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Datum vaststelling: 21 januari 2022 



Samenvatting 

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op Kindcentrum Ontdekrijk 
in november 2020 als Onvoldoende beoordeeld, omdat de standaard 
Zicht op ontwikkeling Onvoldoende was. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende en 
niet meer als Onvoldoende. De school heeft het afgelopen jaar gericht 
gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Deze inspanning heeft 
ertoe geleid dat de kwaliteit van het onderwijs op de school weer 
voldoende is. 
 
Wat is verbeterd? 
De school heeft alle leerlingen in beeld. Voor leerlingen die extra hulp 
nodig hebben, heeft de school concrete doelen opgesteld en biedt de 
school een passend aanbod. Ook heeft de school het taalaanbod 
uitgebreid. De leraren besteden nu meer aandacht aan mondelinge 
taalvaardigheid en het taalaanbod sluit beter aan bij het taalniveau 
van de leerlingen. 
 
Wat kan beter? 
De school kan meer doelgericht aandacht besteden aan burgerschap. 
Dit schooljaar zal hier door een aantal teamleden een plan voor 
gemaakt worden. Ook zal de school bekijken op welke manier of met 
welk instrument zij de resultaten van het burgerschapsaanbod in kaart 
kan brengen. 
 
Wat moet beter? 
Tijdens het onderzoek hebben wij geen wettelijke tekortkomingen 
geconstateerd. 
 
Vervolg 
De school voldoet weer aan de basiskwaliteit en valt hiermee onder 
het reguliere toezicht. 
 

Bestuur: Stichting Blick 
 
Bestuursnummer: 41545 
 
 
 
 
School: Kindcentrum Ontdekrijk 
(14JK-C1) 
 
Totaal aantal leerlingen: 178 
(teldatum 1-10-2020) 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 2/13



Inhoudsopgave 

1. 4 Opzet van het herstelonderzoek 

2. 6 Conclusie en vervolg 

3. 8 Resultaten herstelonderzoek 

4. 11 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 3/13



Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd 

OP6 Samenwerking 

OP8 Toetsing en afsluiting 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 11 november 2021 een 
herstelonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het oordeel 
Onvoldoende in november 2020. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 PO. 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met 
leraren, intern begeleiders en directie. 
 
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 Kindcentrum Ontdekrijk bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
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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. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
herstelonderzoek bij Kindcentrum Ontdekrijk. 
 

Conclusie 

In november 2020 hebben wij op Kindcentrum Ontdekrijk een 
onderzoek uitgevoerd en het oordeel Onvoldoende toegekend. 
 
Op 11 november 2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs 
opnieuw in kaart gebracht. Wij beoordelen de school nu als 
Voldoende. 

De school heeft veel inzet getoond om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Het team heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Aan 
het eind van vorig schooljaar is de directeur vrij plotseling vertrokken. 
Hierdoor heeft het team de ingezette verbetering zonder vaste 
directeur moeten voortzetten. Sinds dit schooljaar heeft de school 
twee interim-directeuren. Zij hebben de opdracht gekregen om rust 
terug te brengen in de school, de onderwijsontwikkeling voort te 
zetten en de school voor te bereiden op het inspectiebezoek. 
 
De zorgstructuur is verder verbeterd. Leerlingen krijgen nu 
doelgerichte hulp en de leraren houden uitgebreid bij hoe de 
leerlingen zich ontwikkelen. Ook heeft de school het taalaanbod 
kritisch bekeken en aangepast aan de behoeften van de leerlingen. Er 
is nu meer aandacht voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. 
Daarnaast wordt de nieuwe taalmethode voor nieuwkomers ook 
gebruikt in de reguliere onderbouwgroepen. 
 
De ontwikkeling van de professionele cultuur die al was ingezet 
tijdens het vorige inspectiebezoek heeft de school vast weten te 
houden en verder uitgebouwd. De teamleden werken vanuit een 
gedeelde verantwoordelijkheid aan de verbetering van het onderwijs. 
Leraren leren van en met elkaar en het team heeft, ondanks de vele 
directiewisselingen, de ingezette koers vastgehouden. 
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Afspraken en vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij Kindcentrum Ontdekrijk. 
In oktober 2019 hebben wij de school als Zeer Zwak beoordeeld. In 
november 2020 hebben wij tijdens een herstelonderzoek de school als 
Onvoldoende beoordeeld. Kindcentrum Ontdekrijk liet toen zien dat 
zij de schoolontwikkeling had opgepakt en op een aantal standaarden 
waren verbeteringen zichtbaar. Er was echter nog een tekortkoming 
op de standaard Zicht op ontwikkeling. Daarnaast hebben wij een 
herstelopdracht gegeven op de standaard Aanbod. Tijdens het 
onderzoek wat wij op 11 november 2021 hebben uitgevoerd, 
beoordelen wij of deze tekortkomingen zijn opgelost. Daarnaast 
verifiëren wij of de standaarden Pedagogisch-didactisch handelen 
(OP3), Veiligheid (VS1), Visie, ambities en doelen (SKA1) en Uitvoering 
en kwaliteitscultuur (SKA2) nog steeds aan de wettelijke eisen 
voldoen. 

3.1. Onderwijsproces 

Taalaanbod sluit nu aan bij het taalniveau van de leerlingen 
De standaard Aanbod beoordelen wij als Voldoende. De school heeft 
doelgericht gewerkt aan de herstelopdracht om het taalonderwijs 
beter af te stemmen op het niveau van de leerlingen. Het aanbod van 
woordenschat en begrijpend lezen is uitgebreid. Er is een doorgaande 
lijn in het woordenschataanbod die gebruikt wordt bij de 
nieuwkomers en de reguliere onderbouwgroepen. Ook heeft de 
school aandacht besteed aan de rijke leeromgeving. Zo zijn de 
succescriteria voor een taak of opdracht voor de leerlingen zichtbaar 
en zijn in diverse klassen woordenschathoeken ingericht. De school is 
gestart met een werkgroep voor burgerschapsonderwijs. Deze 
werkgroep zal dit schooljaar een plan schrijven voor een doelgericht 
en samenhangend aanbod voor dit onderdeel. 
 
De school heeft de leerlingen in beeld en biedt gerichte hulp 
De standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding beoordelen wij als 
Voldoende. Het team heeft de zorgstructuur verstevigd, door een 
duidelijke aanpak te bepalen voor leerlingen die uitvallen. Tijdens het 
onderzoek in november 2020 was deze standaard Onvoldoende, 
omdat de doelgerichte aanpak ontbrak. De school verzamelt 
systematisch informatie over leerlingen en door pre-toetsen en 
assessments krijgt de leerkracht zicht op het niveau van de leerlingen. 
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De intern begeleiders stellen verbeterplannen op naar aanleiding van 
de trendanalyses van de resultaten. Bij het bepalen van een aanpak en 
het aanbod houdt de school rekening met de cruciale doelen en de 
referentieniveaus. De school kan zich nog ontwikkelen door deze 
verdiepte analyses te borgen. 
 
De leerkrachten creëren een stimulerend leerklimaat 
De standaard Pedagogisch-didactisch handelen beoordelen wij 
opnieuw als Voldoende. De visie van de school is zichtbaar in het 
handelen van de leerkrachten. De leerlingen zijn actief en betrokken 
en de leraren spreken hoge verwachtingen uit. Door de informatie uit 
pre-toetsen en assessments stemmen de leraren het onderwijs af op 
de behoeften van de leerlingen. Ook geven de leraren tijdens hun 
lessen gerichte feedback aan de leerlingen. De school kan nog groeien 
door de differentiatie meer te verdiepen. Hoe ziet een goede 
verlengde instructie er bijvoorbeeld uit? En hoe kun je leerlingen nog 
eerder loslaten? 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

De veiligheid voldoet aan de basiskwaliteit 
De standaard Veiligheid beoordelen wij net als in het vorige 
herstelonderzoek als Voldoende. De school voldoet aan de wettelijke 
eisen die rondom veiligheid gesteld zijn. Er is een veiligheidsbeleid 
aanwezig en de school heeft een betrokken leerlingenraad. De school 
analyseert de uitkomsten van de jaarlijkse veiligheidsmonitor. Dit 
leidt, indien nodig, tot verbeteracties. Naar aanleiding van de jaarlijkse 
evaluatie, bekijkt de school nu of het huidige instrument nog wel past 
bij de visie van de school en de leerlingenpopulatie. 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

Het kwaliteitszorgsysteem is gericht op onderwijsverbetering 
De standaard Visie, ambities en doelen beoordelen wij opnieuw als 
Voldoende. De school heeft een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg 
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dat gericht is op verbetering van de onderwijskwaliteit en het 
bestrijden van achterstanden. De school heeft een uitgebreid jaarplan 
met realistische doelen die afgestemd zijn op de huidige 
leerlingenpopulatie. Ook zijn de uitkomsten van eerdere evaluaties 
zichtbaar in de plannen. De jaarlijkse audit vanuit het bestuur houdt 
het team scherp en leidt tot gerichte verbeteracties. De resultaten 
blijven zorgelijk, maar de school ziet al veel verbetering in de 
tussenresultaten in groep 4 tot en met 7. De school verwacht dat ook 
in de huidige groep 8 deze groei te zien zal zijn. De werkgroep die zich 
bezighoudt met het burgerschapsonderwijs zal dit schooljaar een plan 
opstellen voor het aanbod en de monitoring van de resultaten. 
 
De school heeft een professionele leer- en verbetercultuur 
De standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur waarderen wij als Goed. 
Tijdens het herstelonderzoek in november 2020 hebben wij deze 
standaard als Voldoende beoordeeld. De school heeft de 
kwaliteitscultuur het afgelopen jaar nog verder versterkt. Het team 
heeft te maken gehad met een aantal directiewisselingen. Ondanks 
het vertrek van de directeur heeft het team de ingezette koers vast 
weten te houden. Dat vraagt veel veerkracht en eigenaarschap van de 
leraren en intern begeleiders. Het team werkt vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid aan de verbetering van het onderwijs en er 
wordt goed gebruik gemaakt van de talenten van de verschillende 
leerkrachten. Zo zijn er diverse werkgroepen en geven de leerkrachten 
workshops aan elkaar. Daarnaast kijken de leraren bij elkaar in de 
klassen en krijgen startende of nieuwe leerkrachten begeleiding van 
een coach. Alle randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen 
geven, zijn aanwezig. De directie stuurt tussentijds bij en zet wanneer 
dat nodig is een stap terug of geeft juist wat extra gas. 
 
De ontwikkeling van de leerkrachten staat hoog op de agenda. 
Leraren houden een persoonlijk ontwikkelingsplan bij en goede 
voorbeelden krijgen een podium. De school betrekt ook ouders bij het 
verbeteren van het onderwijs en werkt nauw samen met het 
IJsselcollege, de school voor voortgezet onderwijs binnen het bestuur. 
De uitwisseling tussen beide scholen versoepelt de doorstroom van 
leerlingen van de basisschool naar de middelbare school. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Kindcentrum Ontdekrijk heeft de afgelopen 2 jaar ambitieus gewerkt 
aan veiligheid, aanbod, onderwijskwaliteit, didactisch handelen en 
zicht op ontwikkeling. Dit is gezien door de inspectie. 
 
Uiteraard zal de school zich op de voldoende beoordeelde 
standaarden blijven versterken, gaan verdiepen en zorgvuldig borgen. 
De huidige interim-directie zal het team entameren te gaan voor een 
brede beoordeling met een “goed’. De tandem van directie en interne 
begeleiding zal het eigenaarschap van de teamleden blijven 
stimuleren door het delen van succeservaringen, trendanalyses en 
gerichte hiaatplannen. Er zal dan ook een gerichte vraag komen naar 
het auditteam van BLICK in de startperiode van het nieuwe schooljaar. 
Dit om bewust het voortdurende proces van een professionele en 
lerende cultuur te borgen en te waarborgen. Bij aanname van nieuwe 
medewerkers zal de focus liggen op de werving van teamleden die op 
positieve en lerende wijze kunnen bijdragen aan de ingezette 
schoolontwikkeling, met de daarbij behorende cultuurverandering. 
 
De kernvakken (het woordenschatonderwijs, begrijpend lezen, de 
taalrijke leeromgeving en rekenen) zullen via eigen voorbeelden van 
good practices en workshops door externen blijvend aandacht krijgen. 
De werkgroepen en L11 leerkrachten nemen hierin het voortouw. 
 
Buiten de ingezette koers en om stappen te borgen en te versterken 
heeft de school direct na het inspectiebezoek een aantal zaken 
opgepakt. 
 
Het aanbod van begrijpend lezen is uitgebreid met een specifiek 
aanbod voor de NT2 groep vanuit Nieuwsbegrip. 
 
De werkgroep (wereld)burgerschapsonderwijs zal een plan schrijven 
om in de komende twee jaar te werken aan een doelgericht en 
samenhangend aanbod. Dit schooljaar wordt gestart met 
inventariseren, evalueren, keuzes maken en opstarten initiatieven met 
externe partners. Voor de groepen 7 en 8 start per februari 2022 een 
samenwerking met de Giovanni van Bronckhorstfoundation, waar 
kinderen spelender- en lerenderwijs hun kansen op een succesvolle 
toekomst verbreden. Dit initiatief valt onder het speerpunt 
wereldburgerschap. 
 
Onderbouw 
•            Vanaf januari 2022 worden de groepen 1/2 en 3 gesplist in 
groepen van ca. 15 leerlingen, om intensiever te kunnen werken aan 
de taalontwikkeling van de kinderen. 
•            Het opzetten van een LTU-aanbod gericht op brede 
talentontwikkelingen van kinderen, middels eigen personeel en 
externe stakeholders. O.a. de NPO-middelen worden ingezet. 
•            Het woordenschataanbod is uitgebreid naar groepsconsultaties 
door een externe coach en dit zal uitgebreid worden naar de groepen 
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4 en 5 vanuit een voor hen specifiek aanbod. 
 
Bovenbouw 
•            Via LTU zetten we in op de kernonderdelen rekenen en 
begrijpend lezen voor de groepen 6 en 7. NPO-middelen bieden 
hiervoor de ruimte. 
•            Bij groep 8 is een gericht aanbod ingezet na schooltijd voor alle 
kinderen met als doel ze voor te bereiden op een Eindtoets met 
passende opbrengsten vanuit hoge verwachtingen. 
•            De coördinator van Vreedzaam Onderwijs (L11 leerkracht) zal 
zelf workshops geven over het pedagogisch handelen in school, 
versterkt door externe gasten teneinde te komen tot een doorgaande 
lijn naast de al bestaande afspraken rondom de Vreedzame School. 
Dit zal gemonitord worden door gericht gebruik van kijkwijzers bij 
groepsbezoeken. 
•            De mediatoren zijn opgeleid en zullen vanaf 1-1-22 van start 
gaan. Dit vanuit de Vreedzame School gedachte maar eveneens vanuit 
het leren van oplossingsgerichte handelingen en communicatie met 
en door kinderen, hetgeen leidt tot een preventieve inzet naar een 
positief schoolklimaat. Vanuit dit oogpunt valt dit ook onder 
wereldburgerschap en het zal te monitoren zijn middels het 
tevredenheids- en sociale veiligheidsonderzoek. 
•            Ouderbijeenkomsten zijn weer opgestart, gericht op NT2 en het 
wegwijs maken van ouders in het Nederlandse onderwijssysteem, 
waaronder ouderparticipatie in school, communiceren in school, 
huiswerkbegeleiding, internetgebruik, etc. Deze zullen tijdens 
bepaalde coronamaatregelen ook online door kunnen gaan. Deze 
bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt met subsidie van de 
gemeente Capelle. 
 
Monitoring kwaliteitszorg 
 
Tijdens het inspectiebezoek bleek dat de in het vooronderzoek door 
de inspectie de opbrengsten van schooljaar 2019/2020 waren 
meegenomen. De opbrengsten van schooljaar 2020/21 lieten juist een 
stijgende lijn zien. Gelukkig werd dit door het MT tijdens het bezoek 
gesignaleerd en konden de juiste cijfers door de inspectie bekeken 
worden. Desalniettemin herkennen de school en het bestuur de zorg 
omtrent de opbrengsten en streven dan ook hogere ambities na. De 
school is op de goede weg en het bestuur zal hierop toezien. 
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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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