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Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs heeft op basisschool BoschAkker een
onderzoek uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij
geconstateerd dat er sprake is van risico’s.
Hoewel er in de onderwijsresultaten en het onderwijsproces zeker nog
verbeteringen mogelijk zijn, constateren we dat de kwaliteit van het
onderwijs nu voldoende is.
Wat is verbeterd?
De school heeft sinds ongeveer twee jaar een ingrijpende
koerswijziging in gang gezet. De belangrijkste aanleiding hiervoor
waren de tegenvallende resultaten, maar ook de behoefte om in het
onderwijs beter rekening te kunnen houden met de grote verschillen
in onderwijsbehoeften van de leerlingen van de BoschAkker. Deze
koerswijziging is op een aantal punten goed zichtbaar in de
onderwijspraktijk. In de eerste plaats is voor een aantal vakken een
differentiatiemodel ingevoerd waarbij leerlingen veel beter op hun
eigen niveau leerstof en instructie krijgen. Een tweede punt is dat er
een sterke focus ligt op het verbeteren van de basisvaardigheden én
op bevorderen van de brede vorming van de leerlingen in combinatie
met een veilig klimaat voor de leerlingen. Wat betreft de
basisvaardigheden hebben de leraren nu ambities voor álle leerlingen
voor ogen; ze werken vanuit hoge verwachtingen voor alle leerlingen.
Een derde punt waarin de school zich duidelijk heeft verbeterd heeft
te maken met de kwaliteitscultuur. Kernwoorden zijn hierin
samenwerking, ruimte en eigenaarschap. Hierin is duidelijk de invloed
van de directeur zichtbaar. Zij draagt gedeeld leiderschap uit en geeft
de leraren veel vertrouwen en ruimte. Hoewel het nog niet mogelijk is
om de effecten van de veranderingen op de eindresultaten vast te
stellen (o.a. vanwege ontbreken eindresultaten 2020 en de invloed
van schoolsluiting en onderwijs op afstand), is toch de indruk dat de
leerresultaten een stijgende lijn laten zien. De school mag dan ook
optimistisch zijn over de resultaten voor de komende periode.
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Wat zijn de verbetermogelijkheden?
De verbetering van het onderwijs op de school is in volle gang en er is
al veel bereikt. Team en directie verdienen hier complimenten voor.
Op een aantal punten kan de school zich verder verbeteren. In de
eerste plaats zal de school de focus op basisvaardigheden en op het
verhogen van de leerresultaten moeten vasthouden. Daarnaast zien
we dat er binnen het thema ’werken vanuit hoge verwachtingen’ een
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stap gezet kan worden door nog meer te gaan werken vanuit
inhoudelijke leerlijnen en doelen. Dit zou ook verbreed moeten
worden naar vakken binnen de basisvaardigheden die niet via toetsen
gevolgd worden. Ook hieraan kan opbrengstgericht gewerkt worden.
Het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren is goed
verzorgd en heeft een stevige basis. De leraren hebben een sterk
klassenmanagement, ze geven duidelijke uitleg, ze differentiëren en
geven de leerlingen veel positieve en bemoedigende feedback. We
zien ontwikkelmogelijkheden op het punt van activeren van het
denken van de leerlingen en bij het toepassen van elementen uit het
concept van de 12 bouwstenen dat de school heeft gekozen.
Om zelf goed zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs in de
school spelen de teamleiders een grote rol. Ze staan midden in de
school, hun nabijheid bij de onderwijspraktijk is een van de krachten
van de kwaliteitszorg. De intentie om te gaan werken met
flitsbezoeken waarbij mogelijk gericht bepaalde aspecten van het
onderwijsleerproces schoolbreed in kaart wordt gebracht, zal de
kwaliteitszorg versterken.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 6 en 8 april 2021 een onderzoek naar aanleiding
van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle
scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben
over basisschool BoschAkker hebben we risico’s gezien in de
onderwijsresultaten. Deze lopen de laatste jaren terug en het
driejaarsgemiddelde is onder de norm. Daarom hebben we een risicoonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op deze
school.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
OR3 Vervolgsucces
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, leraren, directie en zorgcoördinatoren. Aan het einde van
het onderzoek hebben we een nagesprek gevoerd met de leraren en
directie. Hierbij was een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig.
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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
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO.
Signalen
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek.
Er zijn geen signalen over de school bij ons binnengekomen die
opvolging vereisen.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten

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.
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij basisschool BoschAkker.

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool BoschAkker is als
voldoende beoordeeld. De school maakt een erg positieve
ontwikkeling door.
De aanleiding voor dit onderzoek was dat de eindresultaten van 2018
en 2019 onvoldoende bleken. Binnen de school had dit gegeven al
geleid tot het urgentiebesef om te gaan werken aan de verbetering
van de resultaten. Hiervoor was het nodig om een aantal
veranderingen in het onderwijsleerproces en in de kwaliteitscultuur
aan te brengen.
We kunnen de BoschAkker typeren als een kwaliteitsbewuste school
waarin op beredeneerde wijze gewerkt wordt aan verbetering van de
onderwijskwaliteit. De focus ligt in eerst instantie op de
basisvaardigheden, maar de school wil ook het veilige klimaat voor de
leerlingen en de brede vorming aandacht blijven geven. Bij dit alles wil
de school ook de ouders intensief betrekken.
De nieuwe directeur, de teamleiders, zorgcoördinatoren en de leraren
met onderwijsassistenten zijn erin geslaagd om in betrekkelijk korte
tijd, midden in de onrustige periode als gevolg van de pandemie, deze
veranderingen stevig in gang te zetten en voor een deel ook al te
realiseren.
Om het onderwijs in de basisvaardigheden te verbeteren heeft de
school zich gericht op de versterking van de
differentiatiemogelijkheden (via bijvoorbeeld de leerroutes), op het
verbeteren van de doelgerichtheid in het aanbod en, in het verlengde
hiervan, wilde de school ook veel meer gaan werken vanuit hoge
verwachtingen voor álle leerlingen. Bovendien is er – met succes gewerkt aan een kwaliteitscultuur waarin gedeeld leiderschap het
uitgangspunt is en waarin leraren ruimte krijgen voor proeftuintjes en
waar samenwerking vanzelfsprekend is.
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De focus op basisvaardigheden is gezien de resultaten terecht. De
school zal de ingezette lijn voorlopig in elk geval moeten vasthouden
en het doelgericht werken verder moeten uitbouwen. Het perspectief
dat de aanpak zijn vruchten zal afwerpen, is zonder meer gunstig. Er is
niet alleen veel gedrevenheid in de school, maar de kwaliteitscultuur
van het team, met kenmerken als samenwerking en reflectie, is
hiervoor sterk ondersteunend. Daarnaast is de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen van het team behoorlijk goed
ontwikkeld.
De effecten van dit alles kunnen nog niet zichtbaar worden gemaakt in
verbeterde eindresultaten, maar de verwachting is wel dat dit effect
niet zal uitblijven. De eensgezindheid in het team en het vermogen
om te reflecteren op de eigen rol in het effect dat het onderwijs op de
ontwikkeling van de leerlingen heeft, zijn hiervoor gunstige
voorwaarden. Bovendien zijn er al duidelijke indicaties dat zich een
stijgende lijn in de resultaten gedurende de schoolperiode begint af te
tekenen.

Afspraken over vervolgtoezicht
De school heeft zich voldoende verbeterd en valt onder het reguliere
toezicht.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

OP1 Aanbod
Het leerstofaanbod is voldoende. De leraren werken voor de
basisvaardigheden taal en rekenen met methodes waarvan de
inhouden dekkend zijn voor de kerndoelen. Deze methodes vormen
ook in belangrijke mate de leidraad voor leraren. De samenstelling
van de leerlingenpopulatie van de school is behoorlijk divers. Het
team ziet zich gesteld voor de opgave om zo goed mogelijk tegemoet
te komen aan de verschillen in onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Om het leerstofaanbod beter te laten aansluiten bij de
onderwijsbehoeften is de school gestart met een proces waarbij in de
‘Werelden’ (clustering van leerjaren) gewerkt wordt in leerroutes met
aanbod op drie niveaus (voor taalverzorging/spelling, rekenen en
lezen). De leerlingen volgen het aanbod en de instructie van hun eigen
niveau. Vooralsnog krijgen deze leerroutes inhoud via de
differentiatiemogelijkheden van de methodes, maar de school wil dit
meer en meer gaan doen via uitwerkingen van leerlijnen vanuit de
referentieniveaus. De overige onderdelen van de basisvaardigheden
krijgen de leerlingen in hun basisgroep. De aanpak waarbij de leraren
de leerinhouden vanuit leerlijnen kiezen, zou de op termijn ook voor
de andere onderdelen van de basisvaardigheden vorm kunnen geven.
Afgelopen periode is er een dergelijke aanpak al gerealiseerd in het
aanbod in de kleutergroepen. Op basis van leerlijnen met
tussendoelen maken de leraren keuzes voor de invulling van thema’s.
Hierdoor besteden ze onder andere doelgericht aandacht aan
gecijferdheid en geletterdheid.
Naast de aandacht voor instrumentele vaardigheden, streeft de school
nadrukkelijk brede vorming na voor de talentontwikkeling van de
leerlingen. Dit betreft zowel aanbod op het terrein van bijvoorbeeld
sociale vorming als aanbod binnen de wereldoriënterende en
muzische vakken. De school wil voor een aantal onderdelen van deze
brede ontwikkeling een goede doorgaande lijn opzetten en wil ook de
minder makkelijk toetsbare onderdelen van de basisvaardigheden
uitwerken aan de hand van leerlijnen.
OP2 Zicht op ontwikkeling
Deze standaard is voldoende. De school heeft een aanpak opgezet
waarbij de ontwikkeling van leerlingen vanaf de instroom vanuit de
voorschool goed wordt gevolgd. Hierbij maken de leraren gebruik van
observatiegegevens, uitkomsten van methodegebonden toetsen en
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van LOVS-toetsen. Deze gegevens over de ontwikkeling van de
leerlingen spelen een belangrijke rol bij de overweging bij de plaatsing
in niveaugroepen, maar ook bij de voorbereiding van de extra
ondersteuning die leerlingen nodig hebben. In de werkplannen die
voor verschillende vakken zijn uitgewerkt, zijn bijvoorbeeld specifieke
interventies voor groepjes leerlingen of individuele leerlingen
beschreven. De school zou zich op dit punt verder moeten
ontwikkelen door verdieping aan te brengen in de aard van de
interventies. Nu zijn deze interventies soms erg algemeen. De
werkwijze die de school nu volgt biedt hiervoor goede mogelijkheden.
In de leerteams en in de leerjaren worden namelijk de interventies die
nodig zijn met elkaar besproken. Hier kan zowel de professionaliteit
en kennis van de zorgcoördinator als die van de collega’s worden
benut om de kwaliteit van de interventies verder te ontwikkelen en
ook eventuele belemmeringen in de uitvoering ervan met elkaar te
bespreken.
Voor een aantal leerlingen, waarvoor een heel specifieke aanpak nodig
is, zijn individuele handelingsplannen opgesteld.

OP3 Didactisch handelen
Het didactisch handelen van het team is op dit moment van ruim
voldoende niveau.
De leraren geven heldere uitleg, er heerst rust in de groepen en de
lessen hebben een duidelijke opbouw. In de groepen heerst een
positief leerklimaat, waarin de leerlingen actief betrokken zijn. De
wisselingen tussen lessen, ook de wisselingen tussen ‘werelden’, zijn
goed georganiseerd. Via de opzet van de niveaugroepen in de
werelden verzorgt de school bij een aantal basisvakken differentiatie.
Daarnaast passen de leraren ook in de andere lessen vormen van
differentiatie toe. De school kan de instructiekwaliteit verder
ontwikkelen door de kenmerken van het eigen didactische model (12
bouwstenen) meer en meer in praktijk te gaan brengen.
Vanuit de lesobservaties tijdens het onderzoek vragen we enige
aandacht voor het activeren van het denken van leerlingen. Met name
bij dit punt bleken er verschillen tussen leraren te bestaan; denk
daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen voldoende denktijd geven en
interactie over gegeven antwoorden.

3.2. Schoolklimaat

SK1 Veiligheid
De standaard Veiligheid is voldoende.
De school heeft niet alleen een eigen beleid om te zorgen voor een
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veilig klimaat, maar dit is in de praktijk ook herkenbaar. Hiermee
voldoet de school aan de wettelijke vereisten om inzicht te krijgen in
de veiligheidsbeleving van de leerlingen en hier naar te kunnen
handelen. Zowel uit de lesobservaties als uit het gesprek met de
leerlingen bleek dat de school goed investeert in een ondersteunend
pedagogisch klimaat. Er heerst een rustige sfeer in de groepen, de
leerlingen reageren niet negatief op elkaar en de leraren zijn erg
gericht op bemoedigen van leerlingen. Ze geven veel positieve
feedback op het gedrag van leerlingen.

3.3. Onderwijsresultaten

De eindresultaten zijn niet te beoordelen.
Afgelopen schooljaar zijn er vanwege de tijdelijke scholensluiting en
de aanpassingen in het onderwijs (afstandsonderwijs) geen
eindtoetsen afgenomen. Er zijn dan ook geen recente
eindtoetsresultaten beschikbaar.
Vanuit de beschikbare resultaten op de tussentijdse toetsen komt een
bemoedigend beeld naar voren. De school geeft aan dat de resultaten,
ondanks de achterliggende periode met gedeeltelijke schoolsluiting
en afstandsonderwijs, grosso modo verbeteren. De school zal in het
eigen beleid voorlopig de focus op dit punt moeten blijven houden,
aangezien de eindresultaten van de jaren 2018 en 2019 niet voldoende
waren.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
Deze standaard beoordelen we als voldoende.
Het team als geheel is erg gericht op de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs. Dit komt vooral ook in de kwaliteitscultuur tot
uitdrukking. Daarnaast voert de school verschillende
kwaliteitszorgactiviteiten uit waardoor zicht ontstaat op de kwaliteit
van het onderwijs. Er is bijvoorbeeld een systematiek waarin de
bereikte resultaten op toetsen aan de hand van schoolnormen
worden besproken en geanalyseerd. De manier waarop de school
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werkt aan de kwaliteitsontwikkeling wordt uitgewerkt in jaarplannen;
zowel op het niveau van de school als geheel als op het niveau van de
werelden.
Daarnaast zijn er ook peilingen onder ouders, leraren en leerlingen die
ook zicht geven op aspecten van het onderwijs op de school. De
teamleiders van de school hebben vooral door de dagelijkse contacten
met de collega’s een beeld van de kwaliteit van het
onderwijsleerproces in de praktijk. Het voornemen van de school om
te gaan werken met wat meer systematische lesbezoeken (via
bijvoorbeeld flitsbezoeken) kan dit beeld versterken.
KA2 Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van de school is goed.
Het team en de directie zijn zich zeer bewust van de noodzaak om
hoge verwachtingen te hebben van de kwaliteit van het onderwijs op
de school. Dit kwaliteitsbewustzijn is duidelijk merkbaar in de school.
De leraren stralen ook uit dat ze gezamenlijk werken aan de realisatie
van goed onderwijs, ze voelen zich daar samen verantwoordelijk voor.
De stijl van leidinggeven in de school heeft een versterkend effect op
de kwaliteitscultuur. De ambities en de richting van de school zijn voor
iedereen duidelijk en worden door het team gedragen. De directie
geeft de leraren vervolgens veel verantwoordelijkheid en ruimte om
aan de ambities te werken. Daarbij is er ook een cultuur waarin ruimte
is voor experimenten.
Kenmerkend is ook dat bij het zoeken naar verklaringen voor
tegenvallende resultaten zeer nadrukkelijk gekeken wordt naar
schoolinterne factoren. Een dergelijke reflectieve houding is sterk
ondersteunend voor de kwaliteitsontwikkeling.
De directie verdient een compliment voor de wijze waarop ze de
kwaliteitscultuur in het team stimuleert en ontwikkelt.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Reactie van het bestuur
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.

Het bestuur van SKPO kan zich vinden in het beeld dat de inspectie in
haar rapport schetst. We herkennen ons in de beschrijving dat er hard
wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Het onderwijs op basisschool BoschAkker heeft in korte tijd een grote
omwenteling doorgemaakt. De noodzaak werd gevoeld om het
“anders” te gaan doen: werken aan kansrijk onderwijs waarbij alle
leerlingen op hun eigen wijze groei doormaken.
Het vertrouwen dat door het anders organiseren van het onderwijs in
“Werelden” het onderwijs meer aansluit bij leerlingen en dat daarmee
ook de onderwijsresultaten groeien, is door team en directeur
omarmd en volop toegepast. Het team heeft hard gewerkt om
handen en voeten te geven aan de visie en de eerste resultaten zijn
zichtbaar.
Als bestuur zijn wij trots op de inzet en ontwikkeling van alle
teamleden, en van de directeur, teamleiders en IB’ers voor het
vasthouden aan hun koers. Volgens onze organisatiefilosofie geven
wij vertrouwen en ruimte aan scholen en het team van BoschAkker
heeft hier volop gebruik van gemaakt.
In een tijd die niet makkelijk is, waarbij Corona-perikelen een grote
impact hebben op het hele onderwijs, is de school erin geslaagd om
door te gaan op de ingeslagen weg en om bij bijvoorbeeld het
afstandsonderwijs de nieuwe werkwijze te blijven inzetten.
Het werken met bouwstenen voor instructie en didactiek en het
activeren van de leerstand bij kinderen begint steeds meer een basis
te worden en kan nog groeien. Ook het verbreden van het aanbod,
ook voor kinderen die meer aankunnen, is een ontwikkeling die
ruimte dient te krijgen. Daarin is een lerende cultuur en het kritisch
blijven op wat al goed gaat en waar nog kansen liggen van belang.
Daar is iedereen op BoschAkker zich van bewust.
Het is nu de zaak om de verworvenheden van de afgelopen periode
vast te houden en te borgen, om koers te houden en om verder uit te
bouwen. De ingrediënten zijn aanwezig, door een duidelijke focus op
de basisvakken, de aandacht voor het uitbouwen van het brede
aanbod zoals in kunst en vorming, de aanhoudende ontwikkelkracht
van het team en de inzet van directie en MT. Door elkaar steeds op te
zoeken en de kritische dialoog te voeren met elkaar, bestuur en staf
laat BoschAkker zien hoe leren met lef eruit kan zien en succesvol kan
zijn.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

