
Resultaten onderzoek naar 
risico's: Basisschool De Pionier 

4 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij Basisschool De Pionier. 
 
De aanleiding voor dit kwaliteitsonderzoek zijn de zorgen bij zowel 
de inspectie als het bestuur over deze school, met name over de 
(eind)opbrengsten. 
Omdat het een onderzoek naar mogelijke risico's van de 
onderwijskwaliteit is, hebben we meer standaarden uit ons 
onderzoekskader onderzocht dan bij de verificatieonderzoeken. Wij 
richten het onderzoek op vier kwaliteitsgebieden. 
 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Pionier is inmiddels 
van voldoende niveau, een grote prestatie van het team en de directie. 
Alle onderzochte standaarden, op de resultaten na die we niet hebben 
kunnen beoordelen, zijn als voldoende beoordeeld.  
De directie van de school is zich heel goed bewust van de risicovolle 
kwaliteit en heeft om die reden, samen met het team verbeterplannen 
opgesteld. Een belangrijke conditie om tot verbetering van de 
onderwijskwaliteit te komen, is de professionele cultuur binnen de 
school en de wijze waarop daar leiding aan moet worden gegeven. De 
afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd om deze professionele cultuur 
te verbeteren, door te investeren in gezamenlijke visie, met en van 
elkaar leren en feedback geven. Dit resulteert inmiddels in een meer 
eenduidige manier van werken en een gezamenlijke taal. Dit neemt 
niet weg dat dit proces ook komende tijd nog moeten worden 
gecontinueerd. Hierbij zal de school alert moeten zijn dat bij het 
zoeken naar verklaringen voor eventuele tegenvallende resultaten 
vooral ook gekeken wordt naar schoolinterne factoren, zoals de 
didactische aanpak en kwaliteiten van alle teamleden. 
Het is positief dat de school verbeterplannen heeft opgesteld die erop 
gericht zijn om de resultaten te verbeteren, om de professionele 
cultuur verder te ontwikkelen en om het eigenaarschap bij de leraren 
en daarmee de betrokkenheid van de leerlingen te versterken. 
Daarvan is duidelijk waarneembaar dat dit het geval is. 
 
De directie is zich ervan bewust dat de focus van de 
schoolontwikkeling voorlopig moet blijven liggen op het verbeteren 
van de basiskwaliteit: de basis op orde. De dalende lijn van de 
resultaten moet worden gekeerd, zoals bij begrijpend lezen. Om dit te 
bewerkstelligen zal de school de lijn die al is ingezet om het didactisch 
handelen binnen de school (met name het eigenaarschap van de 
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leraren op de betrokkenheid van de leerlingen) op een hoger plan te 
krijgen en vasthouden. Daarnaast is het van belang dat de continuïteit 
in het team gewaarborgd kan worden, dit omdat er de afgelopen jaren 
veel wisselingen in het team en de directie zijn geweest die de 
ingezette verbeteringsprocessen telkens in de weg stonden. Dit vraagt 
naast een investering van de directie ook aandacht op bestuurlijk 
niveau. 
 

4.1. Onderwijsproces 

Het aanbod waarderen wij met een Voldoende. De leraren van de 
school werken voor de basisvaardigheden taal en rekenen met 
methodes waarvan de inhouden dekkend zijn voor de kerndoelen. De 
in gang gezette ontwikkeling om zowel bij leraren als bij leerlingen 
meer eigenaarschap te realiseren is zichtbaar in de manier waarop de 
teamleden nu meer uitgaan van leerlijnen en bijbehorende doelen. De 
methodes zijn daarmee geen keurslijf voor de leraren, maar vormen 
eerder de kapstok als bronnenboek voor de leraren, waarbij er ook 
kritisch wordt gekeken en keuzes worden gemaakt of het aanbod 
goed aansluit bij wat de leerlingen nodig hebben. 
Het aanbod in de kleutergroepen is gebaseerd op leerlijnen en 
thema’s. Op basis van leerlijnen met tussendoelen maken de leraren 
keuzes voor de invulling van deze thema’s. Vooral voor 
(voorbereidend) rekenen is dit al goed uitgewerkt. De school is al 
enige tijd bezig om vooral de resultaten voor rekenen te verbeteren, 
de leerkrachtvaardigheden en het gebruik van leerlijnen te versterken. 
Omdat de resultaten bij dit vakgebied tegenvielen is er met name in 
de bovenbouwgroepen gekozen voor een aanpak waarbij de methode 
op een andere manier wordt ingezet en waarbij keuzes gemaakt 
worden vanuit leerlijnen. Dit lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen 
omdat de resultaten een duidelijk stijgende lijn laten zien. 
 
Naast de aandacht voor instrumentele vaardigheden, streeft de school 
nadrukkelijk brede vorming na. Er wordt bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed aan de sociale vorming en de veiligheid van/ voor de 
leerlingen. Hiervoor wordt al een bepaalde aanpak en methode 
gebruikt. Dit is zonder meer een sterk punt van de school en draagt bij 
aan een eenduidige manier van handelen door alle teamleden en 
duidelijkheid voor de leerlingen. Deze aanpak wil het team nog verder 
uitbouwen. 
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De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen door eigen 
observaties en door gebruik te maken van methode gebonden en 
methode onafhankelijke toetsen. Dit systeem werkt zodanig dat de 
leerlingen waarvan de ontwikkeling stagneert goed worden 
gesignaleerd. In alle groepen is duidelijk welke leerlingen voor welk 
vak of ontwikkelingsgebied extra aandacht moeten krijgen, daarom is 
men overgegaan naar de clusterstructuur, waarbij leerlingen worden 
geclusterd op vaardigheidsniveau. Daarmee vindt het team beter aan 
te sluiten bij wat de leerlingen nodig hebben. 
 
Het didactisch handelen is op schoolniveau als voldoende beoordeeld. 
Dit betekent dat diverse aspecten van didactisch handelen die in het 
algemeen zorgen voor een goed leerklimaat, herkenbaar aanwezig zijn 
bij de leraren. Zij kunnen heldere uitleg geven, er heerst rust in de 
groepen en de lessen hebben een duidelijke opbouw. Ook zijn er 
vormen van afstemming herkenbaar, met name afstemming binnen 
de verwerking. Daarnaast is er in de hele school een aanpak gekozen 
voor de toepassing van zelfstandig werken (weektaken) en van 
coöperatieve werkvormen. 
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten laat duidelijk zien dat 
zij er sterk op gericht zijn om voor de leerlingen een veilig klimaat te 
creëren. De leraren bemoedigen de leerlingen en geven ook vaak 
positieve (proces)feedback. 
 

4.2. Schoolklimaat 

De school voert actief beleid om een veilige omgeving voor de 
leerlingen en leraren te realiseren. Hierbij is er ook aandacht gericht 
op het voorkomen en behandelen van veiligheidsincidenten. Er zijn 
heldere afspraken gemaakt over omgangsvormen en er zijn 
gedragsregels opgesteld voor leerlingen. Jaarlijks voert de school een 
meting uit naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen. 
De school geeft veel aandacht aan het voorkomen van 
gedragsincidenten via een planmatige en methodische aanpak. De 
leerlingenraad die we hebben gesproken gaf aan dat er niet of 
nauwelijks gepest wordt op school en dat wanneer dat voorkomt er 
tijdig wordt ingegrepen. 
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4.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten zijn in 2020 niet te beoordelen omdat er vanwege 
Covid geen eindtoets is geweest. Dit betekent dat wij, mede gezien 
alle positieve ontwikkelingen op de school, geen oordeel zullen geven 
over deze standaard. 
Over de twee jaren daarvoor waren deze echter van onvoldoende 
niveau. De directie en het team zijn zich hiervan zeer bewust en zij 
hebben de afgelopen twee jaar dan ook een belangrijk deel van de 
verbeteractiviteiten gericht op verhoging van de resultaten (o.a. door 
de verbetering van het didactisch handelen). Er zijn diverse analyses 
van de toetsresultaten beschikbaar, de school maakt hier veel werk 
van. De focus lag als eerste sterk op het verbeteren van de 
rekenresultaten door de didactiek van het rekenonderwijs een sterke 
impuls te geven, wat inmiddels zichtbaar is in de resultaten van de 
tussentoetsen van bijvoorbeeld groep 8. Dit is al een mooie prestatie. 
Nu gaat men zich richten op de verbetering van de resultaten bij 
begrijpend lezen, waarbij men zich extern laat ondersteunen, omdat 
bij dit vakgebied de resultaten nog achterblijven. 
De ambitie om tot betere resultaten te komen, zal nog hoog op de 
agenda van de school moeten blijven staan. Het patroon van de 
resultaten in de verschillende groepen laat duidelijk zien dat er nog 
zorgen zijn over het niveau dat bereikt wordt, met name bij de 1F/2S 
niveaus. De verwachtingen voor de eindresultaten van de huidige 
groep 8 zijn positief, zodat volgens de directie de school dit schooljaar 
(’21) voldoende eindresultaten behaalt. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg van de school is voldoende en zodanig ingericht dat 
het door onder andere de cyclische aanpak goed mogelijk is om zicht 
te krijgen op de kwaliteit van belangrijke onderdelen van het 
onderwijs. Zo legt het team vast in kwaliteitskaarten wat er aan 
kwaliteitsverbetering in brede zin wordt bereikt, om ervoor te zorgen 
dat deze geborgd worden en ook overdraagbaar zijn. De 
Kwaliteitsondersteuner stelt samen met de teamleden analyses op 
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van de toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem. Ook de resultaten 
van de eindtoets worden geanalyseerd. De school pakt dit gedegen 
aan. Er zijn verschillende analyses opgesteld die allemaal via een vaste 
systematiek van ‘data’ (a.d.h.v. vastgestelde normen), ‘duiden’, 
‘doelen en doen’ zijn uitgevoerd. Deze gestructureerde aanpak is 
prima, bij de stap ‘duiden’ zou er nog verdieping aangebracht kunnen 
worden door bij de vraag naar de verklaring van tegenvallende 
resultaten alle relevante kenmerken van het onderwijsleerproces te 
onderzoeken, zoals het naast de aanbodkenmerken ook de 
leerkrachtkenmerken (instructie, uitleg, reflectie en evaluatie) op te 
nemen. Naast de analyses van toetsen werkt de school met 
tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten en 
neemt daaruit de relevante bevindingen mee ter verbetering. 
Een sterk onderdeel van de kwaliteitszorg vormen klassenobservaties 
door de directie in combinatie met het werken met ambitiekaarten, 
waarin de leraren zelf hun kwaliteiten en leerpunten verwoorden en 
deze daarbij via 360 graden systematiek aan de directe collega’s 
voorleggen met de vraag over herkenbaarheid en zo mogelijk aan te 
vullen. Hiermee ontstaat direct zicht op de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces in de klassen. 
De kwaliteitsgesprekken met het (nieuwe) bestuur kunnen bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg van de school, 
waarbij het een kans is, in tegenstelling tot de afgelopen periode, dat 
deze meer pro activiteit genereren, waardoor er tijdig knelpunten 
gesignaleerd worden om zaken effectief te kunnen aanpakken of te 
verbeteren. Ze helpen de school om te reflecteren op de eigen koers 
en op het resultaat dat bereikt moet worden. 
Inzet van audits of visitaties met collega’s van andere scholen kunnen 
een aanvulling zijn op alle reeds beschikbare instrumenten voor de 
evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs.    
 
De kwaliteitscultuur binnen de school maakt eveneens een positieve 
ontwikkeling door en waarderen wij met een voldoende. De school 
heeft hier de afgelopen twee jaar ook stevig in geïnvesteerd. Het team 
van basisschool De Pionier zit in een ontwikkeling van een cultuur die 
voorheen gekenmerkt werd door hardwerkende individuele leraren 
naar een team dat steeds meer gezamenlijk werkt en profiteert van 
elkaars deskundigheid. Er ontstaat steeds meer openheid en de 
professionele samenwerking tussen teamleden groeit stevig door. De 
teamleden waarmee we gesproken hebben, geven aan dat het 
managementteam een positieve invloed heeft op deze ontwikkeling 
door hen ruimte te bieden en uit te dagen zelf met 
verbetervoorstellen te komen. In die zin zorgt de directie er dan ook 
voor dat de mensen in hun kracht worden gezet in plaats van top 
down, van bovenaf te bepalen wat mensen nodig hebben en moeten 
doen, zoals dat in het verleden ervaren werd. Het is evident dat de 
professionele samenwerking en het eigenaarschap van de leraren 
binnen de school een belangrijke voorwaarde is om erin te slagen de 
kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te krijgen. Het 
“dragerschap” zoals een van de leerkrachten dat treffend verwoordde. 
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De verantwoording en dialoog waarderen wij met een voldoende al 
zijn hier nog duidelijk slagen in te maken. Vanuit de ouders die we 
hebben gesproken, kwam het beeld naar voren dat er zowel op 
individueel leerlingenniveau door de teamleden aan de ouders meer 
pro actief kan worden gemeld waar kansen en verbetermogelijkheden 
van hun kind(eren) liggen. Maar ook op schoolniveau kan duidelijker 
worden vermeld wat de beleidsvoornemens zijn en daar de ouders, 
met name de medezeggenschapsraad, ook vroegtijdig in mee te 
nemen. 
In het feedbackgesprek aan het eind van de onderzoeksdag gaf zowel 
het team als de directie aan dit te (h)erkennen en daar meer 
structureel en pro actief werk van te gaan maken. 
 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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