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Samenvatting

Bestuur: Stichting Sint Josephscholen

Samenvatting
In april 2021 hebben wij op basisschool De Hazesprong een onderzoek
naar risico's uitgevoerd vanwege de signalen die bij ons binnen zijn
gekomen. De standaarden Zicht op Ontwikkeling, Kwaliteitszorg,
Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog werden toen als
Onvoldoende beoordeeld.

Bestuursnummer: 47100
School: Basisschool De Hazesprong
(12AR)

Totaal aantal leerlingen: 485

Er was geen helder stelsel van kwaliteitszorg waarmee het team van
De Hazesprong op een systematische manier zicht kreeg op de
kwaliteit van de behaalde resultaten en het onderwijsleerproces. Dit
vonden wij een duidelijke tekortkoming, aangezien de school niet
voldeed aan de wettelijke eis (WPO, art. 10 en art. 12, 4e lid).
Ook constateerden we toentertijd een risico in de manier waarop de
school zicht krijgt én houdt op de ontwikkeling van alle leerlingen
(standaard OP2) en meer specifiek de leerlingen van de Leonardoafdeling.
De Inspectie van het Onderwijs heeft zowel in september 2021 als in
februari 2022 een voortgangsgesprek gevoerd om de ontwikkelingen
binnen de school te monitoren.
Op 8 juli 2022 hebben wij een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd met als
doel de realisatie van de herstelopdrachten en de (procesgerichte)
evaluaties van het bestuur en de school in de praktijk te toetsen. In dit
kwaliteitsonderzoek hebben wij de standaarden Zicht op Ontwikkeling
en begeleiding, Pedagogisch-Didactisch handelen, Visie, doelen en
ambitie, Uitvoering en kwaliteitscultuur en Evaluatie, verantwoording
en dialoog onderzocht.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De
Hazesprong nu als Voldoende.
Wat gaat goed?
Het team van de school heeft hard gewerkt aan de goede dingen om
de kwaliteit van het onderwijs op orde te krijgen. De school voldoet
aan de basiskwaliteit.
Leraren maken meer analyses van de onderwijsbehoeften van hun
leerlingen en tijdens de lessen hebben wij een prettige leeromgeving
gezien. De leraren waarderen de aansturing vanuit de directie en de
verantwoordelijkheidsverdeling is helder.
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De professionele cultuur is in de schoolorganisatie zichtbaar groeiend.
Het aanbod van de Leonardo-afdeling is duidelijker in beeld gebracht.
Omdat de visie op het onderwijs hierbinnen is gespecificeerd, is meer
helder wat ouders kunnen én mogen verwachten. De ouders van de
Leonardo-afdeling ervaren dat de communicatie over het Leonardoonderwijs en het inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen is
verbeterd. En in het algemeen ervaren ouders een verbeterde
communicatie vanuit het team zowel over ontwikkelingen op
schoolniveau als op groeps- en leerlingniveau.
Wat kan beter?
De basis is gelegd. Nu is het belangrijk om de ontwikkelingen door te
zetten. Er is een structuur neergezet om het onderwijs beter af te
stemmen op dat wat de leerlingen nodig hebben van de leraren. Er is
geïnvesteerd in het analyseren van gegevens op school-, groeps- en
leerlingniveau. De kwaliteitszorg is vormgegeven. En er wordt anders
samengewerkt. Dit is een mooi begin om het onderwijs binnen de
hele school, samen te verbeteren. Nu bedacht is hoe iedereen moet
handelen en wat er verwacht wordt, is het belangrijk er voor te zorgen
dat dit ook in de lessen steeds meer zichtbaar wordt en het onderwijs
verder wordt afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Het is
mooi dat het team ervaart hier nu weer meer samen de schouders
onder te zetten.
Wat moet beter?
De school voldoet op alle onderdelen aan de wet.
Vervolg
De school valt vanaf nu weer onder het reguliere toezicht.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 8 juli 2022 een
herstelonderzoek uitgevoerd.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 primair
onderwijs.
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben
beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Standaard

onderzocht

OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

●

OP4 Onderwijstijd
OP6 Afsluiting
VS Veiligheid en Schoolklimaat
VS1 Veiligheid
VS2 Schoolklimaat
OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Visie, ambities en doelen

●

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, docenten en ouders.
Overige wettelijke vereisten
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021).
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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 basisschool De Hazesprong 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.
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2 . Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
herstelonderzoek bij basisschool De Hazesprong.

Conclusie
Op basisschool De Hazesprong hebben wij een aantal standaarden
onderzocht in de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces en Sturen,
Kwaliteitszorg en Ambitie. Op basis van onze bevindingen vertrouwen
we erop dat het bestuur en de school de onderwijskwaliteit voldoende
borgen en verder versterken.
De kwaliteit op basisschool De Hazesprong beoordelen we als
Voldoende.

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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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek bij basisschool De Hazesprong.

3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling, steviger fundament is gelegd om meer
systematisch zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen.
Tijdens het onderzoek in april 2021 werd geconstateerd dat er sprake
was van onvoldoende afstemming van het onderwijs op de voortgang
in de ontwikkeling van de leerlingen vanuit de analyses van de
toetsresultaten. En de leerlingen zo geen ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de herstelopdrachten is
opgenomen dat de school bij leerlingen van de Leonardo-groepen
beter moet onderzoeken waar zij staan in hun ontwikkeling zodat een
aanbod en afgestemde pedagogische en didactische aanpak gekozen
kan worden die aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. De
school moest er voor zorgen dat zij beschikt over een goed werkend
leerling- en onderwijsvolgsysteem, waarbij deze gegevens regelmatig
geanalyseerd worden, naar verklaringen gezocht wordt bij stagnaties
en bepaald wordt welke acties hiervoor nodig zijn.
We concluderen dat dit nu verbeterd is. We beoordelen deze
standaard nu als Voldoende.
De school zorgt er nu voor dat elke Leonardo-leerling in beeld is en
bepaalt (samen met de ouders) voor elke Leonardo-leerling wat de
specifieke onderwijsbehoefte is. Ook is geïnvesteerd in het reguliere
aanbod in de Leonardo-groepen en is beter zicht op het noodzakelijke
aanvullende aanbod.
De afgelopen periode heeft daarbij niet alleen geresulteerd in een
verbetering van het zicht op ontwikkeling van de Leonardo-leerlingen,
maar ook voor de andere leerlingen is dit sterk verbeterd.
Binnen het team zijn er acties uitgezet om meer zicht te krijgen op de
ontwikkeling van de leerlingen. Zo zijn de zorgstructuur en afspraken
over taak- en rolverdeling binnen deze zorgstructuur op meerdere
momenten besproken. Ook heeft er een teamscholing
plaatsgevonden over het onder andere het analyseren van gegevens
op school-, groeps- en leerlingniveau en het maken van
foutenanalyses.
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Hiermee is het fundament gelegd om meer systematisch zicht te
krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen.
De intern begeleiders en mt hebben samen met het team dan ook
hard gewerkt om een heldere zorgstructuur neer te zetten binnen de
school. Op elk niveau wordt nu data-analyse ingezet om waar nodig
het onderwijs bij te stellen, zodat de doelen gehaald worden. Leraren
worden steeds vaardiger in het maken van foutenanalyses en
afstemming van het onderwijs aan individuele leerlingen of
groepen. De leraren volgen de leerlingen met behulp van toetsen, een
leerlingvolgsysteem en een observatie-registratiesysteem. De leraren
maken verdiepende analyses als dat nodig is. Dat doen zij om de
onderwijsbehoeften te kunnen duiden.
Met de aandacht die is besteed aan het bewaken van de verschillende
rollen en taken binnen de zorgroute en organiseren van een heldere
zorgstructuur binnen de school is de basis gelegd voor betere
afstemming van de pedagogische en didactische aanpak. Nu is het van
belang de ingeslagen weg verder uit te bouwen, en daar waar nodig
passende ondersteuning te geven aan de leraren zodat alle
betrokkenen ook daadwerkelijk hun rol zoals is afgesproken, uit
kunnen voeren. Uiteindelijk moet de ingeslagen weg waarmee een
start is gemaakt namelijk opleveren dat er sprake is van een
eenduidige, heldere zorgstructuur binnen de hele school om meer
preventief te kunnen werken. De eerste stappen zijn gezet om dit te
realiseren.

Pedagogisch-didactisch handelen op weg om het onderwijs steeds
passender af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de
leerlingen van de school.
De leraren zorgen voor een prettig en positief leerklimaat. Met het
structuren van de zorgstructuur en de afspraken over taken en
verantwoordelijkheden worden de verwachtingen van het onderwijs
in de klas wel steeds duidelijker. Nu de leerlingen beter in beeld zijn, is
het belangrijk de ontwikkeling door te zetten en het onderwijs in de
groep op een passende manier af te stemmen. De scholingen die het
team voor zicht op ontwikkeling hebben gevolgd dragen hier in
belangrijke mate aan bij. Ook de komende periode blijft er aandacht
voor de vertaling van het inzicht in ‘waar de leerlingen staan’ naar de
dagelijkse onderwijspraktijk. De afstemming op de leerbehoeften van
leerlingen kan zo verder verbeteren door de stap van ‘duiden van
data’ naar ‘doen’ te zetten en de vertaling te maken naar acties in de
dagelijkse onderwijspraktijk. Het kan daarbij geen kwaad om ook de
effectiviteit van de instructie nog eens onder de loep te nemen.
Tijdens de observaties bleek dat hierin nog wel een slag te maken is
door ook goed na te gaan hoe het onderwijs af te stemmen op de
‘didactische middenmoot’.
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3.2. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

Visie, ambitie en doelen, uitvoering en kwaliteitscultuur:
Tijdens het onderzoek in april 2021 werd geconstateerd dat de school
niet beschikt over een stelsel van kwaliteitszorg waarmee de school
zorg draagt voor de ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen en
de afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de
leerlingen en op basis waarvan verbetermaatregelen worden
opgesteld. Ook ontbrak het aan een managementstatuut en heldere
verantwoordelijkheidsverdeling waarin de aansturing van de school is
vastgelegd. Tevens ontbrak een professioneel statuut waarin de
afspraken staan over zeggenschap en betrokkenheid van personeel bij
de vormgeving van het onderwijs en de invulling van
professionalisering. In de herstelopdrachten is ook opgenomen dat de
school moest zorgen voor onderwijsbeleid, specifiek voor de
Leonardo-groepen, waarbij de documenten inhoudelijk met elkaar in
overeenstemming zijn. En de school zorgt voor een werkende cyclus
van kwaliteitszorg waarmee het regelmatig de kwaliteit van het
onderwijsproces en de leerresultaten bewaakt, evalueert en
bevordert. Het onderwijsleerproces van de Leonardo-groepen maakt
hier expliciet deel vanuit.
We concluderen dat dit nu verbeterd is. We beoordelen deze
standaarden nu als Voldoende.
Zowel de structuur als de cultuur van de organisatie heeft zich
ontwikkeld. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht
dat in zich heeft om het team zicht te geven op de onderwijskwaliteit
op de school. De schoolleiding stuurt op de ontwikkeling van de
kwaliteit van het onderwijs en neemt maatregelen als dit beter moet
of kan. De taken en verantwoordelijkheden zijn helder beschreven en
besproken. Het team geeft aan nu weer de goede kant op te lopen,
samen.
We zien dan ook een gemotiveerd team met sterke onderwijskundige
aansturing. Steeds meer in gezamenlijkheid worden doelen bepaald
en ambities verkend. We zien eigenaarschap bij leraren. Leerkrachten
wordt gestimuleerd om hun deskundigheid te vergroten. Er wordt
weer samengewerkt aan onderwijsontwikkeling.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK

10/13

Afgelopen jaren zijn er meerdere teamtrainingen ingezet, met name
om goed te kunnen inspelen op de doelgroep en meer inzicht te
krijgen in gegevens op school-, groeps- en leerlingniveau op basis van
een traject om samen de analyse en onderwijsbehoeften verder
inhoud te geven.
De Leonardo-afdeling heeft binnen dit alles ook expliciet aandacht
gekregen. De teamleden krijgen feedback op hun
leerkrachtvaardigheden en gezamenlijk bepalen zij de inhoud van het
lesgeven en van passende gedragsinterventies voor leerlingen. De
veiligheid is gegroeid binnen het team en de school. De visie op het
Leonardo-onderwijs is verstevigd waarin ook de samenwerking
tussen de Leonardo-afdeling en de reguliere basisschool zowel binnen
het team als voor de leerlingen uitgewerkt is. De verwachting is dat dit
alles bijdraagt een positieve ontwikkeling van de veiligheidsbeleving
van alle betrokkenen.
Met het realiseren van deze structuren heeft deze kant van
kwaliteitszorg expliciet aandacht gehad. Zo staat er nu een stelsel van
kwaliteitszorg waarmee het team op een systematische manier inzicht
kan krijgen in de kwaliteit van het onderwijs.
Het is mooi dat het team nu ervaart er weer meer samen de schouders
onder te kunnen zetten.

Evaluatie, verantwoording en dialoog:
Tijdens het onderzoek in april 2021 werd geconstateerd dat de school
nog onvoldoende intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording aflegt over doelen en resultaten. De school moet zich
aan belanghebbenden beter verantwoorden over wat zij wil bereiken
en wat de kwaliteit is die zij realiseert.
We concluderen dat dit nu verbeterd is. We beoordelen deze
standaard als Voldoende.
Basisschool De Hazesprong laat zien te voldoen aan de wettelijke
eisen van basiskwaliteit. Er is geïnvesteerd in communicatie zowel
intern als extern. Voor het Leonardo-onderwijs geldt dat ook expliciet
samenwerking is gezocht met andere ketenpartners over de
vormgeving van het HB-onderwijs in de regio Nijmegen. De school
heeft uitdrukkelijk geïnvesteerd in de dialoog met de ouders en
andere belanghebbenden. Zowel teamleden als ouders geven aan dat
dit het geval is. Ouders worden beter geïnformeerd over de
ontwikkeling van hun kind. En teamleden ervaren dat de nagestreefde
doelen helderder zijn en dat hier duidelijker over gecommuniceerd
wordt. De schoolleiding kan op basis van het in gang gezette stelsel
van kwaliteitszorg dan ook beter monitoren, evalueren, analyseren en
beoordelen in hoeverre de doelen en het beleid worden gerealiseerd.
De informatie die dit oplevert kan de school helpen om de sturing te
verbeteren.
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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
onderwijskwaliteit:
Ik herken de bevindingen van de inspectie. In het rapport zie ik de
resultaten van de goede doorontwikkeling van het onderwijs en de
samenwerking op de Hazesprong het afgelopen jaar onder leiding van
de per juni 2021 gestarte interim-directeur. Er kon met een kwalitatief
sterk team verder gebouwd worden aan de herstelopdracht, vanuit
motivatie om samen te werken aan het beste onderwijs voor de
kinderen met een open blik voor aanscherpingen en verbeteringen.
Het team heeft hierin een professionele en leergierige houding.
Afgelopen jaar is een ondersteunende structuur neergezet om het
onderwijs goed af te stemmen op wat kinderen nodig hebben. Er is
een heldere systematiek van kwaliteitszorg en duidelijkheid in rollen
en verantwoordelijkheden gebracht. Het aanbod op de Leonardoafdeling is doordacht opgebouwd en de behoeften van de kinderen
zijn beter in beeld. Er is veel geïnvesteerd in de communicatie met
ouders. Ouders geven aan verbeterde communicatie en
betrokkenheid te ervaren. De samenwerking met de betrokken MR is
zeer positief.
In tussenevaluaties met de inspectie hebben we de ontwikkelingen op
de Hazesprong toegelicht en besproken, hetgeen uiteindelijk heeft
geresulteerd in het vervroegen van het herstelonderzoek. Ik ben blij
dat het team met deze positieve boodschap van inspectie de
zomervakantie in heeft kunnen gaan.
Na de zomer is weer even enthousiast gestart met het dagelijks
onderwijs aan de kinderen. Op de Hazesprong wordt meer
systematisch afgestemd en bewust gewerkt in een prettige leer- en
werkomgeving, waarin zowel kinderen als medewerkers veiligheid
ervaren. Er is een helder jaarplan, er zijn duidelijke doorgaande lijnen
en afspraken en een continue cyclus van analyse en verbetering. Het
belang om ontwikkelingen te borgen en waar nodig aan te scherpen,
wordt gezien. Ik heb veel vertrouwen dat de groei nog verder wordt
voortgezet.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

