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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in 2018 als onvoldoende 
beoordeeld, omdat er tekorten zijn vastgesteld in de standaarden 
zicht op ontwikkeling en begeleiding en het didactisch handelen. 
Ook is de standaard kwaliteitscultuur als onvoldoende beoordeeld. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als onvoldoende. De school laat verbeteringen zien in de 
kwaliteit van het onderwijsleerproces. Ook de kwaliteitscultuur is 
voldoende. Tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen 
plaatsvinden. 
 
Wat is verbeterd? 
De school heeft in de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs en is daarin voldoende geslaagd. 
Team en directie werken op een goede manier samen aan de 
verbetering van de onderwijskwaliteit. Verder stellen we vast dat de 
school voldoende weet hoe de leerlingen ervoor staan. Voor elke 
leerling maakt de school een plan dat ervoor zorgt dat de leerstof 
aansluit op het vervolgonderwijs. Het lesgeven van de leraren is 
verbeterd en helpt de leerlingen om de leerstof te begrijpen en het 
geleerde zelf toe te passen. 
 
Wat kan beter? 
Het is belangrijk dat bij de evaluatie van de ontwikkeling van elke 
leerling beter wordt vastgelegd wat er wel en niet goed is gegaan bij 
verschillende vakken en wat dat betekent voor het vervolg. De meeste 
lessen zijn voldoende, maar de kwaliteit van het lesgeven wisselt. 
De leraren kunnen hun onderwijs nog meer afstemmen op de 
leerbehoeften van de leerlingen. De leraren kunnen daarnaast de 
leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leren. Tot slot 
kunnen directie en leraren elkaar nog meer aanspreken op het naleven 
van gemaakte afspraken. 
 
Hoe verder? 
De school valt onder regulier toezicht. Er zijn geen herstelopdrachten 
voor de school. 
 

Bestuur: Dr. Schaepmanstichting 
Bestuursnummer: 65287 
 

 
School: SBO De Batavier 
Totaal aantal leerlingen: 261 
BRIN: 23FW 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

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 14 mei 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op SBO De Batavier naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in 
juni 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 en gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, intern begeleiders en directie. We hebben de dag 
afgesloten met een eindgesprek met de directie en met een 
afvaardiging van het team en het bestuur. 
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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 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO 

 
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 mei 2018 hebben wij op SBO de Batavier een onderzoek uitgevoerd 
en het oordeel onvoldoende toegekend omdat er tekorten zijn 
vastgesteld in de standaarden zicht op ontwikkeling en begeleiding en 
het didactisch handelen. Ook is de standaard kwaliteitscultuur als 
onvoldoende beoordeeld. 
 
Op 14 mei 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht. We hebben geen risico’s in het onderwijsproces of het 
schoolklimaat meer aangetroffen in de school. We constateren 
daarom dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. 
 
Vanuit een voldoende professionele kwaliteitscultuur werken 
schoolleiding en team aan het geven van onderwijs dat aansluit bij de 
mogelijkheden van de leerlingen en hen goed voorbereidt op het 
vervolgonderwijs en hun toekomst. De school biedt de leerlingen een 
breed aanbod dat is afgestemd op de individuele leerbehoeften van 
de leerlingen. De school schenkt gedegen aandacht aan de sociale 
veiligheid en het belonen van gewenst gedrag. 
 
We zien ruimte voor verbetering. De leerresultaten moeten 
scherper worden analyseerd zodat het leerstofaanbod en didactisch 
handelen nauwgezetter aansluiten bij wat leerlingen nodig 
hebben. Het didactisch handelen van de leraren is van voldoende 
kwaliteit maar de uitleg afstemmen op verschillen, de mate waarin 
leraren activerende werkvormen gebruiken en de nadruk die ze leggen 
op één duidelijk lesdoel kan worden versterkt. Daarnaast is 
een belangrijk verbeterpunt dat de leraren de leerlingen meer 
eigenaar maken van hun leerproces. Binnen de kwaliteitscultuur kan 
met name het elkaar aanspreken op het naleven van de 
kwaliteitsafspraken nog versterkt worden. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en begeleiding 
van de leerlingen maar de analyse van de resultaten kan scherper. 
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen en begeleiden ze planmatig tijdens de schoolloopbaan. 
De school volgt de leerlingen met observaties en toetsen. Ook de 
ontwikkeling van de kleuters wordt systematisch gevolgd waarbij het 
onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften. Voor elke 
leerling stelt de school een ontwikkelingsperspectief op dat voldoet 
aan de wettelijke eisen. De school volgt de leerlingen daarbij op een 
zorgvuldige wijze. Het perspectief is leidend voor de leerroute die de 
leerling volgt. 
 
Hoewel de school dit jaar veel werk heeft verzet met een nieuwe 
systematiek voor de ontwikkelingsperspectieven is deze ontwikkeling 
nog niet afgerond. De nieuwe plannen bevatten het 
ontwikkelperspectief van de leerling op basis van de leerresultaten en 
het daarop gebaseerde aanbod en didactisch handelen van de leraren. 
Maar we zien ook dat de evaluatie nog te weinig analyse bevat van 
wat er wel en niet goed gaat. Wanneer deze analyse scherper wordt 
vormgegeven kunnen het aanbod en het didactisch handelen van de 
leraren beter worden afgestemd op de individuele leerbehoeften van 
de leerlingen. Bij de start van ieder schooljaar nemen de leraren ruim 
de tijd om de ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen 
wat mogelijk leidt tot vermindering van effectieve onderwijstijd. 
 
Didactisch handelen is voldoende maar dient verder te worden 
verbeterd. 
De kwaliteit van het didactisch handelen is voldoende. De school 
hanteert een model voor het lesgeven dat op hoofdlijnen zichtbaar is 
in alle lessen. De leraren besteden aandacht aan het lesdoel, sluiten 
aan op wat leerlingen al weten en bieden doorgaans een heldere 
uitleg met bijpassende opdrachten. In de lessen heerst een voldoende 
rustige en taakgerichte werksfeer. De leraren zetten leermiddelen in 
om de leerlingen actief te betrekken bij de les. 
 
We zien wel verschillen in de kwaliteit van de lessen. Die verschillen 
zijn vooral zichtbaar bij de mate waarin leraren de uitleg afstemmen 
op verschillen, de mate waarin ze activerende werkvormen gebruiken 
en de nadruk die ze leggen op één duidelijk lesdoel. Een belangrijk 
verbeterpunt is dat de leraren de leerlingen meer eigenaar maken van 
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hun leerproces. Leerlingen geven aan dit ook te wensen. Wij zien 
lessen die nog sterk leerkrachtgestuurd zijn. De leraren zijn veel aan 
het woord waardoor er beperkte ruimte is voor interactie tussen 
leraar en leerling en leerlingen onderling. Wij hebben een beperkt 
aantal lessen gezien waarin vormen van samenwerking en interactie 
tussen leerlingen worden ingezet. Het toepassen van werkvormen 
waarin leerlingen van en met elkaar leren, zal de actieve 
betrokkenheid van leerlingen vermoedelijk verder verhogen. 

3.2. Schoolklimaat 

De veiligheid op SBO De Batavier is op orde. 
De school draagt zorg voor de sociale veiligheid van de leerlingen in 
en om de school in zowel het lokaal als op het plein. Dit wordt zowel 
door de leerlingen als de ouders hoog gewaardeerd. Het 
veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De school 
heeft een jaarlijkse monitor waarmee ze de sociale veiligheid in kaart 
brengt. 
 
Een punt van aandacht is dat duidelijke afspraken ontbreken over hoe 
(preventief en/of curatief) te handelen rondom sociale veiligheid. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten niet te beoordelen 
We beoordelen de cognitieve eindresultaten van de school niet, 
omdat voor het speciaal basisonderwijs nog geen definitieve normen 
zijn vastgesteld. SBO De Batavier beschikt over resultaten van de 
afgelopen twee jaar. Afgezet tegen wat mag worden verwacht van de 
leerlingen op basis van de leerlingkenmerken valt op dat de school in 
2018 onder en in 2019 boven de inspectienormen scoort. In 2018 lag 
het vakgebied rekenen-wiskunde onder de norm. De school brengt de 
resultaten van alle groepen helder in beeld en uit de evaluaties van de 
resultaten blijkt dat de school conclusies trekt die leiden tot 
(verbeter)acties. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg is in de basis op orde 
Het stelsel van kwaliteitszorg van de school is voldoende. Er zijn 
toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd in 
hoeverre de doelen zijn behaald. Er is een duidelijke 
verantwoordelijkheidsstructuur tussen de directie, het School 
Ontwikkel Team en het lerarenteam. We zien dat de school bewust 
keuzes maakt in het aantal thema’s dat centraal staat in de 
schoolontwikkeling waarbij een duidelijke prioritering aan de orde 
is. Het logisch gevolg van deze prioritering is dat voor de komende 
jaren nog een ruim aantal onderwijskundige thema's nadere 
uitwerking behoeven en de nodige capaciteit van het team zal vragen. 
 
Kwaliteitscultuur is voldoende maar vraagt om doorontwikkeling. 
We beoordelen de kwaliteitscultuur als voldoende. We hebben een 
school gezien die de basiskwaliteit op orde heeft en de wil heeft om 
zich verder te verbeteren. Er is sprake van onderwijskundig 
leiderschap vanuit een betrokken directie, maar ook een team dat in 
gemeenschappelijkheid werkt aan de verdere verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Er is in voldoende mate sprake van onderlinge 
afstemming, onder meer in een breed bouwoverleg. Er is op SBO De 
Batavier aandacht voor het opleiden van de leraren met betrekking 
tot schoolbrede thema's. 

Er zijn in het afgelopen jaar duidelijke afspraken gemaakt over wat van 
elkaar kan en mag worden verwacht op onderwijskundig gebied. 
We hebben echter verschillen gezien in de naleving van de afspraken. 
Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het didactisch 
handelen, maar we hebben verschillen gezien in hoeverre deze 
afspraken worden nageleefd. Zowel voor de directie richting het team, 
als voor het team onderling, geldt dat het elkaar aanspreken op het 
naleven van de afspraken beter kan.    
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Reactie van het bestuur 4 . 
Reactie van het  bestuur 
Mede vanwege de fusie tussen de SBO’s (Sg. Beyaert en de Stiepel) in 
SBO de Batavier is bij het inspectiebezoek in juni 2018 een 
herstelopdracht afgegeven. Afgelopen schooljaar heeft het team van 
de Batavier zich vol overgave op het verbeterplan gestort. Zowel op 
het gebied van didactisch handelen als zicht op de zorg is een mooie 
ontwikkeling in gang gezet. Deze vooruitgang is ook in het meest 
recente inspectiebezoek (mei jl.) geconstateerd. Het bestuur is 
verheugd met deze constatering. Graag willen we de inspectie 
bedanken voor de constructieve dag en de daarbij afgegeven feedback 
in de terugkoppeling. 
Afgelopen maanden hebben we het schoolplan 2019-2023 
geschreven. Als input hierbij hebben wij het kwaliteitsdocument 
2018-2019, de input van het team en de conceptrapportage van de 
inspectie gebruikt. Naar aanleiding van deze rapportage delen we de 
feedback die verwerkt hebben: 
 
1.Borgen wat goed gaat: 
○  structureel aandacht voor de veiligheid en het welbevinden van de 
kinderen. 
○   de professionele cultuur: didactische afstemming in de klassen; 
structureel klassenbezoeken en feedforward gesprekken; voortgang 
versterken begeleidingsvaardigheden IB en directie. 
○   focus houden; speerpunten verbeterplan( didactisch handelen en 
zicht op ontwikkeling) krijgen vervolg. 
 
2. Aandacht voor de verbeterpunten 
○  eigenaarschap bij de leerlingen vergroten; leerlingen in de actieve 
stand zetten door het meer inzetten van coöperatieve/activerende 
werkvormen. 
○  eenduidige en analyserende evaluatie van de lessen met als doel 
om het aanbod en het didactisch handelen beter af te stemmen op de 
individuele leerbehoeften van de leerlingen. 
○  afnemen van eindtoets SBO schooljaar 2019-2020. 
○  het ontwikkelen en specifieker formuleren van een visie op leren en 
ontwikkeling, werken vanuit methoden en/of werken vanuit leerlijnen 
en doelen; 
○  versterken van de professionele cultuur: elkaar meer aanspreken op 
gemaakte afspraken. 
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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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