen geconstateerd en het oordeel 'onvoldoende' 
toegekend. 
 
Op De Vleugel werkt nu een stabiel team en neemt het 
leerlingenaantal toe. Het bestuur moet er op toezien dat het team de 
gerealiseerde verbeteringen kan voortzetten. 
 

3.1. Onderwijsproces 

Zicht op ontwikkeling nu voldoende, maar kent nog één verbeterpunt 
De school heeft zichtbaar verbeteringen doorgevoerd op deze 
standaard waardoor wij het oordeel Voldoende toekennen. Echter, op 
één onderdeel voldoet de school nog niet aan een wettelijke vereiste. 
Het betreft art.8, eerste lid, WPO: de school zoekt naar mogelijke 
verklaringen voor stagnatie in de ontwikkeling van leerlingen, zodat 
het onderwijs daarop kan worden aangepast. Voor deze tekortkoming 
geven wij het bestuur een herstelopdracht. 
Door deze tekortkoming achterhalen de leraren onvoldoende welke 
specifieke aanpak de leerling nodig heeft om een ononderbroken 
ontwikkeling door te maken. Wanneer de leraren dit punt verbeteren 
kunnen zij het format waarin de instructies gepland staan ook beter 
invullen. 
 
De school hanteert valide instrumenten om de ontwikkeling van 
leerlingen te volgen. De leerlingen in de onderbouw zijn heel goed in 
beeld door het gedegen observatie-instrument en de werkwijze van 
de leraren daarmee. Voor de kernvakken brengen de leraren de 
vaardigheidsgroei in beeld en gebruiken de verkregen gegevens om 
het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen. 
De zorgstructuur is duidelijk vormgegeven op de school waardoor de 
teamleden weten wat er van hen verwacht wordt. Ook is er een 
eenduidige werkwijze geïmplementeerd als het gaat om het gebruik 
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van diverse formulieren. De vragen op deze formulieren richten de 
leraren om gedegen na te denken over de toetsresultaten van de 
leerlingen. We merken wel op dat de antwoorden op deze vragen 
beter kan. Zo kunnen de onderwijsbehoeften van leerlingen behalve 
pedagogische ook didactische informatie bevatten. De verdere 
verbetering van de standaard 'Zicht op ontwikkeling' vraagt een 
gerichte aansturing en controle van de directie. 
 
De kwaliteit van de lessen op De Vleugel is van voldoende niveau 
Doordat de school veel geïnvesteerd heeft in het verbeteren van het 
didactisch handelen van de leraren voldoet de school nu aan de 
basiskwaliteit. We geven het oordeel Voldoende. 
 
Samen met observanten van de school hebben wij alle groepen 
bezocht. Het beeld dat wij hebben van het didactisch handelen komt 
overeen met hun beeld. De directie heeft hiermee laten zien dat zij 
kritischer is gaan observeren wat de kwaliteit en de ontwikkeling van 
de leraren op didactisch handelen ten goede komt. De leraren zorgen 
voor een prettig leerklimaat in de groepen waardoor er rust heerst en 
de leerlingen taakgericht aan het werk zijn. De kwaliteit van het 
lesgeven is van voldoende niveau en de leraren weten de leerlingen te 
activeren door coöperatieve werkvormen in te zetten. 
 
Er zijn ook onderdelen van het didactisch handelen waarin de leraren 
zich kunnen verbeteren. Ten eerste kunnen de leraren tijdens de uitleg 
regelmatig controleren of de leerlingen de uitleg begrijpen door 
bijvoorbeeld vragen te stellen of een korte oefening te laten maken. 
Ten tweede kunnen de leraren zich meer verdiepen in de vakdidactiek 
van de kernvakken zodat zij die kennis kunnen gebruiken bij hun 
uitleg. Ten derde kunnen de leraren de informatie die zij hebben over 
de ontwikkeling van de leerlingen beter benutten tijdens het bepalen 
welke leerlingen (verlengde) instructie nodig hebben. Nu zagen wij 
leerlingen  deelnemen aan de instructie terwijl zij het lesdoel al 
beheersen. 
Tot slot merken wij op dat de school meer aandacht kan besteden aan 
de inrichting van de lokalen door leerstrategieën zichtbaar op te 
hangen voor de leerlingen. 
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3.2. Schoolklimaat 

De school zorgt voor een veilige omgeving voor haar leerlingen 
Net als bij het vorige onderzoek beoordelen wij de standaard als 
Voldoende omdat wij geen contra-indicaties hebben aangetroffen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten zijn voor het tweede jaar voldoende; er is een 
stijgende lijn 
De resultaten die leerlingen in groep 8 behalen zijn voldoende in 2018 
en 2019. Ze liggen boven de wettelijke ondergrens die geldt voor 
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Hierdoor 
beoordelen wij de standaard 'Resultaten' als Voldoende. 
 
De school heeft hard gewerkt om ook met de huidige groep 8 
voldoende eindresultaten te halen. Een resultaat waar de school 
terecht trots op is. De school heeft inmiddels schoolstandaarden 
opgesteld voor de kernvakken op drie niveaus. Hierdoor krijgt de 
school goed zicht of ze tevreden kunnen zijn of niet. We raden het 
bestuur aan om uit te gaan van de wettelijke ondergrens om te 
bepalen of De Vleugel voldoende resultaten behaalt met haar 
leerlingen. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg voldoet grotendeels aan de basiskwaliteit 
We beoordelen de standaard 'Kwaliteitszorg' als voldoende, maar de 
school voldoet op één onderdeel niet aan de wettelijke vereisten. 
Het betreft art.12, vierde lid, en art.10, WPO: de school draagt zorg 
voor een ononderbroken ontwikkkeling van leerlingen door haar 
stelsel van kwaliteitszorg. Dit zien wij met name terug in de kwaliteit 
van de trendanalyses op schoolniveau. De school moet ook hier op 
zoek gaan naar mogelijke verklaringen voor tegenvallende resultaten 
op groepsniveau om zo gericht interventies in te zetten. 
 
Door het gehanteerde kwaliteitszorgstelsel heeft de directie een breed 
beeld van de kwaliteit van het onderwijs op De Vleugel. Zo brengt zij 
de kwaliteit van het didactsich handelen in beeld door regelmatig met 
een kijkwijzer de lessen te observeren, middels vragenlijsten peilt de 
directie de tevredenheid van leerlingen, leraren en ouders. En de 
leerresultaten op de kernvakken van alle groepen zijn bekend. Door 
een duidelijke jaarplanning houdt de directie alle verbetertrajecten in 
de gaten. De school is nu toe aan het borgen van de gerealiseerde 
verbeteringen. 
 
Er werkt een gedreven en enthousiast team op de Vleugel 
We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed aangezien deze 
ruimschoots voldoet aan de basiskwaliteit. 
 
Na een onrustige tijd op personeelsgebied is er sinds kort een vast 
team. De leraren werken enthousiast en gedreven aan het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit op de school en dat is hen gelukt. Ze 
kunnen oprecht trots zijn dat ze dit met elkaar en met hulp van 
externen hebben gerealiseerd. Ook het werken in ontwikkelteams 
draagt hieraan bij. We zien onderwijskundig leiderschap bij de directie 
wat wordt gewaardeerd door de leraren en de ouders waarmee wij 
hebben gesproken. Een aandachtspunt voor de komende periode is 
het controleren of het team zich aan de afspraken houdt die zijn 
gemaakt bij alle verbeteronderwerpen. De leraren onderhouden hun 
bekwaamheid door het volgen van team -en individuele scholingen. 
Ook in de komende periode gaan ze hiermee door aangezien er nog 
verbeteractiviteiten gepland staan. Wat verder vorm gegeven kan 
worden is de collegiale consultaties. Naast dat de leraren hiermee 
elkaars talenten op didactisch- en pedagogisch niveau ontdekken, 
kunnen zij ook hun eigen vaardigheden op deze aspecten versterken. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur is trots op de school, het team en de directie hoe zij 
gezamenlijk hebben gezorgd voor een stevige kwaliteitsverbetering. 
Niet in de laatste plaats gesteund door een geweldige groep ouders 
die de school en de leeromgeving letterlijk en figuurlijk doen bloeien. 
De leerlingen krijgen het goede onderwijs op de Vleugel dat ze 
verdienen. Er is groot vertrouwen dat de ingeslagen weg wordt 
voortgezet en de goede kwaliteit wordt geborgd. 
 
Wij zijn verguld door het oordeel ‘goed’ voor onze Kwaliteitscultuur, 
waardoor onze gedrevenheid om samen vanuit een duidelijke visie te 
werken wordt erkent. 
De aandacht zal nu uitgaan naar het borgen van alle verbeteringen en 
de twee bovengenoemde noodzakelijke verbeterpunten van de 
herstelopdracht. 
 
De inhoudelijke feedback en de hierboven genoemde verbeterpunten 
nemen we mee in de doelen in het jaarplan van de school in 
2019-2020. Graag geven we u hierover tijdens het voortgangsgesprek 
in het voorjaar van 2020 een terugkoppeling. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 14/15



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