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Samenvatting 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op basisschool Op de Slek 
op 14 november 2022 een onderzoek naar de kwaliteit van het 
onderwijs uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse 
hebben wij geconstateerd dat er sprake is van mogelijke risico’s. 
 
We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs Onvoldoende is. 
 
Wat moet beter? 
We hebben het pedagogisch-didactisch handelen als Onvoldoende 
beoordeeld. In onze lesobservaties zagen we veelal klassikale lessen, 
met weinig ruimte voor de inbreng van de leerlingen en daarmee 
weinig actieve betrokkenheid. In de uitleg misten we de 
vakdidactische vaardigheden van de leraren. 
De eindresultaten van de school zijn risicovol. Kijkend naar de 
resultaten van 2017 tot en met 2022 zien wij een gemiddelde dat 
onder de signaleringswaarde ligt. Omdat we dit schooljaar vanwege 
Corona een correctiewaarde hanteren, kunnen we de eindresultaten 
niet beoordelen. 
 
Wat gaat goed? 
De kwaliteitszorg op de school is in orde. Ook zien we een team dat 
graag wil leren in het lesgeven in 'Kansrijke combinatiegroepen' en 
daarbij gecoacht wordt door externe deskundigen. 
 
Wat kan beter? 
Zowel in het aanbod, als in het zicht op de ontwikkeling van de 
leerlingen kan de school nog stappen zetten. 
 
Vervolg 
Wij geven het bestuur de opdracht de geconstateerde tekortkomingen 
te herstellen. Na één jaar voeren wij een herstelonderzoek uit, in 
principe in het derde kwartaal van 2023. 
 

Bestuur: Wijzers in Onderwijs 
 
Bestuursnummer: 41797 
 
School: 17JP|C1 Basisschool Op de 
Slek 
 
Totaal aantal leerlingen: 53 
(teldatum 1-10-2022) 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 2/14



Inhoudsopgave 

1. 4 Opzet van het kwaliteitsonderzoek 

2. 6 Conclusie en vervolg 

3. 8 Resultaten kwaliteitsonderzoek 

4. 12 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 3/14



Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd 

OP6 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 14 november 2022 op 
basisschool Op de Slek een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 
Aanleiding voor dit onderzoek waren risico's die wij zagen in onze 
jaarlijkse prestatiemonitor. De belangrijkste risico's betreffen de lage 
resultaten op de referentieniveaus voor Taal en Rekenen en het 
dalende leerlingaantal. 
 
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 in de drie groepen, documenten geanalyseerd, gesprekken 
gevoerd met leerlingen, ouders, leraren, intern begeleider, directie en 
bestuurder. 
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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). Er was 
aanleiding om overige wettelijke vereisten te onderzoeken, namelijk 
de bevoegdheid van de leraren. 
 
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 Op de Slek 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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Conclusie en vervolg 

 

2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij basisschool Op de Slek. 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Op de Slek beoordelen 
we als Onvoldoende. 
 
De risico's die wij vooraf zagen in de eindresultaten van de school 
hebben wij inderdaad bevestigd gezien. Het vijfjaarsgemiddelde dat 
wij hanteren bij kleine scholen geeft aan dat de referentieniveaus 
onder de signaleringswaarde liggen. Vanwege de Corona-pandemie 
hanteren we in de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 een 
correctiewaarde. Deze correctiewaarde ligt lager dan de 
signaleringswaarde. De resultaten op de referentieniveaus van Op de 
Slek liggen tussen de signaleringswaarde en correctiewaarde in. 
Dit maakt dat wij de resultaten op de school niet kunnen beoordelen. 
Verder hebben we vastgesteld dat het Pedagogisch-didactisch 
handelen op de school Onvoldoende is. 
De standaarden Aanbod en Zicht op ontwikkeling beoordelen we als 
Voldoende, maar we zien wel verbeterpunten. De 
standaard Veiligheid en de standaarden van het kwaliteitsgebied 
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie beoordelen we ook als Voldoende. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

OP3 Pedagogisch-didactisch 
handelen: de leraren zorgen in 
onvoldoende mate voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen (artikel 8, eerste lid, WPO). 
 

Wij verwachten dat het bestuur deze 
tekortkoming herstelt. 

Wij voeren een herstelonderzoek uit, 
in principe in het derde kwartaal van 
2023. 

OP1 Aanbod: Het aanbod voor het 
burgerschapsonderwijs voldoet nog 
niet aan de wettelijke vereisten 
(artikel 8, derde lid, WPO) 

Wij verwachten dat het bestuur deze 
tekortkoming herstelt. 

Wij voeren een herstelonderzoek uit, 
in principe in het derde kwartaal van 
2023. 

Overige wettelijke vereisten: niet alle 
leraren zijn bevoegd. 

Wij verwachten dat het bestuur deze 
tekortkoming herstelt. 

Wij monitoren dit totdat de 
tekortkoming is hersteld. 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten kwaliteitsonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij basisschool Op de Slek. 
 
Context 
In november 2019 hebben wij ook een Kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd op de school. De school is toen als Voldoende beoordeeld 
(zie ons rapport, dat is vastgesteld op 16 januari 2020). 
Sinds dat onderzoek is er veel veranderd op de school. Er is weinig 
continuïteit geweest in de aansturing, waarbij er na het vertrek van de 
vorige directeur een interim-directeur is geweest. 
Vorig schooljaar heeft in het teken gestaan van een voorgenomen 
fusie. Net voor de zomervakantie van 2022 werd duidelijk dat de fusie 
niet doorging. In deze onrustige periode zijn enkele leerlingen 
vertrokken. De school is in het schooljaar 2022/2023 gestart met drie 
groepen, de combinatie 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. Dit vraagt het nodige van 
het team, dat in de nieuwe werkwijze begeleid wordt door externe 
deskundigen (in het traject 'Kansrijke combinatiegroepen'). De 
afgelopen jaren stromen er telkens meer leerlingen uit in groep 8 dan 
dat er van onderaf instromen. Dit betekent dat de school voor het 
komende schooljaar een verdere krimp verwacht. 
Op dit moment wordt de school geleid door een teamleider en een 
intern begeleider, die beiden twee dagen per week op school 
aanwezig zijn en indien nodig, elke dag voor de school beschikbaar 
zijn. 
  

3.1. Onderwijsproces 

Het aanbod is dekkend voor de kerndoelen 
We beoordelen de standaard Aanbod als Voldoende. We zien een 
breed aanbod op de school dat dekkend is voor de kerndoelen. Wel 
zien wij dat de school met haar aanpak in de combinatiegroepen 
volop in ontwikkeling is om dit aanbod zo efficiënt mogelijk over de 
leerjaren te verdelen. Ook geeft de school aan het belangrijk te vinden 
om een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Zij heeft dit echter 
uitgesteld vanwege de prioriteit die zij moet stellen aan het werken in 
de nieuwe combinatiegroepen. 
Daarnaast is er binnen het bestuur waaronder de school valt een 
beleidsplan opgesteld voor het burgerschapsonderwijs. De school 
heeft dit verder uitgewerkt in een overzicht van wat zij hierin doet in 
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de verschillende leerjaren. Daarmee is dit aanbod echter nog niet 
voldoende doelgericht, samenhangend en herkenbaar (artikel 8, derde 
lid, WPO). Hiervan is de school zich ook bewust. We geven hiervoor 
een herstelopdracht. Daarbij willen we de school ook stimuleren om 
na te denken over de manier waarop zij wil bepalen welke resultaten 
zij behaalt met haar burgerschapsonderwijs. 
 
De leraren hebben de leerlingen in beeld, maar kunnen hun 
analysevaardigheden versterken 
De standaard Zicht op Ontwikkeling is Voldoende. Wij zien dat de 
school systematisch en zorgvuldig informatie over de leerlingen 
verzamelt, waardoor de leerlingen goed in beeld zijn. Dit gebeurt in 
een duidelijke zorgstructuur, waarbij werkwijze en afspraken zijn 
vastgelegd. Ook zien wij dat er in de afgelopen twee jaar veel 
achterstallig onderhoud is gepleegd op de leerlingendossiers. Hierbij 
zijn individuele plannen afgerond die niet (meer) nodig waren en 
nieuwe plannen opgesteld waar dat nuttig is, bij leerlingen die meer 
uitdaging of meer ondersteuning nodig hebben. 
Er zijn twee punten waarop de school zich verder kan verbeteren op 
deze standaard. Ten eerste de analysevaardigheden van de leraren.  Zij 
kunnen meer zoeken naar verklaringen voor opvallende resultaten, 
zodat zij ook een meer gerichte aanpak kunnen formuleren voor 
leerlingen die extra zorg behoeven. Ten tweede zien wij dat de extra 
ondersteuning intern beter afgestemd kan worden: wat gebeurt er in 
de klas, wat bij de onderwijsassistent en wat in de Plusklas en hoe 
zorgt het team daarin voor een doorgaande lijn? 
 
Het pedagogisch-didactisch handelen moet verbeteren 
We beoordelen de standaard Pedagogisch-didactisch handelen als 
Onvoldoende. We hebben in de drie groepen lesobservaties 
uitgevoerd met observanten van de school. Over het geheel zagen wij 
lessen waarin de leraren een sterk klassikale aanpak hanteerden, met 
weinig ruimte voor inbreng van de leerlingen. De instructies waren 
lang en onvoldoende afgestemd op de verschillen in 
onderwijsbehoeften tussen de leerlingen. Ook zagen wij dat de leraren 
over het algemeen weinig inhoudelijke feedback geven aan de 
leerlingen. Deze aanpak leidt tot weinig actieve betrokkenheid van de 
leerlingen. In de instructies zagen wij daarnaast onvoldoende 
vakdidactische vaardigheden bij de leraren. 
Dit alles betekent dat het pedagogisch-didactisch handelen van de 
leraren de leerlingen te weinig in staat stelt om zich naar hun 
mogelijkheden te ontwikkelen. Daarmee kunnen de leraren niet 
garanderen dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
doormaken (artikel 8, eerste lid, WPO). 
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

De school zorgt voor een veilige omgeving voor de leerlingen 
We beoordelen de standaard Veiligheid als Voldoende. Wij hebben 
deze standaard geverifieerd. Tijdens ons onderzoek zijn wij 
geen contra-indicaties tegengekomen. De school zorgt voor een 
veilige omgeving, met een veiligheidsbeleid, een regelmatige 
monitoring, en zij reageert op incidenten. Bij het vorige onderzoek 
stelden wij vast dat de school weliswaar een vertrouwenspersoon 
had, maar dat deze niet bekend was bij de leerlingen. Dit heeft de 
school hersteld. 
 

3.3. Onderwijsresultaten 

De resultaten zijn niet te beoordelen 
We beoordelen de resultaten niet. Eén van de aanleidingen voor dit 
kwaliteitsonderzoek waren risico's die wij zagen in de eindresultaten. 
Omdat basisschool Op de Slek een kleine school is (dat wil zeggen in 
de laatste groep 8 zaten vijf of minder leerlingen), kijken we naar de 
eindtoetsen van de laatste vijf jaar (in plaats van drie jaar zoals 
gewoonlijk). Dit gaat dan om 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022 (in 2020 is 
vanwege de Corona-pandemie landelijk geen eindtoets afgenomen). 
Het percentage leerlingen dat bij de laatste vijf eindtoetsen het 
streefniveau heeft behaald voor lezen, rekenen en taalverzorging valt 
tegen. Toch beoordelen we de resultaten niet als onvoldoende, omdat 
we een ‘onzekerheidsmarge’ hanteren waarmee we rekening houden 
met eventuele effecten van de coronacrisis en normeringsverschillen 
tussen de eindtoetsen in 2019 en 2021. Het percentage leerlingen dat 
het fundamenteel niveau heeft behaald is wel voldoende. 
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3.4. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie is op orde 
We beoordelen de drie standaarden binnen dit kwaliteitsgebied alle 
drie als Voldoende. De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg, 
waarbinnen zij het onderwijsproces, de veiligheid en de resultaten 
monitort en evalueert. Er is een schoolplan, een jaarplan en een 
schoolgids, waarin de school zich verantwoordt aan derden en 
duidelijk maakt hoe zij werkt. 
De school heeft goed in beeld waar haar sterke en zwakke punten 
liggen en stelt op basis daarvan prioriteiten. Dit schooljaar ligt de 
prioriteit bij het goed laten functioneren van de nieuwe 
combinatiegroepen. Hiervoor is externe begeleiding in de school 
gehaald. De leraren worden met grote regelmaat bezocht en krijgen 
daarbij concrete feedback, zodat zij steeds weten waaraan zij moeten 
werken. Deze verbeterslag wordt planmatig en doelgericht aangepakt. 
Ook is er duidelijk sprake van een gedragen visie, waarin het team 
samen werkt en wil leren van en met elkaar. Het team volgt scholing 
en bereidt aan de hand van lesson study wekelijks samen lessen voor. 
Er is ook aandacht voor borging, afspraken worden goed vastgelegd 
en nageleefd. 
 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

We hebben de volgende tekortkoming aangetroffen: in één van de 
combinatiegroepen staat twee dagen per week een onbevoegd leraar, 
die recent is gestart met de opleiding. Het bestuur geeft aan er op dit 
moment niet in te slagen een bevoegd docent te vinden. Wij zullen 
deze situatie monitoren totdat de school aan deze wettelijke vereiste 
voldoet. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de 
onderwijskwaliteit: 
 
Het op 14 november 2022 uitgevoerde kwaliteitsonderzoek bij BS Op 
de Slek vond plaats naar aanleiding van de in de jaarlijkse 
prestatiemonitor van de inspectie geconstateerde risico’s. Een van de 
signalen betreft het tegenvallend percentage leerlingen dat het 
streefniveau voor lezen, taalverzorging en rekenen heeft behaald bij 
de eindtoets groep 8 in de afgelopen 5 schooljaren. Geconstateerd is 
wel, dat het aandeel leerlingen dat het fundamenteel niveau heeft 
behaald voldoende is. 
 
Het bestuur betreurt dat het uiteindelijke oordeel over de kwaliteit 
van het onderwijs bij BS Op de Slek onvoldoende is. Temeer daar dit 
het gevolg is van een onvoldoende voor de standaard Pedagogisch-
didactisch Handelen. De hierover door de inspectie geplaatste 
opmerkingen zijn echter voor het grootste deel herkenbaar. Echter, de 
school werkt dit schooljaar voor het eerst met een structuur van drie 
groepen, waarbij de leerkrachten - ondanks de voorbereiding in het 
vorig schooljaar - nog zoekende zijn naar de inzet van het effectieve 
instructiemodel in de huidige combigroepen. De in dit rapport 
geplaatste constateringen geven aanleiding om nog meer aandacht te 
hebben voor en acties te ondernemen met betrekking tot de 
verbetering van de vakdidactische vaardigheden en de 
analysevaardigheden van de leerkrachten, die werkzaam zijn in deze 
specifieke setting. Hierbij zal de in de school aanwezige extra 
ondersteuning beter georganiseerd worden, om zo leerlingen die het 
nodig hebben beter te kunnen bedienen. Ook zullen er inspanningen 
worden gedaan om het onderwijs beter afstemmen op de individuele 
onderwijsbehoeften van leerlingen (differentiatie). Fijn is dat gezien is 
dat er aandacht en oog is voor de leerlingen, dat er een duidelijke 
zorgstructuur aanwezig is en dat er in de school een veilig 
schoolklimaat heerst. De school heeft een goed beeld van de sterke en 
zwakke punten en het managementteam kiest voor een doelgerichte 
aanpak, scholing en begeleiding. 
 
Het burgerschapsonderwijs is in ontwikkeling. De weg naar meer 
doelgericht, samenhangend en herkenbaar burgerschapsonderwijs 
heeft de aandacht. 
 
Geconstateerd is verder, dat er in een van de groepen 2 dagen per 
week les wordt gegeven door een onbevoegde leerkracht. Het betreft 
hier een medewerker met de functie van Leraarondersteuner B, die 
naast zijn werkzaamheden een opleiding tot leerkracht volgt. Op de 
twee dagen dat deze medewerker zelf voor de klas staat, wordt hij 
ondersteund door de intern begeleider en de teamleider. 
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Het bestuur herkent het in dit verslag geschetste beeld van de school. 
Hoewel het bestuur van mening is dat de noodzakelijke verbetering 
van de onderwijskwaliteit realiseerbaar is, maakt het zich zorgen over 
de continuïteit van het onderwijs bij BS Op de Slek. De combinatie van 
een kleinschalige school (op dit moment 53 leerlingen in drie groepen) 
met een dalend leerlingenaantal en het landelijke lerarentekort, 
maakt de school zeer kwetsbaar: langdurige vervangingen zijn 
praktisch niet meer in te vullen. Samen met het team wordt naar 
oplossingen gezocht om de continuïteit van het onderwijs te borgen. 
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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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