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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in 
februari 2019 als onvoldoende beoordeeld, omdat de 
resultaten onvoldoende waren. We beoordelen deze nu niet, 
omdat de groep 8 in 2019 een beperkt aantal leerlingen betreft. 
De gemiddelde score was in 2019 wel voldoende, en de school 
verwacht dat de huidige groep 8 ook een voldoende score moet 
kunnen halen. Het team van De Claercamp heeft hard gewerkt 
om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende 
en niet meer als onvoldoende. 
 
Wat gaat goed? 
Belangrijke ontwikkelingen hebben met name plaatsgevonden in het 
gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering en het zicht hebben op 
de ontwikkeling van de leerlingen. Ook heeft de school veel aandacht 
besteed aan het contact met de ouders en aan verbeteringen van het 
leerstofaanbod. 
 
Wat kan beter? 
We vinden de lessen van voldoende kwaliteit, maar een aantal 
belangrijke onderdelen van een goede les zijn nog beperkt terug te 
zien. Dit heeft mogelijk te maken met wisselingen in het team en 
tijdelijke afwezigheid van leraren. Zowel het scholingstraject dat 
gevolgd wordt als het meer in de groepen gaan kijken door de 
directeur zal helpen de kwaliteit te versterken. 
 
Hoe verder? 
We beëindigen het geïntensiveerde toezicht en komen in principe over 
vier jaar weer voor een onderzoek. 

Bestuur: Stichting Noventa 
Bestuursnummer: 41005 
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Totaal aantal leerlingen: 109 
(per 1 oktober 2019) 
 
BRIN: 07YK 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 12 maart 2020 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op De Claercamp naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in 
februari 2019. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, de directeur en de intern begeleider. We sloten de 
onderzoeksdag af met een eindgesprek met het team en een 
afvaardiging van het bestuur. 
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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 De Claercamp 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. 

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 . 
In februari 2019 hebben wij op De Claercamp een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. Op 12 maart 2020 
hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in kaart gebracht 
en kennen nu het oordeel voldoende toe. 

We beoordelen alle standaarden van het onderwijsproces, het 
schoolklimaat en de kwaliteitszorg en ambitie als voldoende. Bij het 
vorige onderzoek was dit ook al het geval. De school heeft gerichte 
aandacht besteed aan met name het didactisch handelen en het zicht 
op ontwikkeling. Het is voor het gehele team van De Claercamp 
duidelijk dat er op onderdelen nog winst geboekt kan worden, wat 
invloed kan hebben op de resultaten. Deze beoordelen we niet 
vanwege het beperkte aantal leerlingen in groep 8 in 2019. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

We beëindigen het geïntensiveerde toezicht, waardoor de school weer 
in de reguliere vierjarencyclus valt. We bezoeken de school in principe 
over vier jaar weer. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen. We geven de 
oordelen per standaard en lichten deze toe. 

3.1. Onderwijsproces 

We beoordelen beide standaarden als voldoende. We gaven bij het 
vorige onderzoek een herstelopdracht met betrekking tot de kwaliteit 
van de analyses. De leraren hebben de documenten die hierop 
betrekking hebben flink aangepast. In de documenten staat nu helder 
beschreven wat de leerlingen nodig hebben en hoe en wanneer 
instructies plaatsvinden. Ook houden de leraren bij hoe extra 
instructie verloopt en welke vervolgacties eventueel nodig zijn. 
Hiermee is een goede basis gelegd voor het gericht inspelen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
De leraren volgen voor het tweede jaar scholing voor het versterken 
van het lesgeven. Hoewel we het didactisch handelen als voldoende 
beoordelen, vragen we wel aandacht voor de borging van het 
geleerde. Niet alle leraren hebben de genoemde scholing in dezelfde 
mate gevolgd, mede door wisselingen in het team en tijdelijke 
afwezigheid. Belangrijke onderdelen als controle van begrip en 
differentiatie bij de instructie hebben we beperkt teruggezien in de 
lessen. In die gevallen vindt de instructie te lang op één niveau plaats, 
waardoor een aantal leerlingen te weinig wordt uitgedaagd. 

3.2. Schoolklimaat 

Deze standaard was bij het vorige onderzoek al voldoende. Twee jaar 
geleden is veel aandacht besteed aan de veiligheid. Deze is volgens 
alle betrokkenen sindsdien sterk verbeterd. De leraren monitoren de 
veiligheid van de leerlingen en hanteren de schoolregels, die bij 
iedereen bekend zijn. De leerlingen voelen zich veilig op school. 
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3.3. Onderwijsresultaten 

We beoordelen deze standaard niet. Bij het vorige onderzoek 
constateerden we dat de resultaten aan het einde van de 
schoolperiode drie jaar onder de wettelijk geldende ondergrens lagen 
(2016, 2017 en 2018). In 2019 lag de score boven de wettelijk geldende 
grens, maar omdat dit een beperkt aantal leerlingen betreft, kunnen 
we nu geen oordeel geven over de resultaten. 
 
We merken op dat relatief veel leerlingen het streefniveau 1S/2F nog 
niet hebben behaald aan het einde van de schoolperiode, als we kijken 
naar de afgelopen drie jaar. De school heeft dit onderkend en betrekt 
sinds dit schooljaar de te verwachten scores bij de toetsanalyses om 
hier beter grip op te krijgen. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

We beoordelen alle drie de standaarden als voldoende. De 
kwaliteitszorg vindt plaats volgens een cyclisch proces, waarbij 
gerichte keuzes worden gemaakt op basis van analyses van onder 
meer de toetsresultaten en het onderwijsproces. Zoals we hiervoor 
aangaven, vragen we nog wel aandacht voor de borging van de 
onderwijskwaliteit, en dan met name ten aanzien van het lesgeven. 
De directeur onderkent dit en is van plan meer de groepen in te gaan. 
 
Het werken aan de schoolontwikkeling vindt gezamenlijk plaats. 
De leraren zijn sterk betrokken en gaan op professionele wijze met 
elkaar om. Het team zal de komende periode de missie en visie 
opnieuw bepalen, waarbij groepsdoorbrekend werken een plek zal 
krijgen. Het verbeteren van de cultuur in de afgelopen anderhalf jaar 
heeft zijn vruchten afgeworpen. De collegiale consultatie die 
plaatsvindt bij het werken aan het verbeteren van het lesgeven is daar 
een mooi voorbeeld van. 
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De verantwoording over ingezette ontwikkelingen en bereikte 
resultaten is op orde. Met name de communicatie met ouders is de 
laatste jaren sterk verbeterd. Via de website, de schoolgids, 
informatieavonden, digitale nieuwsbrieven, koffie-ochtenden en het 
project VVE-thuis is er veel contact. Ook verantwoordt de school zich 
naar het bestuur met documenten en gesprekken over de voortgang 
van de schoolontwikkeling. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Wij hebben het inspectierapport van het bezoek aan CBS De 
Claercamp van 12 maart j.l. in goede orde ontvangen en gelezen. 
 
Bij dit rapport hebben we vanuit de school en vanuit mij als 
bestuurder de volgende opmerkingen : 
 

1. Ook wij hebben vastgesteld dat de kwaliteit van de lessen en dan 
met op de terreinen controle van begrip en differentiatie de 
nodige uitdieping en ontwikkeling vraagt. Directeur en Intern-
Begeleider voeren daartoe veelvuldig lesbezoeken uit om 
noodzakelijke ontwikkelingen te stimuleren. 

2. In de gesprekken en ook in ons nagesprek hebben we het ook 
gehad over het restrictieve verwijzingsbeleid van de school en de 
invloed die dit beleid heeft op de gemiddelde  eindresultaten van 
de school . De school verwijst minimaal (minder dan 1% naar het 
Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs) en probeert 
in veel gevallen een passende opvang te bieden binnen de 
school. Met name de verwijzingen naar het Speciaal Basis 
Onderwijs worden veelal voorkomen en door een goed aanbod 
stromen deze leerlingen na groep 8 veelal uit naar het VMBO 
-basisgerichte leerweg (soms met leerweg-ondersteuning). 

3. In het rapport is al opgemerkt dat de school de laatste drie jaar 
veel wisselingen in het team heeft gekend. Dat heeft zijn invloed 
gehad op ontwikkeltrajecten binnen de school. Wisselingen 
binnen het team hebben te maken gehad met zwangerschap-en 
bevallingsverloven en een langdurig zorgverlof. Ook tijdens dit 
inspectiebezoek genoot een vaste medewerker bevallingsverlof. 
Binnen een relatief kleine school hebben deze verloven/ 
wisselende samenstellingen van een team een grote impact. 

 
Verder kunnen wij volledig instemmen met het rapport.  
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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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