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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in november 2017 als zeer 
zwak beoordeeld, omdat de kwaliteit van de lessen onvoldoende was 
en de leerlingen te weinig leerden. Daarnaast was ook de 
kwaliteitszorg niet op orde. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als zeer zwak. De school heeft het afgelopen jaar de 
kwaliteit van het onderwijs flink verbeterd. 
 
Wat is verbeterd? 
De leraren geven beter les. Zij leggen de lesstof duidelijk uit zodat de 
leerlingen ook begrijpen wat zij leren. Daarnaast kijken de leraren 
beter naar de uitslagen van de toetsen. De uitleg en de oefeningen die 
zij geven, sluiten nu meer aan bij wat leerlingen nodig hebben. 
Doordat de lessen zijn verbeterd, leren de leerlingen meer en behalen 
zij betere resultaten. 
De directeur van de school heeft onderzocht wat er niet goed ging op 
de school. Zij heeft een plan gemaakt om de knelpunten te 
verbeteren. Daarnaast heeft zij stevig gestuurd op de 
verbeterpunten. De leraren hebben het afgelopen jaar goed 
samengewerkt en de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk 
verbeterd. 
 
Wat kan beter? 
Het onderwijs op de school is volop in ontwikkeling. De leraren en de 
directie blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit. Op een 
paar punten kan het nog beter. De leraren kunnen de verschillende 
werkvormen die zij gebruiken tijdens hun lessen op sommige 
momenten nog beter inzetten. Ook kunnen de leraren met de leerstof 
nog beter aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben. Vooral voor de 
leerlingen die makkelijk leren is dit belangrijk. Deze geven zelf aan dat 
de leerstof wel wat moeilijker kan. 
 
Wat moet beter? 
De schoolleiding heeft een nieuw schoolplan geschreven. Dit plan 
geeft op een tweetal punten te weinig informatie. Het systeem voor 
kwaliteitszorg en het personeelbeleid zijn onvoldoende beschreven. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 29 januari 2019 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op obs Willem Eggert naar aanleiding van het oordeel zeer 
zwak in november 2017. 
 
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, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, intern begeleider, directeur en een 
vertegenwoordiging van het bestuur. 
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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 november 2017 hebben wij op obs Willem Eggert een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en het oordeel zeer zwak toegekend. 
 
Op 29 januari 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw 
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe. 

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op obs Willem Eggert 
als voldoende. Eén standaard waarderen wij met goed en de overige 
standaarden beoordelen wij als voldoende. 
 
Het afgelopen jaar is de kwaliteit van het onderwijs op obs Willem 
Eggert flink verbeterd. Onder leiding van de directeur is er planmatig 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de lessen. Samen met 
de intern begeleider hebben de leraren de ontwikkeling van de 
leerlingen beter in kaart gebracht. Doordat de kennis van de leraren is 
vergroot, kunnen zij tijdens de lessen beter aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze ontwikkelingen hebben 
gezamenlijk geleid tot verbetering van de leerresultaten. De resultaten 
van de leerlingen van groep 8 lagen het vorig schooljaar boven de 
norm die wij stellen voor scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. 
Opvallend is de professionele houding van de leraren. Zij hebben het 
afgelopen jaar gezamenlijk de schouders gezet onder alle 
verbeteractiviteiten. 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Hieronder is te lezen welke wettelijke tekortkomingen op de school 
zijn geconstateerd en welke rol het bestuur en de inspectie hebben bij 
het opheffen van deze tekortkomingen. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 6/13



 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

Het schoolplan voldoet niet aan de 
wettelijk vereisten (art. 12 derde en 
vierde lid, WPO) 

Wij verwachten dat het bestuur erop 
toeziet dat het schoolplan voldoet 
aan de wettelijk vereisten 

Wij controleren op 1 augustus 2019 
of het schoolplan voldoet aan de 
wettelijke vereisten 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Leraren hebben de ontwikkeling van de leerlingen in beeld 
De standaard Zicht op ontwikkeling is voldoende omdat de leraren de 
ontwikkeling van de leerlingen volgen met methodegebonden 
toetsen, landelijk genormeerde toetsen en observaties. Bovendien 
analyseren zij de verkregen gegevens en leggen zij hun bevindigen 
vast in dynamische groepsoverzichten en overzichten per leerling. In 
de logboeken plannen zij activiteiten die aansluiten bij vastgestelde 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
De school heeft op dit punt een flinke ontwikkeling doorgemaakt. 
Duidelijk is dat de verbeteringen nog niet zijn afgerond. Zo kunnen de 
leraren de wijze waarop zij de informatie vastleggen nog verbeteren. 
Niet door meer op te gaan schrijven maar door nog concreter te 
beschrijven wat er nodig is bij de begeleiding van de leerlingen. 
 
De leraren zitten op één lijn 
De standaard Didactisch handelen is voldoende omdat de kwaliteit 
van de lessen in orde is. Zo bieden de leraren de leerlingen duidelijk 
structuur en is er een prettig leerklimaat in de school. 
De kwaliteit van de lessen is het afgelopen jaar verbeterd. Daar waar 
vorig jaar de uitgangspunten van het didactische lesmodel 
onvoldoende waren terug te zien, hebben leraren zich het werken met 
dit model nu eigen gemaakt. Tijdens alle lessen die wij hebben 
bezocht zijn de kenmerken van het model terug te zien. De leraren 
leggen duidelijk uit en differentiëren zowel bij de uitleg als de 
verwerking van de lesstof. Leerlingen die weinig instructie nodig 
hebben, gaan eerder aan het werk. Daarnaast krijgen leerlingen die 
meer uitleg nodig hebben extra instructie geboden. Tijdens de uitleg 
maken de leraren gebruik van verschillende werkvormen waarbij de 
leerlingen afwisselend korte opdrachten uitvoeren zowel individueel 
als in tweetallen of met de hele groep. Door de afwisseling van 
activiteiten blijven de leerlingen betrokken. 
 
Naast deze positieve ontwikkelingen kan de school zich nog 
verbeteren. Zo kunnen de leraren de verschillende werkvormen nog 
doelgerichter inzetten. Daarnaast kunnen de activiteiten voor de beter 
presterende leerlingen uitdagender. De school maakt weliswaar 
gebruik van het pluswerk, maar voor een aantal leerlingen is deze 
aanvullende leerstof te weinig uitdagend. 
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3.2. Schoolklimaat 

De leerlingen voelen zich veilig 
De school voldoet aan de eisen die aan de veiligheid worden gesteld. 
Zo heeft de school een veiligheidsplan en een pestprotocol opgesteld. 
Hierin is te lezen wat de school doet om incidenten te voorkomen en 
hoe men reageert indien er toch iets plaatsvindt. Daarnaast zijn er een 
pestcoördinator en een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Als 
laatste wettelijke eis geldt dat de school jaarlijks de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen via een genormeerd instrument 
in kaart moet brengen. De school heeft voor deze meting een 
instrument en volgens de laatste meting voelen leerlingen zich veilig. 
 
De school gebruikt daarnaast een methode om de ontwikkeling van 
de sociale vaardigheden van de leerlingen te stimuleren. Om het 
gevoel van veiligheid te verhogen heeft de school het afgelopen jaar 
mediatoren opgeleid. Dit zijn leerlingen die helpen bij het oplossen 
van conflicten. Door deze aanpak voelen leerlingen zich meer 
verantwoordelijk voor de veiligheid. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De leerresultaten zijn verbeterd 
Deze standaard is voldoende omdat de leerlingen van groep 8 vorig 
schooljaar leerresultaten behaalden die voldoen aan de norm die wij 
stellen voor een school met een gelijke leerlingenpopulatie. Ook de 
prognose voor het huidige schooljaar is gunstig. 
 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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De kwaliteitszorg is in orde 
De school heeft een stelsel voor kwaliteitszorg ingericht en krijgt 
daarom voor deze standaard een voldoende. 
 
De directeur heeft vorig jaar een analyse van de onderwijskwaliteit 
gemaakt en op basis van deze analyse een verbeterplan geschreven. In 
dit plan is de visie op onderwijs duidelijk beschreven en zijn de 
beoogde doelen benoemd. Het afgelopen jaar heeft het team 
voortvarend gewerkt aan de verbeterpunten uit het plan. De 
schoolleiding heeft de voortgang van het verbetertraject nauwlettend 
gevolgd en tussentijds de stand van zaken regelmatig geëvalueerd. 
Daarnaast is bijgehouden welke doelen zijn behaald. Het 
verbetertraject heeft veel effect gehad, namelijk een flinke verbetering 
van het onderwijsleerproces en de leerresultaten. 
 
De directeur heeft een nieuw schoolplan geschreven. In dit 
plan ontbreekt echter een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem 
en een beschrijving van het personeelsbeleid. Het is daardoor 
onduidelijk hoe de school, de komende jaren, zicht houdt op de 
kwaliteit van het onderwijs en de vakbekwaamheid van de leraren. 
Het schoolplan voldoet op dit moment niet aan de wettelijke 
vereisten (art 12, derde en vierde lid, WPO). De school krijgt hiervoor 
een herstelopdracht. 
 
Leraren werken professioneel samen 
De grootste sprong in ontwikkeling heeft de school gemaakt bij de 
professionalisering van het team en daarom krijgt de school voor deze 
standaard de waardering goed. 
Voorheen waren de leraren wel betrokken bij de school maar het 
afgelopen jaar hebben de leraren zowel de individuele 
vaardigheden als de gezamenlijke professionaliteit goed verbeterd. 
Op basis van het verbeterplan zijn de leraren individueel geschoold of 
heeft het team gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de lessen, de 
analyse van de leerresultaten en het afstemmen van het onderwijs op 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar voorheen sprake was 
van een familiaire cultuur is nu sprake van een professionele cultuur 
waarbij leraren van elkaar leren, zich verantwoordelijk voelen en 
elkaar aanspreken. Dat leraren zich verantwoordelijk voelen werd 
onderstreept in de presentatie die de leraren hielden over de 
eigen ontwikkeling in het afgelopen jaar. 
Juist hier wordt duidelijk dat de visie en de doelen uit het verbeterplan 
niet alleen gedragen worden door het hele team maar hen ook 
heeft uitgedaagd om samen aan het werk te gaan. 
 
Ouders en leerlingen zijn betrokken en goed geïnformeerd. 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen wij als 
voldoende omdat de school zich verantwoordt over doelen en 
resultaten naar de ouders en het bestuur. Daarnaast organiseert de 
school tegenspraak zowel onder de ouders als de leerlingen. De 
ouders in de medezeggenschapsraad worden goed geïnformeerd en 
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worden betrokken bij het beleid. De leerlingen zijn vertegenwoordigd 
in de leerlingenraad. De leerlingen in deze raad denken en praten mee 
over het beleid van de school. De leerlingen die wij hebben gesproken 
zijn goed geïnformeerd. Daarnaast zien zij en kunnen zij ook 
benoemen op welke punten de school, met name de leraren, zich 
hebben verbeterd. Zij zijn tevreden over de leraren en de lessen. 
Leerlingen en ouders benoemen wel dat de leerstof, de beter 
presterende leerlingen meer kan uitdagen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het afgelopen jaar lag in het verbeterplan dat door de nieuwe 
directeur werd opgesteld, de focus op het professionaliseren van de 
cultuur en het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Het bestuur, 
de schoolleiding en het team zijn trots op het feit dat de 
onderwijsinspectie de resultaten van het verbetertraject onderkent en 
het onderwijs als voldoende heeft beoordeeld. 
 
De feedback vanuit de onderwijsinspectie met daarin mogelijke 
verbeterpunten wordt voor 2019-2020 geconcretiseerd in het 
jaarplan. Er zal worden ingezet op het verbeteren van de 
leerkrachtvaardigheden met betrekking tot het aanbod voor de 
(meer)begaafde kinderen en het differentiëren in werkvormen. 
 
Op bestuurlijk niveau wordt momenteel gestuurd op een nieuw 
schoolplan, volgens een voor alle OPSPOOR scholen geldend 
universeel format. Daarmee zullen alle scholen per 1-8-2019 voldoen 
aan de eisen die de wet stelt aan een schoolplan. 
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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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