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<CONCEPT> 
Herstelonderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 



Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in februari 2018 
als onvoldoende beoordeeld, omdat tijdens het onderzoek is gebleken 
dat de standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2), Ondersteuning (OP4), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Kwaliteitscultuur (KA2) van onvoldoende 
kwaliteit waren. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als onvoldoende. De school laat verbeteringen zien, 
tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen 
plaatsvinden. 
 
Basisschool Patricius heeft een roerige tijd gekend. In de afgelopen 
drie jaar zijn er veel personele wisselingen geweest. Er was sprake van 
een eilandencultuur waarin leraren zich weinig met elkaar bemoeiden 
waar het om de professionele ontmoeting ging. Ouders hadden veel 
zeggenschap, waardoor de vraag zich opdrong van wie de school nu 
eigenlijk was. Tevens was er veel onduidelijkheid in de aansturing. Het 
bestuur heeft op basis van een eigen kwaliteitsonderzoek 
geconcludeerd dat de onderwijskwaliteit ondermaats was. Daarop zijn 
er enkele interventies geweest die veel onrust teweeg hebben 
gebracht binnen het team en de school. In februari 2018 kwam daar 
nog eens een onvoldoende eindoordeel van de onderwijskwaliteit 
door de inspectie bij. In de daarop volgende periode heeft een 
interim-directeur het roer overgenomen en enkele zaken weer op 
orde proberen te krijgen. De echte rust is ingezet door de komst van 
de huidige directie. Ook zijn er een aantal nieuwe leraren en een intern 
begeleider bij gekomen. De leraren kregen weer vertrouwen, in 
zichzelf en in elkaar. Er kwam meer duidelijkheid en ouders worden op 
een hernieuwde wijze betrokken bij de ontwikkelingen van de school. 
Een doorgaande lijn begint zichtbaar te worden, leraren weten elkaar 
beter te vinden en de verbeteringen van de onderwijskwaliteit zijn in 
volle gang. 
 
Wat gaat goed 
De leraren hebben nu beter zicht op de ontwikkeling en leerprestaties 
van hun leerlingen. Zij signaleren belemmeringen op tijd en koppelen 
daar vervolgacties aan. Ook is steeds beter te zien welk lesmodel er in 
de school gebruikt wordt. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om met 
elkaar samen te werken en zo met en van elkaar te leren. De 
professionele cultuur is duidelijk verbeterd. Leraren werken meer 
samen dan voorheen, bekijken elkaars lessen en bereiden lessen ook 
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samen voor. Zij hebben zichtbaar plezier in hun werk op de school en 
zorgen voor een veilig leerklimaat. Ook heeft de school duidelijk voor 
ogen wat er in de onderwijskwaliteit verbeterd moet worden. Samen 
wordt daar hard aan gewerkt. 
 
Wat moet beter 
Wij zijn tijdens ons onderzoek geen aspecten tegengekomen die niet 
aan de wettelijke eisen voldoen en derhalve verbeterd moeten 
worden. 
 
Wat kan beter 
Hoewel de leraren beter weten wat de leerlingen nodig hebben, zijn er 
toch een aantal leerlingen waarvoor dit nog niet helemaal het geval is. 
Ook voor hen kunnen de leraren het aanbod beter afstemmen. De 
eindresultaten van groep 8 op de eindtoets zijn niet van het niveau 
dat op grond van de leerlingkenmerken verwacht mag worden. In de 
laatste jaren wisselt deze score sterk. Wij verwachten met de school 
dan ook dat met de verbeteringen die nu aan de gang zijn, de 
eindresultaten ook gaan meegroeien. Er zijn in het afgelopen jaar veel 
nieuwe initiatieven genomen om het onderwijs beter te maken. Hier 
zitten veel goede ontwikkelingen in. Het is nu tijd om even een pas op 
de plaats te maken en met elkaar af te vragen wat voor school 
Patricius nou eigenlijk wil zijn. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

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 16 mei 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd op 
basisschool Patricius naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in 
februari 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, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, ouders, directie, intern begeleiders, regiodirecteur 
en bestuur. 
 
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 februari 2018 hebben wij op R.K. basisschool Patricius een 
onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. 
 
Op 16 mei 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
herstelonderzoek bij basisschool Patricius. 
De aanleiding voor dit onderzoek zijn de bevindingen tijdens het risico 
onderzoek in februari 2018. Indertijd heeft er een vierjaarlijks 
bestuursonderzoek plaatsgevonden. In dat licht zouden wij 
aanvankelijk op de Patricius een verificatieonderzoek uitvoeren. 
Signalen van mogelijke risico’s vanuit het bestuur en onze 
bevindingen tijdens het verificatieonderzoek hebben ertoe geleid dat 
dit onderzoek, in samenspraak met het bestuur, is omgezet naar een 
risico onderzoek. De uitkomst van dit risico onderzoek liet zien dat op 
de standaarden Zicht op ontwikkeling (OP2), Ondersteuning (OP4), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Verantwoording en dialoog (KA3) de kwaliteit 
onvoldoende was. Het eindoordeel van de onderwijskwaliteit op de 
school kwam daarmee ook op een onvoldoende uit. Met het bestuur 
is toen afgesproken dat een onderzoek naar het herstel van de 
tekortkomingen maximaal een jaar na het risico onderzoek uitgevoerd 
zal worden. 
Omdat het een onderzoek naar het herstel van risico’s in de 
onderwijskwaliteit betreft, hebben we zeven standaarden uit ons 
onderzoekskader onderzocht. Wij richten het onderzoek op vier 
kwaliteitsgebieden. Deze staan hieronder genoemd. Per 
kwaliteitsgebied is aangegeven welke standaarden onderzocht zijn. 
 
Onderwijsleerproces 
• Zicht op ontwikkeling (OP2) 
• Didactisch handelen (OP3) 
Schoolklimaat 
• Veiligheid (SK1) 
Onderwijsresultaten 
• Resultaten (OR1) 
Kwaliteitszorg en Ambitie 
• Kwaliteitszorg (KA1) 
• Kwaliteitscultuur (KA2) 
• Verantwoording en dialoog (KA3) 
 

3.1. Onderwijsproces 

Zicht op ontwikkeling 
De kwaliteit van het zicht dat de leraren hebben op de ontwikkeling en 
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prestaties van de leerlingen is voldoende. De leraren verzamelen 
gegevens over de ontwikkeling van hun leerlingen met behulp van 
methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, 
leerlingvolgsysteem, observaties en een observatie- en 
registratiesysteem. Geregeld voeren de leraren met de intern 
begeleider en met elkaar leerlingbesprekingen. Dit doen zij zowel op 
groepsniveau als op schoolniveau. Leraren geven aan het laatste als 
waardevol te ervaren, omdat zij op die manier ook zicht krijgen op de 
ontwikkeling van leerlingen die niet in hun eigen groep zitten. In deze 
gesprekken wordt tijdig gesignaleerd of een leerling (extra) 
ondersteuning nodig heeft. Om de kwaliteit van de analyse van de 
hulpvraag te versterken is er een stappenplan ontworpen. De 
resultaten van de leerlingen worden hierin van groepsniveau naar 
individueel niveau ‘afgepeld’, om ze zo beter te kunnen duiden. Als 
resultaten niet naar verwachting zijn, zijn de leraren steeds beter in 
staat om korte analysegesprekjes met de leerlingen te voeren. Naast 
het overzicht van de resultaten maken de leraren ook een overzicht 
van de kindkenmerken. In iedere groep is een zorgklapper met daarin 
de specifieke informatie rondom de zorg. Naast de eerder genoemde 
overzichten staan daar ook de periodeplannen in vermeld. In het 
periodeplan is een onderverdeling gemaakt naar vijf verschillende 
niveaus van afstemming , van een aanpak met een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) tot en met een ‘excellente’ aanpak. De 
doelen uit de periodeplannen worden vertaald naar de week- en 
dagplanning, zodat duidelijk is voor welke subgroep welke doelen 
behaald kunnen worden. Iedere drie weken evalueren de leraren de 
periodeplannen, meestal naar aanleiding van een toetsronde. Zij 
stellen de indeling van de subgroepen dan bij wanneer dat nodig is. 
Een mooie ontwikkeling is dat bij het stellen van (individuele) doelen 
waarbij uitgegaan wordt van de vaardigheidsgroei van leerlingen. 
Hoewel de school zich op dit punt goed ontwikkeld heeft, zijn er een 
aantal belangrijke aandachtspunten te benoemen die de komende 
periode verder geïmplementeerd kunnen worden. 
Ten eerste vragen wij aandacht voor leerlingen met meer specifieke 
onderwijsbehoeften. Er is een nieuwe procedure beschreven voor 
leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning vanuit 
het samenwerkingsverband. Ook heeft de school een nieuw format 
van een OPP opgesteld. Op dit moment zijn er op de school geen 
leerlingen die aan deze criteria voor een OPP voldoen. Toch zijn er 
leerlingen die nét even wat extra aanbod, of een andere instructie 
nodig hebben dan waarmee met de periodeplannen wordt voorzien. 
Deze kwaliteitsslag zouden wij graag nog gerealiseerd zien. 
Ten tweede zien wij dat de kwaliteit van de analyses zeker versterkt is, 
maar op onderdelen alleen zichtbaar is waarop een leerling uitvalt en 
nog in mindere mate een antwoord gegeven wordt op waarom dat zo 
is. 
Tot slot kunnen de doelen in het periodeplan concreter gesteld 
worden. Dit maakt de vertaalslag naar de week- en dagplanning 
makkelijker en zijn de doelen daardoor ook makkelijker te evalueren. 
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Al met al constateren wij dat de school op deze standaard een mooie 
ontwikkeling in korte tijd heeft weten door te maken. Het is nu van 
belang om de losse eindjes die er nog liggen verder te ontwikkelen en 
in de zorg- en ondersteuningsstructuur te implementeren. 
 
Didactisch handelen 
De basiskwaliteit van het didactisch handelen is bij de leraren in 
voldoende mate aanwezig. Tijdens de lessen is er in het algemeen een 
leerklimaat gezien waarin de leerlingen de gelegenheid krijgen om 
rustig aan het werk te gaan. De instructies die de leraren geven zijn 
duidelijk en de leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. 
Tijdens de verwerking hebben we in de lessen vormen van 
samenwerking gezien, waardoor de leerlingen kans krijgen om met en 
van elkaar te leren. Het lesmodel dat door de leraren gekozen is, 
hebben wij in de door ons bezochte lessen ook terug gezien. Een 
doorgaande lijn begint zichtbaar te worden. 
Er zijn echter wel verschillen waargenomen in de wijze waarop de 
leraren lesgeven. Ook hebben wij gezien dat de taakbetrokkenheid 
van leerlingen nog wisselt. Hier liggen duidelijk kansen voor verdere 
verdieping. Leraren kunnen zich meer richten op de leerlijnen en de 
leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces. Feedback op het 
leren kan zeker in een aantal lessen versterkt worden. Een punt wat 
wij niet onvermeld willen laten is de keuze van de school voor het 
groepsdoorbrekend werken. In gesprek met de leraren blijkt dat nog 
niet helder voor ogen is wat nu het effectieve (leer-)rendement van 
deze aanpak zal moeten zijn. Nu is het vooralsnog een wijze waarop 
lessen anders georganiseerd worden, zodat de leraren meer de 
handen vrij hebben om instructie te geven. Het is goed om met elkaar 
van gedachten te wisselen wat deze aanpak nu moet gaan opleveren, 
bijvoorbeeld merkbaar betere resultaten, dan alleen meer (instructie-
)tijd. 
 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
De gewenste veiligheid voor de leerlingen voldoet aan de wettelijke 
eisen. Er wordt minimaal éénmaal per jaar een veiligheidsmeting 
afgenomen. Er is veiligheidsbeleid aanwezig op de school. 
Ook heeft de school een anti-pestcoördinator en volgen twee leraren 
een opleiding tot vertrouwenspersoon. De leerlingen die wij 
gesproken hebben geven aan zich veilig te voelen en dat de leraren 
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adequaat reageren als er ruzies of incidenten zijn. Dit verschilt echter 
per groep. Mede om die reden hebben de leraren gemeend het 
schoolklimaat verder te ontwikkelen. In overleg met elkaar is nu 
gekozen voor de implementatie van een specifieke aanpak die de 
veiligheid en welbevinden van de leerlingen bevorderen zal. Een 
werkgroep is met de voorbereiding ervan volop bezig. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar zal de invoering ervan van start gaan. 
 

3.3. Onderwijsresultaten 

Eindresultaten 
De eindopbrengsten zijn van voldoende niveau. In 2017 en 2018 lagen 
de eindresultaten van groep 8 op de eindtoets met een kleine marge 
boven de ondergrens van de schoolgroep waartoe de Patricius 
behoort. In 2019 echter ligt het resultaat van de eindtoets van groep 8 
precies op de deze ondergrens. Dit beeld van wisselende 
eindopbrengsten laat de school in feite al meerdere jaren zien. Dit 
correspondeert ons inziens niet met wat er van de leerlingpopulatie 
verwacht mag worden. De school draagt hier argumenten voor aan 
die enerzijds plausibel lijken, maar waar leraren wel degelijk invloed 
op kunnen hebben. Wij verwachten dan ook dat, met de stijgende lijn 
van de huidige kwaliteitsverbetering, de eindresultaten een gelijke 
groei zullen gaan vertonen. 
 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg van de school is van voldoende niveau. Hoewel er 
nog veel gebeuren moet is duidelijk te zien dat hier een verbetering 
gaande is. Er is een trendanalyse van de opbrengsten die een helder 
beeld geeft van waar de verschillende groepen staan met hun 
leerresultaten. Leraren hebben dit recentelijk ook met elkaar gedeeld 
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en besproken. De PO-raad heeft, na het onderzoek van de inspectie in 
februari 2018, een analyse uitgevoerd en suggesties gedaan voor 
verbeteringen. Dit is door de directie en het team opgepakt en daar is 
een twee-jaren verbeterplan uit voortgekomen. Dit zogenaamde 
Piekplan beschrijft de verbeterpunten, welke activiteiten er zullen 
plaatsvinden en welk beoogd resultaat dat zal moeten hebben. Met 
regelmaat worden er tussenevaluaties gedaan, waarvan de meest 
recente in april van dit jaar geweest is. Ook komen directie en intern 
begeleiders regelmatig de lessen bezoeken. De leraren ontvangen dan 
feedback op de gegeven les. De school is nog niet zover dat er een 
uitspraak gedaan kan worden over de algehele kwaliteit van lesgeven, 
of in welke mate daar tevredenheid over is. Op deze manier houdt het 
managementteam van de school goed zicht op de ontwikkelingen en 
de voortgang van het Piekplan. Naast de evaluatie van de 
opbrengsten zijn er nog maar enkele andere evaluaties van het 
onderwijsleerproces teruggevonden. Deze constatering is tevens een 
aandachtspunt wat ons betreft. Inmiddels zijn er een aantal zaken die 
goed lopen in de onderwijskwaliteit, deze dienen  goed geborgd te 
worden. Er is een kwaliteitskaart rekenen, die, in tegenstelling tot 
vorig jaar, het uitgangspunt vormt voor het rekenonderwijs. Maar 
bijvoorbeeld het lesmodel dat gekozen is, dat al zichtbaar is als rode 
draad door de school heen, mist een verankering in de organisatie. We 
mogen echter wel concluderen dat de kwaliteitszorg en de daaruit 
voortkomende kwaliteitsverbetering in lijn loopt met wat er nu echt 
nodig is. 
 
Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur is voldoende. De school voldoet in dit opzicht aan 
de wettelijke vereisten. Er heeft binnen de kwaliteitscultuur een 
enorme verbetering voorgedaan. Daar waar eerst sprake was van een 
sterke eilandencultuur, is nu in toenemende mate sprake van 
professionele samenwerking. Dit beeld wordt onderschreven door 
leraren en ouders die wij gesproken hebben. Er is sterk 
onderwijskundig leiderschap die de duidelijkheid en richting geeft die 
nodig is. Leraren voelen zich gezien en gehoord en krijgen ruimte om 
te mogen onderzoeken. Binnen de school zijn netwerkgroepjes bezig 
met verbeteronderwerpen, gekoppeld aan het Piekplan. De 
vakinhoudelijke kant komt nu meer aan bod, zo stellen de leraren. 
Ook met en van elkaar leren, elkaars lessen bestuderen door middel 
van gemaakte opnames, samen lessen voorbereiden en evalueren, 
behoort steeds meer tot de praktijk. Een nieuw élan in de 
kwaliteitscultuur is aan het doordingen, leraren hebben nu weer meer 
plezier in hun vak en op de school. De nieuwe directie heeft hierin een 
belangrijke bijdrage geleverd. Toch is volgens ons het moment 
gekomen om nu even een pas op de plaats te maken om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat voor school de Patricius nu eigenlijk wil zijn. 
Momenteel zijn er veel goede verbeterinitiatieven gaande, maar deze 
moeten nu aan elkaar verbonden gaan worden naar één gezamenlijk 
uitgangspunt. En dat is het antwoord op de vraag wat het onderwijs 
op de school nu goed en onderscheidend zal gaan maken. 
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Verantwoording en dialoog 
De verantwoording en dialoog is voldoende. Het afgelopen jaar is er, 
samen met de regiodirecteur nauw samengewerkt met het bestuur. 
Het bestuur heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en bijgestaan 
waar dat nodig was. Het bestuur heeft inmiddels het volle vertrouwen 
in de kwaliteitsverbeteringen op de school. Hoewel de huidige 
schoolgids nog te weinig informatie geeft over verantwoording van de 
resultaten en een beschrijving van de onderwijskundige 
ontwikkelingen ontbreekt, zal dit in het nieuwe concept van de 
schoolgids 2019-2020 wel opgenomen worden. De school maakt 
hiervoor gebruik van de verantwoordingwijze via Vensters PO. 
Een positieve ontwikkeling is de wijze waarop de school de ouders 
opnieuw wil betrekken bij het onderwijs. Ouders geven aan nu goed 
geïnformeerd te worden, mede dankzij een nieuw ouderportaal. In 
pas opgerichte denktanks kunnen zij nu formeel meedenken over 
verbeteren van de verkeerssituatie en (onderlinge) communicatie. Wij 
kunnen ons voorstellen dat deze denktanks op den duur gebruikt 
gaan worden als klankbord voor meer onderwijsinhoudelijke thema’s. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
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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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