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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij op basisschool Bij de Bron 
in Putten, in november 2017, als onvoldoende beoordeeld omdat de 
leerresultaten van groep 8 drie jaar achtereenvolgend onder het 
wettelijk minimum lagen. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als onvoldoende. De school laat verbeteringen zien, er zijn 
geen onvoldoende oordelen meer. De school heeft zich positief 
ontwikkeld en het team werkt met overtuiging aan wat nodig is voor 
verdere verhoging van de onderwijskwaliteit. 
 
De belangrijkste verbeteringen 
In het rapport van ons vorige onderzoek moest de school aan twee 
onderdelen werken: 1) de leerresultaten van de eindtoets moesten 
verbeteren en 2) de informatie voor ouders over de leerresultaten 
en de leerprocessen van de school, moest beter. 
 
Daar heeft de school aan gewerkt: de leerresultaten aan het einde van 
de basisschool, in groep 8, zijn in 2018 weer in orde. De school heeft 
hiermee een mooie verbetering laten zien. 
 
Een andere belangrijke verbetering is de manier waarop de school de 
ouders informeert en hen betrekt bij de plannen. Dat doet de school 
beter dan voorheen. Er is openheid over wat de school wil doen en 
bereiken en of dat voldoende lukt. 
 
Waar de school ook aan werkt 
Het team heeft gekozen voor een methode die het sociaal-
emotioneel leren van de leerlingen ondersteunt. Ook burgerschap en 
kennis van de samenleving horen daarbij. 
 
Voor rekenen, spelling en taal werken de leraren en de leerlingen in de 
groepen 5 tot en met 8 met chromebooks. De lesstof is 
opgebouwd uit leerdoelen die de leerlingen bekend zijn en die hen 
helpen om na te gaan wat ze hebben geleerd. De school zou met 
ouders in gesprek kunnen gaan om hen te betrekken bij deze 
leerdoelen. 
 
We hebben gezien dat er rust en orde is in de lessen en op het 
schoolplein. Er zijn afspraken over hoe een ieder zich hoort te 
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gedragen. De leerlingen met wie we daarover spraken, vertelden ons 
dat zij zich veilig voelen. De ouders met wie we een gesprek hadden, 
bevestigden dat. 
 
De leraren weten hoe zij de ontwikkelingen van de leerlingen horen te 
volgen. Ook weten zij hoe ze daarmee in hun lessen rekening moeten 
houden. In de meeste lessen die we hebben bijgewoond, zagen we dat 
de leraren zorgen voor een duidelijke uitleg. 
 
De school is volop aan het werk om het onderwijs verder te 
verbeteren. Voor de leraren is helder met welke doelen en op welke 
wijze zij daaraan (mee)werken. Dat gebeurt in bijvoorbeeld leerteams, 
die zijn gemaakt samen met een andere school. 
 
De school heeft haar eigen doelen gesteld en daarover afspraken 
gemaakt. Iedereen in het team kent zijn taak en zijn 
verantwoordelijkheid. Het team bespreekt de resultaten van het werk 
en samen denken de leraren na over wat anders of beter moet. Ook de 
'bordsessies' zijn hiervoor nuttig. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
De inspectie heeft op 22 januari 2019 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op basisschool Bij de Bron naar aanleiding van het oordeel 
onvoldoende in november 2017. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 
 
Omdat dit een herstelonderzoek betrof, onderzochten en 
beoordeelden we in ieder geval de kernstandaarden. Dat zijn: Zicht op 
ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3), Veiligheid (SK1) en 
Onderwijsresultaten (OR1). Ook de standaard die we in het onderzoek 
van november 2017 als onvoldoende beoordeelden, Verantwoording 
en dialoog (KA3), onderzochten we opnieuw. 
 
Een aantal standaarden die we destijds als voldoende of goed 
beoordeelden, onderzochten we niet opnieuw. We hebben 
geverifieerd of de kwaliteit nog steeds in orde was en daarop ons 
oordeel gebaseerd tijdens ons bezoek op 22 januari 2019. Het ging 
hier om in totaal drie standaarden. Twee standaarden van het 
kwaliteitsgebied Onderwijsprocessen: Aanbod (OP1) en (Extra) 
ondersteuning (OP4) en een standaard van het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie: Kwaliteitscultuur (KA2). 
 
Een standaard van het kwaliteitsgebied Schoolklimaat: Pedagogisch 
Klimaat (SK2) hebben we opnieuw onderzocht. We hebben hierover 
met een aantal ouders en leerlingen en met de leraren over 
gesproken, evenals in november 2017. 
 
De standaard Kwaliteitszorg (KA1), ten slotte, hebben we eveneens 
opnieuw onderzocht, ondanks dat het oordeel in het vorige 
onderzoek 'voldoende' was. We troffen in basisschool Bij de Bron 
zoveel aan dat duidde op een andere, betere kwaliteit, dat we hierover 
opnieuw een oordeel wilden geven. 
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Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met een 
aantal leerlingen, een aantal leraren, een aantal ouders, de directie, de 
locatieleider en de intern begeleiders. 
 
Aan het einde van de dag hebben we een gesprek gevoerd met het 
team van leraren, de directie, de locatieleider en de intern begeleiders. 
Daarbij was een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig. 
 
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 . 
Op 20 november 2017 hebben wij op basisschool Bij de Bron een 
onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. 
 
Op 22 januari 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw 
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe. 
 
Alle standaarden die we onderzochten zijn in ieder geval van 
voldoende kwaliteit. Vier standaarden beoordelen we als goed. Dat 
zijn: (Extra) ondersteuning (OP4), Pedagogisch klimaat (SK2), 
Kwaliteitszorg (KA1) en Verantwoording en dialoog (KA3). De school 
laat mooie ontwikkelingen zien in het werken aan en verbeteren van 
de eigen kwaliteit. 

Vervolg 
De school staat niet langer onder verscherpt toezicht. We bezoeken 
basisschool Bij de Bron weer als daar reden voor is. Daarnaast voeren 
we jaarlijks een analyse uit, om na te gaan of er risico's zijn in de 
onderwijskwaliteit. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
Hieronder onderbouwen we de oordelen die we hebben gegeven over 
standaarden uit de vier kwaliteitsgebieden. 

3.1. Onderwijsproces 

De 
onderwijsprocessen 
zijn volop in 
ontwikkeling 

De school heeft een passend onderwijsaanbod (OP1) 
Ons oordeel over het onderwijsaanbod, nemen we over uit het 
onderzoek van het vorig jaar. De kwaliteit van het aanbod is nog 
steeds voldoende. 
 
We stellen ook vast dat de school haar onderwijsaanbod steeds 
kritisch beschouwt en doorontwikkelt. Het team werkt bijvoorbeeld 
aan doorgaande leerlijnen in het aanbod voor actief burgerschap & 
sociale integratie en er ligt een actieplan voor het onderwijs in 
begrijpend lezen. Een ander voorbeeld is dat het werken vanuit 
leerdoelen voor rekenen, spelling en taal al vanzelfsprekend is voor de 
leraren en de leerlingen (maar nog niet voor de ouders, zo vertelden 
die ons tijdens de onderzoeksdag). 
 
Het team heeft zicht op de ontwikkelingen van hun leerlingen (OP2 en 
OP4) 
Het zicht dat het team heeft op de ontwikkelingen van de leerlingen 
(OP2) beoordelen we als voldoende. Ook vorig jaar stelden we vast 
dat de kwaliteit van deze standaard voldoende was. 
 
De leraren werken met heldere afspraken om gegevens te verzamelen 
over hun leerlingen en het leerproces. Deze gegevens gebruiken zij om 
de keuzes te maken die passen bij wat nodig is in de planning op lange 
termijn en het dagelijks onderwijs. Leerdoelen zijn hiervan 
een essentieel onderdeel. 
 
We zien dat het bovenstaande ook geldt voor de wijze waarop de 
school het onderwijs inricht voor de leerlingen die vanwege specifieke 
onderwijsbehoeften, het onderwijs met behulp van eigen leerlijnen en 
leerdoelen volgt (OP4). Het oordeel 'goed' van destijds, laten we 
staan. 
 
De school maakt voor deze leerlingen een ontwikkelingsperspectief, 
waarin zij de doelen evalueert en bijstelt. We stelden vorig jaar al vast 
dat de school ten behoeve van de (extra) ondersteuning nauwkeurig 
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handelt en weloverwogen, beredeneerde keuzes maakt. 
 
Het didactisch handelen is in orde (OP3) 
We hebben vastgesteld dat het didactisch handelen van de leraren van 
voldoende kwaliteit is. We hebben daarvoor, samen met observanten 
van de school, een aantal lessen bijgewoond en geobserveerd hoe de 
leraren er in de les voor zorgen dat de leerlingen kunnen leren. 
 
We hebben in de lessen gezien dat de leraren zorgen voor rust en orde 
in de groep. De afspraken over het klassenmanagement zijn hierin 
ondersteunend, de leerlingen weten wat van hen wordt verwacht in 
de klas. 
 
We stelden ook vast dat de leraren mogelijkheden benutten om in de 
leerinhouden te differentiëren. Het onderwijs met behulp 
van chromebooks werkt hier ondersteunend en efficiënt. Het team is 
lerend om ook te differentiëren in andere onderdelen van de les, 
zoals de wijze waarop de instructie plaats vindt. We zagen daarvan 
mooie voorbeelden. 

3.2. Schoolklimaat 

Het team van 
Bij de Bron 
werkt aan de 
veiligheid 
 

Het veiligheidsbeleid voldoet aan de wettelijke vereisten (SK1) 
Evenals in het onderzoek van november 2017, stellen we vast dat de 
school een deugdelijk veiligheidsbeleid voert. Het team evalueert en 
analyseert de resultaten van de veiligheidsbevraging bij de leerlingen 
en trekt daaruit conclusies. Deze conclusies leiden aantoonbaar tot 
acties of interventies in de groepen. 
 
Er is een goed pedagogisch klimaat in Bij de Bron (SK2) 
Onze waarnemingen over het pedagogisch klimaat zijn, evenals in het 
vorig onderzoek, positief. Onze waardering hiervoor (goed) is 
onveranderd. 
 
Tijdens de onderzoeksdag hebben we gezien dat in de lessen en op 
het schoolplein volop aandacht is voor een prettige en respectvolle 
manier van omgaan met elkaar. Dat geldt voor zowel de 
omgang tussen de leraren en de leerlingen als de leerlingen onderling. 
Er zijn gedragsregels in de school, die voor alle groepen gelden en de 
leerlingen zijn zelf actief betrokken bij het reguleren van elkaars 
gedrag in de pauzes op het schoolplein. 
 
We spraken op de dag van het onderzoek met een aantal leerlingen en 
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een aantal ouders, waarbij het pedagogisch klimaat een van de 
gespreksonderwerpen was. De leerlingen met wie we spraken, gaven 
ons aan dat zij graag naar school gaan, ze zijn tevreden met de lessen 
en met de sfeer op school. Ze voelen zich veilig en de leraren bieden 
hen hulp wanneer dat nodig is. Wie het aanspreekpunt is wanneer zich 
pestsituaties voordoen, weten ze. 
 
De ouders met wie we spraken, bevestigden wat de leerlingen ons 
meldden: hun kinderen voelen zich veilig. De school heeft een lage 
drempel om in gesprek met de ouders te gaan wanneer er vragen zijn 
over de veiligheid of pestsituaties. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De leerresultaten 
zijn 
voldoende 

De eindresultaten van 2018 voldoen weer aan de norm (OR1) 
De resultaten van de landelijk genormeerde eindtoets in groep 8 
liggen in 2018 boven de gestelde norm. Dat betekent dat we de 
onderwijsresultaten van de school weer als voldoende beoordelen. 
 
Het team heeft zelf goed zicht op de leerresultaten van de leerlingen 
zijn op weg naar eind groep 8. Zo zijn bijvoorbeeld de 
referentieniveaus in beeld en geven analyses van de resultaten 
informatie over de onderwijsdoelen die de leraren met de leerlingen 
nastreven. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Het team 
werkt hard 
aan de eigen 
onderwijskwaliteit 

De school beschikt over een goed stelsel van kwaliteitszorg (KA1) 
We kennen deze standaard het oordeel 'goed' toe. In ons vorige 
onderzoek beoordeelden we de kwaliteit ervan nog als voldoende. We 
hebben in dit herstelonderzoek echter vastgesteld dat de school in het 
afgelopen jaar doelgericht en effectief heeft gewerkt aan verbetering 
van de eigen kwaliteit. Een goed functionerend en cyclisch stelsel van 
kwaliteitszorg ligt hieraan ten grondslag. Ons viel vooral de kwaliteit 
van de evaluaties en het zicht op de leerlingpopulatie positief op. 
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We stellen vast dat het team goed zicht heeft op de 
leerlingpopulatie. De verbeteringen en ambities sluiten aan bij de 
onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Er is aantoonbaar zorg voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, zowel wat betreft de 
leerresultaten als het onderwijsleerproces. 
 
De school beschikt over een schoolplan en jaarplannen die een 
duidelijke leidraad vormen in de ontwikkeling en de verbetering van 
het onderwijs. Dit is met name zichtbaar in het jaarplan 2018-2019 
met daarin vier speerpunten, de eigen ambities en de 
aandachtspunten vanuit het schoolplan 2015-2019. 
 
Het team monitort, evalueert en stelt acties bij. Dat zien we in de 
documenten en we hoorden het in de gesprekken die we voerden met 
de directie en de leraren. In bijvoorbeeld het ‘Jaarverslag 
Leerlingenzorg 2017-2018’ duidt de school de resultaten aan de hand 
van ambitieuze doelen en analyseert zij de ontwikkelingen of 
resultaten die achterblijven bij de verwachtingen. De doelen uit het 
jaarplan komen wekelijks aan de orde bij de ‘bordsessies’. Het hele 
team is betrokken bij deze wekelijkse evaluaties en bij het vaststellen 
van de volgende acties. 
 
Ten slotte is de borging van de onderwijsontwikkeling systematisch 
opgenomen in de kwaliteitscyclus en zijn de teamleden zelf 
verantwoordelijk voor het vastleggen en bijstellen van de afspraken. 
 
Er is een opbouwende kwaliteitscultuur in het team (KA2) 
We beoordelen de kwaliteitscultuur, evenals in het vorig 
onderzoek, als voldoende. We spraken en zagen op de dag van het 
onderzoek leraren die kritisch reflecteren op het eigen handelen en 
werken aan professionalisering en ontwikkeling ervan. 
 
De directie en de intern begeleiders reiken hier mogelijkheden en 
instrumenten voor aan, die het team volop benut. Samen met een 
andere school uit de vereniging zijn 'leerteams' gevormd. Daarin 
werken de leraren thema's uit', zoals Sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Thematisch onderwijs in de zaakvakken en De leerling 
als een actieve deelnemer in het leren. 
 
De school communiceert actief en transparant over doelen en 
resultaten (KA3) 
We waarderen de wijze waarop de school verantwoording aflegt over 
de behaalde doelen en resultaten van haar onderwijs en de wijze 
waarop zij de dialoog voert met betrokkenen bij het onderwijs, als 
goed. Er is veel verbeterd in de school; in ons vorig onderzoek was ons 
oordeel 'onvoldoende'. 
 
Allereerst verantwoordt de school zich in de schoolgids op 
transparante wijze. De schoolgids geeft op toegankelijke wijze 
informatie over bijvoorbeeld de eindresultaten, het vervolgonderwijs 
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en het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Daarnaast informeert de school de ouders actief via ‘Nieuwsflitsen’ en 
op de (nieuwe) website over relevante en onderwijsinhoudelijke 
ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn ‘Nieuwsflitsen’ over de 
bevindingen naar aanleiding van de monitoring sociale veiligheid, 
over begrijpend lezen of over de tussentoetsen en de resultaten. De 
ouders met wie we spraken op de onderzoeksdag, gaven ons aan dat 
de school hen goed op de hoogte houdt van de ontwikkeling van hun 
kind en de groep. Dat gebeurt met behulp van de school-app, de 
oudergesprekken (die drie keer per jaar plaats vinden) en de 
mogelijkheid voor ouders om via het ouderportaal van het 
leerlingvolgsysteem de (leer)resultaten van hun kind in te zien. 
 
Tot slot zoekt de school nadrukkelijk en constructief de dialoog met 
stakeholders en leerlingen bij de totstandkoming van het nieuwe 
schoolplan. Tijdens de tweedaagse, die het team en de directie 
hebben georganiseerd om het nieuwe schoolplan vorm te geven, zijn 
ouders, bestuur en externen uitgenodigd om hun visie te geven op de 
ontwikkeling van basisschool Bij de Bron. Belangrijk hierbij waren de 
leerlingen: zij zijn geïnterviewd om hun opvattingen te delen over het 
lesgeven en onderwijs van Bij de Bron. Op deze wijze hebben de 
leerlingen ook hun bijdrage kunnen leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de school. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit 
van het onderwijs op Bij de Bron. We hebben de school en het bestuur 
gevraagd om een reactie. Hieronder is deze reactie opgenomen. 
 
Het bestuur stelt met dankbaarheid en waardering voor de directie en 
personeel van basisschool Bij de Bron vast dat de kwaliteit van 
onderwijs op de genoemde school op orde is. 
 
Na het inspectiebezoek op 20 november 2017 hebben de directie en 
het personeel duidelijke en aantoonbare stappen gezet die hebben 
geleid tot de positieve beoordeling  door de inspectie van het 
basisonderwijs tijdens het door hen afgelegde bezoek op 22 januari 
2019. 
 
De directie van de school heeft het bestuur van de vereniging 
betrokken en meegenomen in het proces, waarin de aandacht voor 
kwaliteit van onderwijs een belangrijk gespreksitem was en is.  
Met vertrouwen in directie en personeel van de school is 
geconstateerd dat op een goede en evenwichtige wijze keuzes werden 
en  zijn gemaakt, die de kwaliteit van onderwijs positief beïnvloeden. 
 
Het inspectiebezoek op 22 januari 2019 bevestigt dat de school op 
meerdere fronten zich mag rekenen tot de basisscholen waar de 
kwaliteitszorg van goede kwaliteit is. 
Heel specifiek stellen wij vast dat de extra ondersteuning voor 
leerlingen, het pedagogisch klimaat, de kwaliteitszorg en 
verantwoording en dialoog door de inspectie als goed wordt 
beoordeeld. Deze beoordeling sluit aan bij de wijze waarop het 
bestuur het onderwijs op Bij de Bron volgt en beoordeelt. 
 
Het bestuur spreekt uit dat met vertrouwen de ontwikkelingen op Bij 
de Bron worden gevolgd. Het bestuur is ervan overtuigd dat de 
kwaliteit van onderwijs bij alle betrokkenen van de school een blijvend 
aandachtspunt is en op een professionele wijze wordt ingevuld. 
 
Basisschool Bij de Bron is een school waar ouders en verzorgers hun 
kinderen met vertrouwen kunnen overdragen in de professionele 
handen van directie en team om zo ook gezamenlijk de 
verantwoording voor een evenwichtige opvoeding en kwalitatief goed 
onderwijs in te vullen. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 13/14



Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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