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Samenvatting

De inspectie heeft op De Jenaplanschool Vlaardingen een onderzoek
uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij geconstateerd
dat er sprake is van risico’s. De risico’s in de onderwijsresultaten zijn
niet aangetroffen. We beoordelen de kwaliteit van het onderwijs dan
ook als voldoende.
Wat gaat goed?
De Jenaplanschool Vlaardingen is een kleine school met een goed
schoolklimaat waarin leerlingen en personeel zich veilig en thuis
voelen. Opvallend is dat leerlingen en ouders unaniem aangeven dat
er op school in geen enkele vorm sprake is van pesten.
De begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband voert de school goed uit, de plannen
daarvoor zijn helder en voorzien van duidelijke doelen en goede
evaluaties.
De school beschikt over een breed aanbod met veel aandacht voor
de creatieve vakken en lessen in het kader van de sociale veiligheid en
de ontwikkeling van sociale competenties van de leerlingen.
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School: De Jenaplanschool
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Totaal aantal leerlingen: 115

Wat kan beter?
Het aanbod kan de school meer en beter afstemmen op de leerlingen
die sneller kunnen leren. De kwaliteit van de lessen is in orde, maar de
extra instructie die de leraren geven aan leerlingen die meer uitleg
nodig hebben kan beter. De instructie is in die gevallen meer gericht
op (extra) oefenen, dan dat er sprake is van een andere, op de leerling
gerichte specifieke uitleg.
Wat moet beter?
De basis voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen heeft
de school goed op orde en de leraren verzamelen daarmee veel
gegevens over hen. Die leiden tot overzichtelijke groepsplannen,
maar specifieke vervolgacties voor leerlingen zijn niet gebaseerd op
diepgaande analyses van die gegevens. Hierdoor is het niet duidelijk
of leerlingen die een achterstand hebben opgelopen of een grote
voorsprong hebben, het juiste aanbod krijgen. De school krijgt
hiervoor een herstelopdracht.
Vervolg
Tijdens het vierjaarlijkse onderzoek bij de Stichting Wijzer betrekken
wij de Jenaplanschool Vlaardingen ook in het onderzoek. Dan zullen
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wij onderzoeken of de school binnen de standaard Zicht op
ontwikkeling voldoet aan alle onderdelen van die standaard.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie heeft op 22 november 2018 een onderzoek naar
aanleiding van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een
risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de analyse van de
gegevens die we hebben over De Jenaplanschool Vlaardingen hebben
we risico’s gezien in de onderwijsresultaten. Daarom hebben we een
risico-onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs op
deze school.
Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair
onderwijs.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

●

SK2 Pedagogisch klimaat

●

Onderwijsresultaten
●

OR1 Resultaten
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
leerlingen, ouders, leraren en de directie.
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Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO
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:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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2 . Hoofdconclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
onderzoek bij De Jenaplanschool Vlaardingen.
De Jenaplanschool Vlaardingen is een voldoende school, met een
goed schoolklimaat. De eindresultaten van de school zijn weliswaar
op grond van de resultaten van 2018 voldoende, maar kwetsbaar. Het
is van belang dat de school de ontwikkelingen van de leerlingen
nauwlettend volgt, maar vooral dat leraren de resultaten van
methodegebonden en -onafhankelijke toetsen diepgaand
analyseren. Aan de hand daarvan moeten zij de oorzaken van
leerrendementvertraging of -versnelling opsporen en daaruit
conclusies trekken voor een gericht aanbod en een passende aanpak,
opdat elke leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken.

Afspraken over vervolgtoezicht
Tijdens het vierjaarlijkse onderzoek bij de Stichting Wijzer (uit te
voeren in de periode april-mei 2019) betrekken wij ook De
Jenaplanschool Vlaardingen. Het bestuur van de school (een
zogenaamde eenpitter) is namelijk ondergebracht bij de Stichting
Wijzer.
Dan zullen wij onderzoeken of de school binnen de standaard Zicht op
ontwikkeling voldoet aan de deugdelijkheidseisen.
Deze standaard is als voldoende beoordeeld, maar voldoet niet
volledig aan artikel 8, eerste lid WPO. Het bestuur dient ervoor te
zorgen dat het deze tekortkoming herstelt.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK

7/14

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

De school zoekt in onvoldoende
mate naar verklaringen voor
stagnatie in de ontwikkeling van
leerlingen en naar oorzaken van een
verhoogd leerrendement bij
leerlingen. Zij past het onderwijs
daardoor in onvoldoende mate aan
aan de onderwijsbehoeften van die
leerlingen (artikel 8, lid 1 WPO)

Het bestuur neemt maatregelen om
het zicht op de ontwikkeling van
leerlingen te verbeteren

Herstelonderzoek in juni 2019
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

De Jenaplanschool Vlaardingen beschikt over een volledig en
uitgebreid aanbod voor de leerlingen. Naast de basisvakken besteedt
de school aandacht aan 'mindfulness'. Doel van deze lessen is om de
leerlingen tot rust te laten komen. Gezien de algehele rust in het
schoolgebouw en in de groepen lijkt het team daar goed in te slagen.
Daarnaast biedt de school de leerlingen dansles aan, in alle groepen
drie maal per week, cultuuronderwijs en veel aandacht in het kader
van een programma voor de ontwikkeling van sociale competenties
en burgerschap. Kortom een breed en veelzijdig aanbod waar de
leerlingen voor hun totale ontwikkeling veel profijt van hebben.
De leraren brengen de ontwikkeling van de leerlingen in voldoende
mate en op een systematische wijze in kaart, met behulp van
methodetoetsen en genormeerde toetsen voor het
leerlingvolgsysteem. De gegevens die zo zijn verzameld worden door
de school niet ten volle benut om het aanbod en de didactische
aanpak nauwkeurig af te stemmen op de onderwijsbehoeften van
(individuele) leerlingen. Met de school zijn we tot de conclusie
gekomen dat het analyseren en diagnosticeren van de beschikbare
gegevens diepgaander kan en moet. De school voldoet hierdoor niet
volledig aan haar verplichting om zorg te dragen voor een
ononderbroken ontwikkeling van alle leerlingen (artikel 8, eerste lid
WPO). Het is zaak dat de school dit snel oppakt omdat vooral de
leerlingen met een hoog leerrendement niet het juiste uitdagende
aanbod krijgen als gevolg van de hiervoor geschetste problematiek.
De basis van het didactisch handelen van de leraren is in orde. Er is
sprake van een lijn in de school, rust in de groepen en de leerlingen
weten precies waar ze aan toe zijn. Daarbij zijn de leerlingen tevreden
over het lesgeven, zeggen ze veel te leren en vinden ze de vakken die
ze krijgen interessant.
De leraren handelen over het algemeen volgens het directe instructie
model. Er vinden vormen van differentiatie plaats, maar als het gaat
om verlengde instructie en instructie aan de groep leerlingen die
daarnaast intensieve instructie nodig heeft, is slechts sprake van
begeleide inoefening of herhaling van de instructie. Dit is een
belangrijk aandachtspunt voor de school. Intensieve instructie
impliceert een andere uitleg eventueel aangevuld met (ander)
materiaal, toegesneden op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
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De begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband voert de school goed uit. De plannen
(ontwikkelingsperspectieven) daarvoor voldoen aan de wettelijke
eisen, zijn helder en voorzien van duidelijke doelen en evaluaties. De
school betrekt leerlingen en ouders intensief bij de uitvoering van
deze ontwikkelingsperspectieven.

3.2. Schoolklimaat

Op De Jenaplanschool Vlaardingen heerst een uitstekend
schoolklimaat. Het veiligheidsbeleid van bestuur en school draagt het
team zicht- en merkbaar uit.
Voor een ieder is het goed toeven op de school. In de gesprekken met
de leerlingen en de ouders is ons duidelijk gemaakt dat er op de
school absoluut geen sprake is van pesten en pestgedrag, ook niet op
digitale wijze. De schoolregels zijn duidelijk en samengesteld met de
leerlingen en vanuit een preventieve visie opgesteld. De leerlingen
zijn vanaf de kleuterperiode gewend aan samenwerken en op een
coöperatieve wijze te leren. De leraren benaderen de leerling op een
zeer positieve wijze, respect voor elkaar is overal merkbaar. De
saamhorigheid op de school is groot, ook de ouders geven daar blijk
van. Daarbij voldoet de school aan de eisen die de wet stelt in het
kader van het veiligheidsbeleid. De leraar die belast is met de
coördinatie van het beleid in het kader van tegengaan van pesten en
die tevens aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders, is bekend bij
de leerlingen. Daarnaast besteedt de school veel tijd aan de
ontwikkeling van de sociale en maatschappelijk competenties van de
leerlingen. In veel lessituaties, bij mindfulness en lessen burgerschap
zijn aspecten daarvan aan de orde. In de portfolio's van de
leerlingen doet de school aan de ouders, onder andere over deze
ontwikkeling van de leerlingen, uitgebreid verslag.
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3.3. Onderwijsresultaten

De eindresultaten van De Jenaplanschool Vlaardingen zijn weliswaar
voldoende maar zijn tevens kwetsbaar. De school is zich daar terdege
van bewust en zet alles op alles om deze in ieder geval voldoende te
houden, maar ook om het niveau te verhogen. Dat laatste behoort tot
de mogelijkheden gezien de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
Zoals ook in het jaarplan is beschreven zijn alle inspanningen van het
team en het bestuur gericht op verhoging van de resultaten. Met de
school is daarover uitgebreid gesproken en van beide zijden belicht
dat het volgen van de leerlingen inclusief goede analyses van de
ontwikkelingen van de leerlingen van groot belang is. Dat geldt ook
voor het aanbod en het afstemmen van de instructie op de
onderwijsbehoeften. Daarbij is het van eminent belang ook de
leerlingen met een hoog leerrendement goed in het oog te hebben en
te houden.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De drie standaarden van dit kwaliteitsgebied zijn alle als voldoende
beoordeeld.
De school sluit in het kader van de uitvoering van haar kwaliteitszorg
aan bij de kwaliteitscyclus van de Stichting Wijzer, het bestuur van de
school.
In de zelfevaluatie en het jaarverslag beschrijft de school de sterke en
zwakke kanten van de school, en beschrijft daarin ook kansen. Er
ontbreekt echter een evaluatie van gestelde doelen en of deze wel of
niet bereikt zijn. Dit laatste is nu juist de bedoeling van een
zelfevaluatie waarin de volgende vragen worden gesteld: wat wilden
we bereiken, wat hebben we bereikt en waarom is dat wel of niet
gelukt.
Ondanks verhuizingen en veel wijzigingen in de teamsamenstelling
zijn directie en team er toch in geslaagd om de basis van de school
stevig neer te zetten. Een ieder is ervan overtuigd dat
kwaliteitsverbeteringen nodig zijn, zeker in relatie met de nog
kwetsbare tussen- en eindresultaten. Daarbij speelt het feit dat een
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relatief fors aantal leerlingen als zij-instromer binnenkomt. Dit
zijn meestal leerlingen die op een andere school zijn vastgelopen en
dan op De Jenaplanschool Vlaardingen worden aangemeld. Het is
voor de school geen sinecure om met deze leerlingen het juiste
leerrendement nog te bereiken.
Het team bestaat uit relatief jonge leraren waarvan de meerderheid
nog maar kort aan de school is verbonden. De school heeft daar wel
een stevige begeleiding op gezet, maar dat het gewenste niveau van
professionaliteit bij deze leraren nog niet is bereikt, realiseert de
schoolleiding en het bestuur zich terdege. Vanuit het bestuur zijn
daarom diverse scholingsmogelijkheden inzetbaar.
De cultuur binnen de school getuigt inmiddels van een zekere
professionaliteit. Het verdient een compliment dat er binnen korte tijd
een hecht team is gevormd. Uit de gesprekken met de leraren is
duidelijk gebleken dat de visie van de school breed wordt gedragen en
dat een ieder van ambitie getuigt. Het onderwijskundig leiderschap is
duidelijk zichtbaar en draagt bij aan de cultuur waarin verdere
kwaliteitsverbetering goed mogelijk is.
De school legt in veel documenten, waaronder schoolplan, schoolgids,
jaarverslag en een zelfevaluatie verantwoording af over de uitvoering
van haar beleid, naar ouders, de medezeggenschapsraad en het
bestuur.

3.5. Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.
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4 . Reactie van het bestuur
Het bestuur van de Jenaplanschool Vlaardingen heeft met instemming
kennisgenomen van de rapportage van het kwaliteitsonderzoek van
22 november 2018.
Het is plezierig om te constateren dat de inspanningen van het team
en de directeur van de school in een relatief korte tijd een positief
resultaat hebben opgeleverd.
In samenspraak met de school wordt op dit moment gewerkt aan de
herstelopdracht zoals die is verwoord in uw rapportage.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat bij het vierjaarlijks
onderzoek bij Wijzer in Opvang en Onderwijs de standaard Zicht op
Ontwikkeling voldoet aan alle onderdelen van die standaard.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

