
Obs de Groeiplaneet 

Herstelonderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 4 maart 2021 



Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in oktober 2019 als 
onvoldoende beoordeeld, omdat het onderwijs onvoldoende 
aansloot bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit kwam 
doordat er te weinig werd gezocht naar verklaringen voor 
stagnatie, waardoor het didactisch handelen onvoldoende werd 
afgestemd op de verschillen tussen leerlingen. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende. 
 
Wat is verbeterd? 
De kwaliteit van het onderwijs is in een jaar tijd sterk verbeterd. Het 
team heeft de onderwijsbehoeften van alle leerlingen op De 
Groeiplaneet nu voldoende in beeld gebracht. Hierdoor kunnen de 
leraren hun onderwijs beter afstemmen op wat leerlingen nodig 
hebben. 
De leraren hebben het afgelopen jaar met kijkwijzers, consultatie en 
begeleiding hard en met succes gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 
Zo hebben ze tijdens de les meer aandacht voor de verschillen tussen 
leerlingen. Hierdoor worden leerlingen meer uitgedaagd op het 
niveau dat bij hen past. 
 
Wat kan beter? 
De Groeiplaneet voldoet, voor zover onderzocht, aan de wettelijke 
vereisten. 
De school kan de ontwikkeling van leerlingen nog meer vergelijken 
met verwachtingen die zij van leerlingen hebben. Door het formuleren 
van concrete, ambitieuze verwachtingen van leerlingen kan de school 
gerichter gaan sturen zodat leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 
 
Hoe verder? 
De Groeiplaneet valt onder het basistoezicht. 

Bestuur: Blick op Onderwijs 
Bestuursnummer: 41545 

 
School: De Groeiplaneet 
Totaal aantal leerlingen: 299 
BRIN: 20PN|C1 
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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 2 november 2020 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op De Groeiplaneet naar aanleiding van het oordeel 
Onvoldoende in oktober 2019. 
 
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 en schoolleiding. 
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Signalen 
Er zijn geen signalen over De Groeiplaneet bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
 
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 oktober 2019 hebben wij op Obs de Groeiplaneet een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel Onvoldoende toegekend. 
 
Op 2 november hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht en kennen nu het oordeel Voldoende toe. 

 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De school valt onder het basistoezicht. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

OP2 
Leraren weten nu beter wat leerlingen kunnen en waar ze hulp bij 
nodig hebben 
De Groeiplaneet voldoet aan de wettelijke vereisten op deze 
standaard. De school verzamelt systematisch informatie over de 
kennis en vaardigheden van haar leerlingen en analyseert deze. Dit is 
zichtbaar in de groepsmappen. 
De school kan zich nog verder ontwikkelen door het formuleren van 
concrete, meetbare doelen op groeps- en/of leerlingniveau. 
Op dit moment zijn er verwachtingen van onderwijsresultaten op 
schoolniveau. Door op groeps- en leerlingniveau (bijvoorbeeld op de 
drie instructieniveaus) verwachtingen te formuleren van groei van 
leerlingen (bijvoorbeeld in termen van vaardigheidsscores of een 
andere concrete maat) kan er ook achteraf eenvoudiger worden 
geëvalueerd waarom een bepaalde groei wel of niet is gemaakt. 
Bovendien kunnen verwachtingen van groei dan beter worden 
afgestemd op kenmerken van de groep en de leerling, in plaats van 
(alleen) op leerlijnen en leerdoelen. 
 
OP3 
Leraren sluiten tijdens de les meer aan bij het niveau van leerlingen 
De school voldoet aan de wettelijke vereisten op deze standaard en 
heeft aan de herstelopdracht voldaan. 
De school kan zich nog verder ontwikkelen door in de toekomst meer 
flexibel gebruik te maken van het gehanteerde instructiemodel. 
Leerlingen kunnen in sommige gevallen eerder op hun eigen niveau 
aan de slag. We zien dat leraren hier al mee experimenteren en al 
tijdens de les controleren op begrip van leerlingen. Het team mag er 
nu ook op vertrouwen dat dit beeld over hun leerlingen klopt. Leraren 
kunnen hun instructie daarom sneller verkorten of verlengen, om nog 
beter aan te sluiten op het niveau van de leerlingen. Tussen leraren 
waren er verschillen merkbaar in de gebruikte rekenstrategieën (welke 
stappen moet je doorlopen om een som op te lossen?), wat 
verwarrend was voor sommige leerlingen. Het helpt dan om de 
rekenstrategieën expliciet en zichtbaar te maken voor de leerlingen. 
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3.2. Schoolklimaat 

SK1 
Leerlingen voelen zich veilig, maar (cyber)pesten vraagt wel om een 
preventieve aanpak 
De school voldoet aan de wettelijke vereisten op deze standaard. De 
school kan zich verder ontwikkelen door, zoals tevens genoemd in het 
vorige rapport, meer structureel aandacht te geven aan het 
voorkomen van (digitaal) pesten. Op dit moment gebeurt deze aanpak 
nog incidenteel. De school heeft dit op de planning staan voor over 
twee jaar, maar dit verdient al eerder aandacht. Leerlingen geven ook 
aan dat ze hier graag een actieve rol in willen spelen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

OR1 
Resultaten voldoen, maar staan onder druk 
De resultaten voldoen aan de wettelijke vereisten, maar zijn 
kwetsbaar in vergelijking tot het landelijk gemiddelde van scholen 
met een vergelijkbare leerling populatie. De school ziet dat de 
resultaten onder druk staan en werkt er aan om deze te verbeteren. 
Daarbij maakt ze gebruik van de referentieniveaus.  

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 
Kwaliteitszorg heeft een heldere, planmatige aanpak 
De school voldoet aan de wettelijke vereisten op deze standaard. Er 
worden heldere keuzes gemaakt over de manieren waarop het team 
het onderwijs verbetert. Er is een planmatige, schoolbrede aanpak, die 
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gedragen wordt door het team. Daardoor spreekt iedereen dezelfde 
taal en is er enthousiasme om de ingeslagen koers voort te zetten. De 
volgende stap voor de school is het doorontwikkelen en borgen van 
de huidige verbeteringen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Team, directie en bestuur zijn blij met de (h)erkenning van de 
Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op obs De 
Groeiplaneet in een jaar tijd sterk is verbeterd. De school heeft de 
onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld en leraren 
stemmen hun onderwijs af op wat leerlingen nodig hebben. Tijdens de 
terugkoppeling door de inspecteurs op 2 november heeft het team 
zich al uitgesproken dat de ambities hoger liggen. Samen met de 
nieuwe directeur en ib-er wil de school zich ontwikkelen tot een 
school die op onderdelen het oordeel goed verdient. 
Ten aanzien van de onderwijsprocessen worden daarom voor de 
komende periode de volgende accenten gelegd en/of verder 
ontwikkeld. 
Zicht op ontwikkeling. Dagelijks evalueren de leerkrachten het 
lesaanbod en bepalen of kinderen voldoende van dit aanbod hebben 
geprofiteerd. Extra ondersteuning wordt specifiek beschreven in 
zorgniveaus en is onderdeel van de groepsplanning (hulp in en/of 
buiten de groep). In kwaliteitskaarten (spelling, rekenen, technisch 
lezen, begrijpend lezen en groep 1/2) staat beschreven hoe hier aan 
gewerkt wordt. Leerkrachten houden zicht op de ontwikkeling van de 
kinderen door het maken van diepteanalyses. Deze diepteanalyses 
bestaan uit analyse van methodeonafhankelijke toetsen (LVS-
toetsen), methodetoetsen en observaties. De diepteanalyses worden 
vier keer per jaar geëvalueerd en het eind van het schooljaar 
overgedragen aan de nieuwe leerkracht. 
Didactisch handelen. De school stelt hoge eisen aan de didactische 
(en pedagogische) competenties van de leraren en er wordt cyclisch 
gewerkt aan de verbetering hiervan. De school maakt voor de meting 
van de competenties gebruik van een kijkwijzer die samen met de 
leraren geanalyseerd wordt. Op basis hiervan worden 
professionaliseringsdoelen voor het team en individuele leraren 
vastgelegd in een professionaliseringsplan. In de gesprekkencyclus 
worden de gestelde doelen systematisch geëvalueerd. 
Ten aanzien van het Schoolklimaat willen wij opmerken dat in het 
rapport wordt aangegeven dat (digitaal) pesten pas over 2 jaar op de 
agenda staat. Dit is onjuist. De school is hiermee al bezig en heeft voor 
de doelen en aanpak een implementatie-periode van 2 jaar 
beschreven. 
De cognitieve (Eind)resultaten van de school liggen op het niveau dat 
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag 
worden. Het is de doelstelling van De Groeiplaneet om met een 
landelijk gemiddelde schoolweging resultaten te behalen die aan het 
eind van de basisschoolperiode op of boven het landelijk gemiddelde 
liggen. 
Het bestuur ziet voor zichzelf een rol ten aanzien van het borgen van 
de planmatige, schoolbrede Kwaliteitszorg en zal bovenstaande 
ambities m.b.t het onderwijsproces, schoolklimaat en resultaten op 
De Groeiplaneet volgen en stimuleren. 
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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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