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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij op 10 oktober 2019 als Zeer 
Zwak  beoordeeld, omdat er tekortkomingen waren in het 
onderwijsproces, de veiligheid, de leerresultaten en de kwaliteitszorg 
van de school. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Onvoldoende en 
niet meer als Zeer Zwak. De school laat verbeteringen zien, 
tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen 
plaatsvinden. 
 
Wat is verbeterd? 
De school heeft voor alle te verbeteren punten een plan gemaakt en is 
dan ook gericht bezig met het verbeteren van het onderwijs. Het 
lesgeven van de leraren is verbeterd. De leerlingen weten wat ze gaan 
leren en de leraren leggen in duidelijke stappen de lesstof uit. 
Daardoor zijn de leerlingen actief betrokken. Daarnaast zijn alle 
leerlingen in beeld. Leraren volgen de leerlingen door ze te observeren 
en ze regelmatig te toetsen. Het team heeft zicht op haar eigen 
schoolkwaliteit en werkt intensief met elkaar samen om 
verbeteringen in de school te realiseren. 
 

Wat moet nog beter? 
Leerlingen krijgen op dit moment hulp die niet helder is uitgewerkt 
met concrete doelen en aanbod. Hierdoor is het niet mogelijk om 
achteraf te bepalen of de geboden hulp de juiste hulp is geweest. 
Daarnaast is het nodig dat het onderwijsaanbod meer aansluit bij het 
taalniveau van de leerlingen. 
 
 
Wat kan beter? 
Leraren kunnen in hun uitleg nog meer afstemmen op het niveau van 
de leerlingen. Om de onderwijsresultaten op het niveau te krijgen dat 
past bij de leerlingen zal de school een flinke inspanning moeten 
leveren. 
 
Vervolg 
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek op Kindcentrum 
Ontdekrijk. Dan moet de kwaliteit van de school weer Voldoende zijn. 

Bestuur: Stichting Blick 
Bestuursnummer: 41545 
 

 
School: Kindcentrum Ontdekrijk 
Totaal aantal leerlingen: 186 
BRIN: 14JK-C1 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

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 op 26 november 2020 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op KC Ontdekrijk naar aanleiding van het oordeel zeer 
zwak 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 begeleiders, directie en bestuur. 
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Overige wettelijke vereisten 
In het vorige onderzoek constateerden wij dat de school niet voldeed 
aan de wettelijke vereisten voor bevoegd personeel. We hebben 
vastgesteld tijdens dit onderzoek dat de school daar nu wel aan 
voldoet. 
  
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 KC Ontdekrijk 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 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 5/14



Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In oktober 2019 hebben wij op Kindcentrum Ontdekrijk een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel Zeer Zwak toegekend. 
 
Op 26 november 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs 
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel Onvoldoende 
toe. 
 
 
 

Wij beoordelen de kwaliteit van KC Ontdekrijk met een afdeling 
nieuwkomers als Onvoldoende omdat de standaard Zicht op 
ontwikkeling Onvoldoende is. Daarnaast krijgt de school een 
herstelopdracht voor de standaard Aanbod. 
 
De school heeft met grote inzet van alle betrokkenen intensief 
gewerkt aan de schoolverbetering. Er zijn dan ook flinke stappen 
gezet. Met name op het gebied van het didactisch handelen van de 
leraren en de veiligheid voor leerlingen zijn er mooie ontwikkelingen 
zichtbaar. Daarnaast is er een basis gelegd voor een 
zorgstructuur waardoor de leerlingen nu beter in beeld zijn. De 
doelgerichte begeleiding van leerlingen heeft nog aandacht nodig. 
Ook om voldoende leerresultaten te behalen zal de school zich nog 
flink moeten inspannen. 
 
 
Context 
 
KC Ontdekrijk kreeg door een sterfgeval van de adjunct-directeur aan 
het begin van dit jaar een zware klap te verduren. Met een interim-
directeur is daarna toch gestaag doorgewerkt aan de 
schoolverbetering. Net als alle andere scholen kreeg ook KC 
Ontdekrijk te maken met de opgelegde sluiting als gevolg van de 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

De standaard Zicht op Ontwikkeling 
is als Onvoldoende beoordeeld. Er 
wordt niet voldaan aan art.8, eerste 
lid, WPO. Daar waar leerlingen te 
weinig groei maken, geen groei 
maken of zelfs achteruit gaan wordt 
nog te weinig doelgerichte 
begeleiding gegeven op basis van de 
gemaakte analyse. 

Het bestuur treft maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de standaard 
Zicht op ontwikkeling Voldoende is. 

In het herstelonderzoek in november 
2021 gaan we beoordelen of de 
standaarden 'Zicht op Ontwikkeling' 
Voldoende is. 

De standaard Aanbod is Voldoende 
beoordeeld maar er wordt niet 
voldaan aan art 8, 11e lid WPO. Het 
aanbod sluit aan op de 
taalbehoeften van de leerlingen. De 
school schiet nog tekort in het 
aanbod voor woordenschat en 
mondelinge taalvaardigheid. 

Het bestuur treft maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het aanbod 
aansluit op de taalbehoeften van de 
leerlingen. 

In het herstelonderzoek in november 
2021 gaan we beoordelen of de 
standaard Aanbod Voldoende is. 

Corona-crises. In het nieuwe schooljaar is de school gestart met een 
nieuwe directeur en een nieuwe intern begeleider. Als gevolg van de 
Corona-besmettingen onder de directieleden heeft de school in 
oktober haar deuren een week moeten sluiten voor de leerlingen. Het 
inspectiebezoek is daardoor een maand uitgesteld. 
 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De kwaliteit van het onderwijs vertoont nog tekortkomingen en is als 
Onvoldoende beoordeeld. De school valt onder intensief toezicht. We 
hebben met het bestuur afgesproken dat het maatregelen neemt 
zodat de school in november 2021 weer Voldoende is. De inspectie 
voert in november 2021 een herstelonderzoek uit om na te gaan of de 
tekortkomingen zijn opgeheven. 

De standaard Aanbod is Voldoende beoordeeld, maar voldoet niet 
aan artikel 8 11e lid. Het bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze 
tekortkoming herstelt. 
Het herstel hoeft het bestuur niet bij de inspectie te melden. Bij het 
herstelonderzoek in november 2021 beoordelen we of het bestuur aan 
de deugdelijkheidseisen heeft voldaan. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Aanbod voldoende, nog aandacht nodig voor taal 
Het aanbod beoordelen we als Voldoende maar we geven een 
herstelopdracht omdat het nog niet voldoende aansluit op de 
taalbehoeften van de leerlingen (art 8 11e lid WPO). De school heeft dit 
in beeld en gaat in het komend jaar het taalaanbod van onder andere 
woordenschat en begrijpend lezen oppakken. De mondelinge 
taalvaardigheid is daarbij ook een aandachtspunt. 
KC Ontdekrijk heeft zich ingespannen om het aanbod te verbeteren. 
Met name is er ingezet op de invoering van een nieuwe 
rekenmethode. Daarnaast heeft ook het gebruik van de methode voor 
sociaal-emotioneel ontwikkeling opnieuw aandacht gekregen. 
Hierdoor is er sprake van een meer uniforme lijn. 
Het aanbod sluit nu beter aan bij de onderwijsbehoeften. 
Het team kan nog groeien in het verrijken van de inrichting. Hierin zijn 
al behoorlijke stappen gemaakt, zo is zichtbaar aan welke doelen de 
leerlingen werken. Toch liggen er op het gebied van taalstimulering 
nog kansen. Daarnaast kan de school nadenken hoe ze haar 
burgerschapsonderwijs meer doelgericht maakt. 
 
  
Zicht op ontwikkeling nog niet voldoende 
We beoordelen deze strandaard nog als Onvoldoende. 
Het team heeft samen met de intern begeleiders een stevige 
zorgstructuur neergezet. Er is nu een kwaliteitskalender zodat voor 
iedereen duidelijk is wanneer en hoe de resultaten worden besproken. 
Daarnaast is er een eenduidige lijn in de groeps- en zorgmappen en 
maken de intern begeleiders trendanalyses van de 
opbrengsten. Leerlingen zijn dan ook voldoende in beeld. Dat geldt 
dus ook voor de kleuters die door een nieuw observatiesysteem op de 
verschillende hoofdgebieden goed gemonitord worden. 
Wat echter nog niet op orde is, is een doelgerichte aanpak voor 
leerlingen die uitvallen. Leraren maken al wel een analyse van de 
leerhiaten maar de begeleiding sluit nog onvoldoende aan op de 
individuele leervragen van de leerlingen. (art 8, 11e lid WPO). 
In de ontwikkelingsperspectieven voor de nieuwkomers zien we al wel 
dat de begeleiding sturend is voor het aanbod van de komende 10 
weken. In de plannen voor individuele leerlingen van het reguliere 
onderwijs is dit nog onvoldoende uitgewerkt. 
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Gestructureerde uitleg door leraren en leerlingen taakgericht 
Het didactisch handelen beoordelen we met een Voldoende. 
De leraren geven duidelijke uitleg en dragen zorg voor een goed 
klassenmanagement. Hierdoor zijn de leerlingen taakgericht en 
betrokken en komen ze tot leren. Tijdens de klassenobservaties 
is waargenomen dat het onderwijs gedifferentieerd wordt 
aangeboden. De scholing op een model voor gestructureerde uitleg 
die het team heeft gedaan in de afgelopen periode is dan ook goed 
zichtbaar. Leraren beoordelen door een zogenoemd self-asessement 
voortdurend of de uitleg voldoende aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De school kan nog groeien door nog meer de leerlijnen te volgen en 
daarmee de differentiatie te verdiepen. Daarnaast kan het voordoen/
modellen nog aangescherpt worden. De leraren kunnen minder 
vragen stellen aan de leerlingen en zelf meer uitleggen. 
 

3.2. Schoolklimaat 

De veiligheid voldoet aan de basiskwaliteit 
De standaard Veiligheid beoordelen wij als Voldoende omdat die 
voldoet aan de basiskwaliteit. 
Sinds het vorige bezoek heeft de school het veiligheidsbeleid verder 
uitgewerkt en de implementatie van de methode voor het aanleren 
van de sociale en maatschappelijke competenties opgepakt. 
De veiligheidsmonitor is afgenomen en geanalyseerd en waar nodig 
zijn er acties ondernomen. Ook de leerlingenraad wordt betrokken bij 
de analyse van de monitor. In gesprekken met de leerlingenraad 
geven de leerlingen aan dat de veiligheid is toegenomen. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten kwetsbaar 
We beoordelen de onderwijsresultaten niet. Dat komt mede door het 
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wegvallen van de eindtoets 2020. Wel willen we opmerken dat de 
resultaten van 2018 en 2019 risico’s laten zien. De school zal er dan 
ook alles aan moeten doen om de eindresultaten op de 
referentieniveaus boven de daarvoor geldende norm te krijgen. 
De leerlingen hebben in de afgelopen jaren behoorlijke achterstand 
opgelopen en dat betekent dat er nu met een gericht plan van aanpak 
voor met name rekenen en begrijpend lezen hard gewerkt zal moeten 
worden. 

 
 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Gerichte verbetering van de onderwijskwaliteit 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we met een Voldoende. De 
school is aan de slag gegaan met de aandachtspunten die 
geconstateerd zijn vanuit het inspectiebezoek in oktober 2019. 
Directie en team hebben prioriteiten gesteld en hier uitvoering aan 
gegeven. De school is van het unit-onderwijs weer terug gegaan naar 
leerstofjaargroepen en heeft met name ingezet op de veiligheid, het 
didactisch handelen en het zicht op ontwikkeling. Met ondersteuning 
van externen en een audit heeft ze de schoolverbetering gericht 
aangepakt. Daarnaast heeft de directie ook stappen gezet in het 
opstellen van een analyse van de populatie en een schoolanalyse van 
de resultaten. 
De invoering van de verbeteringen hebben veel afspraken met zich 
meegebracht voor het team. Het proces van evaluatie blijft hierbij een 
aandachtspunt voor de school. 
 
 
Draagvlak voor de schoolontwikkeling 
We beoordelen deze standaard met een Voldoende. 
Ondanks de tegenslagen die de school te verwerken heeft gekregen 
heeft het team de schouders eronder gezet om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren. Er is dan ook sprake van een professionele 
kwaliteitscultuur waarin leraren zich gezamenlijk verantwoordelijk 
voelen om het onderwijs te verbeteren. In diverse werkgroepen leren 
ze van elkaar. De collegiale consultaties zijn al gepland, zodat er nog 
meer van elkaar geleerd kan worden. 
De school is het eigenaarschap van leraren en de aanspreekcultuur 
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nog verder aan het verdiepen. De bekwaamheidsdossiers worden 
momenteel ingevuld. 
 
 
Verantwoording en Dialoog is op orde 
De standaard Verantwoording en Dialoog beoordelen we met een 
Voldoende. In het vorige inspectiebezoek was dit niet 
voldoende, omdat de school niet voldeed aan de verplichting om zich 
te verantwoorden over de resultaten. De school heeft uitvoering 
gegeven aan de herstelopdracht door de resultaten op te nemen in de 
schoolgids. Daarnaast heeft de school zich ingezet om ouders te leren 
hoe ze de (taal)ontwikkeling van leerlingen thuis kunnen stimuleren. 
De dialoog met ouders en extern belanghebbenden over de 
schoolontwikkeling en het beleid kan nog verdiept worden. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Bestuur, directie, intern begeleiders en de teamleden van KC 
Ontdekrijk kunnen zich vinden in het verslag van het herstelonderzoek 
dat door de Onderwijsinspectie is uitgevoerd op donderdag 26 
november 2020. 
 
Na het inspectiebezoek in oktober 2019 is er door de school heel hard 
gewerkt aan alle verbeteropdrachten. De school heeft haar schouders 
eronder gezet en van de 7 beoordeelde standaarden zijn er nu 6 
‘voldoende’. Dat was een flinke klus in heel zware omstandigheden. 
De school is dan ook verheugd dat de inspectie deze inspanningen 
heeft gezien en dat de school zich voldoende heeft verbeterd. Het 
bestuur is met name trots op de teamprestaties ten aanzien van het 
Didactisch handelen, Veiligheid en Professionele cultuur. 
 
Op het gebied van Zicht op ontwikkeling moeten er nog stappen 
worden gezet. De aanpak van leerlingen die uitvallen vraagt scherpere 
aandacht. Sommige leerlingen maken te weinig groei door, en soms is 
er geen groei. De aanpak van leerlingen met leerhiaten moet strakker, 
doelgerichter en planmatiger. Op basis van o.a. analyses van de 
toetsen (methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen), van 
voorgaande ondersteuningsplannen en eventueel diagnostisch 
onderzoek, wordt de aanpak zo SMART mogelijk beschreven. De 
groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering 
van die aanpak en de intern begeleider monitort deze. Regelmatig zal 
een pas op de plaats worden gemaakt om te zien of alles verloopt 
volgens verwachtingen, of dat de aanpak moet worden aangescherpt. 
O.a. tijdens de groeps- en of leerlingbespreking en tijdens het twee 
wekelijks ib-directie overleg. Daarnaast zal de leerkracht regelmatig 
individuele leervragen stellen aan de leerlingen. Directe, concrete 
feedback is belangrijk in het aanvullen en oplossen van leerhiaten. 
 
Het Onderwijsaanbod moet nog beter gaan aansluiten op de 
taalbehoeften van onze leerlingen. De school heeft daarvoor de hulp 
in geroepen van een externe taalspecialist. Op korte termijn wordt een 
scan gemaakt van het taalaanbod in alle groepen (taalrijke omgeving, 
woordenschat, mondelinge taal, leesbevordering). De focus komt te 
liggen bij de onderbouw. Naast klassenbezoeken a.d.h.v. een kijkwijzer 
zal de taalspecialist gesprekken voeren met de groepsleerkrachten. Al 
deze data monden uit in een taalstimuleringsplan waarmee de school 
verder aan de slag zal gaan. Met name op het gebied van 
woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. 
 
Net als de inspectie stellen bestuur en school vast dat de 
onderwijsresultaten de afgelopen jaren aan de lage kant zijn, met 
name op de referentieniveaus 2F/1S. In het schoolplan 2020-2024 
heeft de school ambitieuze doelen gesteld om de onderwijsresultaten 
te verhogen naar het niveau dat past bij de leerlingenpopulatie van de 
school. 
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Het afgelopen jaar is er op Ontdekrijk hard gewerkt aan veiligheid, 
aanbod, onderwijskwaliteit, didactisch handelen en zicht op 
ontwikkeling. Deze  inspanningen hebben geleid tot een ander 
oordeel van de inspectie. De school is goed op weg en zal de komende 
jaren nog de benodigde inspanning blijven leveren om het 
welverdiende basisarrangement te krijgen. Het bestuur zal hierop 
toezien, want ieder kind verdient goed onderwijs. 
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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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