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De Inspectie van het Onderwijs voerde op 8 april 2013 een onderzoek uit op de
Bets Frijlingschool te Purmerend om een oordeel te kunnen uitspreken over de
kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en regelgeving.
De school verzorgt speciaal onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar met
ernstige gedragsproblemen.

De inspectie baseert zich bij het onderzoek op het Toezichtkader speciaal
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2012. Dit toezichtkader bevat een
waarderingskader voor het speciaal onderwijs en een waarderingskader voor het
voortgezet speciaal onderwijs.
In haar jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zij
onderzoekt.
Meer informatie over het jaarwerkplan en het nieuwe toezichtkader voor
(voortgezet) speciaal onderwijs is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.

Op 27 maart 2012 voerde de inspectie een onderzoek naar kwaliteitsverbetering
(OKV) uit, waarbij zij opnieuw tekortkomingen vaststelde in
de kwaliteitsaspecten cyclisch proces kwaliteitszorg, de voorwaarden voor de
kwaliteitszorg, het systeem van leerlingenzorg, het leerstofaanbod, de
onderwijstijd en de actieve en zelfstandige rol van leerlingen. De bevindingen
van dat onderzoek staan beschreven in het inspectierapport dat op 18 juni 2012
is vastgesteld. Op basis van op haar bevindingen bij de normindicatoren
beoordeelde de inspectie de kwaliteit van het onderwijs toen voor de tweede
keer als zwak en intensiveerde zij haar toezicht.

Voorafgaand aan het onderzoek in 2012 waarbij de kwaliteit van de school als
zwak is beoordeeld, voerde de inspectie in 2009 een onderzoek uit waarin de
kwaliteit van het onderwijs eveneens als zwak was beoordeeld. Het onderzoek
van 18 juni 2012 diende om na te gaan of de tekortkomingen die bij het
onderzoek in 2009 waren vastgesteld waren opgeheven.

1 INLEIDING

Toezichtkader

Aanleiding

Toezichthistorie
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De inspectie beoordeelt indicator 8.9 op dit moment niet. Deze luidt: 'De school
draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis
over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving'. Binnenkort
starten pilotonderzoeken, waarbij de inspectie dit onderdeel van de
kwaliteitszorg meeneemt in een bredere beoordeling van de sociale kwaliteit van
scholen.

Deze rapportage is gebaseerd op:
• Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij

de inspectie aanwezig zijn.
• Het domein 'Leerlingenzorg' is beoordeeld met het Toezichtkader 2012,

dat wil zeggen met indicatoren gebaseerd op het werken met een
ontwikkelingsperspectief.

• Onderzoek op locatie waarbij de inspectie:
◦ dossiers, waaronder ontwikkelingsperspectieven, bestudeerde en

beoordeelde;
◦ gesprekken voerde met de directie en de commissie voor de

begeleiding;
◦ de onderwijspraktijk observeerde in alle zes groepen;

Aan het eind van het onderzoek besprak de inspectie haar bevindingen met twee
vertegenwoordigers van het bevoegd gezag) en met de directie.

In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op het gebied van de
onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften. Daarna volgt een beschouwing
waarin de inspectie de tekortkomingen toelicht en de schoolontwikkeling waar
mogelijk in samenhang beschrijft. Hoofdstuk 3 bevat het toezichtarrangement.

Onderzoeksopzet

Opbouw rapport
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In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren zij bij dit
onderzoek heeft betrokken en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid.
De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige Waarderingskader
speciaal onderwijs 2012. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een
score. De score geeft aan in welke mate de school de desbetreffende indicator
heeft gerealiseerd. De inspectie onderzocht daarnaast of de school voldoet aan
de naleving van enkele wettelijke voorschriften.

Legenda:
1. slecht
2. onvoldoende
3. voldoende
4. goed
5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten)
De normindicatoren zijn gemarkeerd met een asterisk (*).

2 BEVINDINGEN
2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel

Kwaliteitsaspect 1
De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 1 2 3 4 5

•

•

•

•

1.1 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen
een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden
voor leerresultaten.

1.2 Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen
een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden
voor sociale opbrengsten.

1.3 De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de
leerlingen liggen ten minste op het niveau van de
landelijke standaarden voor opbrengsten.

1.4 De school voldoet aan de landelijke standaard voor
bestendiging.

Kwaliteitsaspect 2
De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun
ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden
ontwikkelen. 1 2 3 4

•

•

2.1* De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes
weken een ontwikkelingsperspectief vast.

2.2* De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar
mogelijk genormeerde) instrumenten en procedures voor het
volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen.
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Kwaliteitsaspect 2
De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun
ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich naar hun mogelijkheden
ontwikkelen. 1 2 3 4

•

•

•

2.3* De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform
het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding
hiervan beredeneerde keuzes.

2.4* De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig
uit.

2.5 De school kent structurele samenwerking met ketenpartners
waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar
eigen kerntaak overschrijden.

Kwaliteitsaspect 3
De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op
vervolgonderwijs en samenleving. 1 2 3 4

•

•

•

•

3.1* Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde biedt de school de
kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

3.2 Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied
overstijgende vormingsgebieden biedt de school de
kerndoelen als te bereiken doelstellingen.

3.3* Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de
uitstroombestemming.

3.4 De leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn.

Kwaliteitsaspect 4
De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het
leerstofaanbod eigen te maken. 1 2 3 4

•

•

•

4.1 De school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor
de inzet van de beschikbare onderwijstijd.

4.2* De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in.

4.3 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande
onderwijstijd.

Kwaliteitsaspect 5
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen. 1 2 3 4

•

•

•

5.1 De ouders tonen zich betrokken bij de school door de
activiteiten die de school daartoe onderneemt.

5.2* De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de
leerlingen als het personeel.

5.3 De leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en
anderen om.
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Kwaliteitsaspect 5
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen. 1 2 3 4

•

•

5.4 De leraren gaan op een respectvolle manier om met de
leerlingen.

5.5 De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van
een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving.

Kwaliteitsaspect 6
De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de
onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de leerlingen
taakbetrokken. 1 2 3 4

•

•

•

6.1* De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof.

6.2* De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.

6.3* De leerlingen zijn actief betrokken bij de
onderwijsactiviteiten.

Kwaliteitsaspect 7
De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking,
onderwijstijd en aanpak af op verschillen in ontwikkeling tussen
de leerlingen. 1 2 3 4

•

•

•

•

•

7.1 De leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden
leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen.

7.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in
instructiebehoeften van leerlingen.

7.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de
verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen.

7.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in
behoefte aan leertijd van leerlingen.

7.5* De leraren stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op
(problematisch) gedrag van leerlingen.

Kwaliteitsaspect 8
De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en
verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 1 2 3 4

•

•

•

•

•

•

8.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar
leerlingenpopulatie.

8.2* De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de
leerlingen.

8.3 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen
op de leergebiedoverstijgende ontwikkelingsgebieden.

8.4 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

8.5 De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning.

8.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
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Kwaliteitsaspect 8
De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en
verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 1 2 3 4

•

•

8.7 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

8.8 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de
gerealiseerde onderwijskwaliteit.

Kwaliteitsaspect 9
De voorwaarden voor zorg voor de kwaliteit zijn aanwezig. 1 2 3 4

•

•

•

•

9.1 De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de
kwaliteitszorg aan.

9.2 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en
onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het
schoolplan.

9.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur.

9.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen,
ouders en bestuur betrokken.

E. Naleving wet- en regelgeving Voldoende Onvoldoende

•

•

•

N.1 Door of namens het bestuur is de vastgestelde
schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze
schoolgids bevat de verplichte onderdelen
(WEC, art. 27 en 22).

N.2 Door of namens het bestuur is het vastgestelde
schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit
schoolplan bevat de verplichte onderdelen
(WEC, art. 27 en 21).

N.3 De geplande onderwijstijd voldoet aan de
wettelijke vereisten (WEC, art. 11).
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De kwaliteit van het onderwijs op de Bets Frijlingschool te Purmerend is
voldoende. Daarmee sluit de school met succes een verbetertraject van enkele
jaren af waarin de kwaliteit van het onderwijs zwak was. De school hield - onder
aansturing van de schoolleiding - haar eigen kwaliteit grondig tegen het licht. Op
basis daarvan verbeterde ze haar systeem van leerlingenzorg aanzienlijk. Met
een grondige evaluatie van de eigen opbrengsten maakte de school grote
stappen in de eigen kwaliteitszorg en tevens maakte zij in het
onderwijsleerproces cruciale verbeteringen zichtbaar. De school zit nu in de fase
waarin zij de bereikte verbeteringen moet consolideren.
De school kan zich nog verbeteren in:
• De evaluatie van:

◦ de doelen in groepsplannen en in ontwikkelingsperspectieven;
◦ de resultaten van leergebiedoverstijgende ontwikkelingsgebieden.

• Het verhogen van de actieve betrokkenheid van leerlingen tijdens de les.

De school voldoet niet aan de naleving van de wettelijke voorschriften voor de
geplande onderwijstijd (WEC, art. 11).

Leerlingenzorg en leerstofaanbod

De school verbeterde de leerlingenzorg ten opzichte van het vorige
inspectiebezoek. De inspectie beoordeelt drie van de vier normindicatoren als
voldoende. De school werkt met groepsplannen en stapte voor alle leerlingen
over naar ontwikkelingsperspectieven waarbij uitstroombestemming en
uitstroomniveau zijn vastgelegd. In de groepsplannen is de afstemming van het
aanbod op de subgroepen leerlingen goed zichtbaar. Leraren hebben zich de
systematiek eigengemaakt waarbij de groepsplannen zijn vertaald naar de
geplande leerstof voor de weekplanningen. De school werkt voor een groot deel
van de leerlingen met het aanbod voor het reguliere onderwijs. Dat betekent dat
leerlingen leerstof krijgen aangeboden tot en met het niveau van groep 8 uit het
reguliere onderwijs, tenzij is gebleken dat dit niveau te hoog is voor de
individuele leerlingen. De school evalueerde echter nog niet de doelen vanuit de
afgelopen planningsperiode en om die reden is het leerstofaanbod nog niet
(waar nodig) bijgesteld. Daarnaast zijn niet alle doelen voldoende realistisch,
omdat leraren soms het doel voor de korte termijn baseren op het eindniveau

2.2 Beschouwing
Algemeen beeld

Toelichting
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van het uitstroomperspectief en het bijbehorende leerstofaanbod niet hebben
verdeeld over de tijd (in jaren) dat de leerlingen nog op school zijn. De school is
zich hiervan bewust en voor de komende planningsperiode stelt zij dat op
individueel niveau bij. Voor de komende planningsperiode stellen leraren na
evaluatie van de bereikte resultaten een specifiek en haalbaar doel per
vakgebied.

De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde
een leerstofaanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Voor de
leergebiedoverstijgende vormingsgebieden werkt de school eveneens met een
methodisch aanbod, aangevuld met doelen vanuit de CED-leerlijnen voor onder
andere ‘leren leren'. De doorgaande lijn door de school heen en de aansluiting
op de uitstroombestemming zijn voldoende zichtbaar.

Onderwijsleerproces, inclusief tijd, schoolklimaat en afstemming op
leerlingen

Van het onderwijsleerproces beoordeelt de inspectie zeven van de acht
normindicatoren met een voldoende.
De school heeft de onderwijstijd per groep en per vakgebied in kaart gebracht
en op basis hiervan de onderwijstijd per uitstroomroute vastgesteld. Daarnaast
is in de groepen zichtbaar dat leraren de geplande tijd voldoende benutten.

In alle groepen heerst een positief en ondersteunend klimaat en de leraren
werken allemaal met een beloningssysteem. Het veiligheidsplan is operationeel,
zoals onder andere merkbaar is bij het buitenspelen van leerlingen. Leerlingen
en leraren tonen respectvol gedrag en de inrichting van de klaslokalen is
verzorgd en stimulerend voor de leerlingen. De school spant zich tevens in om
ouders bij de school te betrekken, zoals op informatieavonden, bij activiteiten
voor leerlingen, met de nieuwsbrieven en door op de website via het
Ouderportaal de ouders toegang te geven tot de gegevens van het
leerlingvolgsysteem van hun kind. Daarnaast participeert de school in een
project ‘Jeugdzorg op school’, dat ouders en gezinnen begeleiding biedt bij
specifieke problemen. Hieruit blijkt de meerwaarde van het hebben van ‘Zorg en
Onderwijs onder één dak’.

De leraren beschikken over voldoende (ortho)didactische en
(ortho)pedagogische capaciteiten en de basiskwaliteit van de lessen is dan ook
voldoende. De school heeft het (ortho)didactisch en (ortho)pedagogisch
handelen van het team in de afgelopen tijd systematisch in kaart gebracht en op
basis hiervan concrete verbeterpunten benoemd, waarvan het resultaat al deels
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goed zichtbaar is in de praktijk. De school heeft een lijn voor zelfstandig werken
en verantwoordelijkheidsontwikkeling van leerlingen vastgesteld, waarvan
weektaken deel uitmaken. Desondanks constateert de inspectie dat de actieve
betrokkenheid van de leerlingen niet in alle groepen voldoende is. De
schoolleiding bevestigt dat zij de actieve betrokkenheid al eerder als
verbeterpunt benoemde. Dit punt is dan ook opgenomen in het plan van aanpak
en de schoolleiding en interne begeleiding coachen de leraren hier systematisch
op.
De afstemming van aanbod en instructie en verwerking op de verschillen tussen
leerlingen is voldoende, maar binnen de (sub)groepen variëren de meeste
leraren niet in de leertijd die leerlingen nodig hebben om zich de leerstof eigen
te maken. Overigens heeft de school in het plan van aanpak voor het verbeteren
van de leerlingenzorg opgenomen dat leraren divergent differentiëren. Dat doel
is op dit moment echter nog niet bereikt.

Opbrengsten en kwaliteitszorg

De school verbeterde haar kwaliteitszorg substantieel en op één na beoordeelt
de inspectie de indicatoren van dit aspect als voldoende. Dat is een prestatie. De
voorwaarden voor de kwaliteitszorg zijn allemaal met een voldoende beoordeeld.
De school slaagde er het afgelopen jaar in om op professionele wijze haar
kwaliteit te verbeteren.

Door het ontbreken van een landelijke norm beoordeelt de inspectie de
opbrengsten voorlopig niet.
De school heeft echter wel eigen normen, ofwel leerstandaarden opgesteld en zij
heeft op basis daarvan de eigen opbrengsten op grondige wijze geanalyseerd en
geëvalueerd. De inspectie heeft haar waardering uitgesproken voor het uiterst
professionele evaluatiedocument ‘Doelgroep Bets Frijlingschool’ en om die reden
is de bijbehorende indicator met een score vier beoordeeld. Naar aanleiding van
deze evaluatie stelde de school prioriteiten en nam zij concrete maatregelen op
in haar plan van aanpak. Andere en minder urgente maatregelen zijn voor de
toekomst in het plan van aanpak benoemd.
De school bracht haar resultaten op de leergebiedoverstijgende
ontwikkelingsgebieden weliswaar in kaart, maar evalueerde deze nog niet en
evenmin vertaalde zij deze naar een concrete aanpak in de groepsplannen. Op
individueel niveau is echter zichtbaar dat leraren met leerlingen concrete
afspraken hebben en deze vervolgens ook controleren.

Uit de veelheid aan inventarisaties van (leer)tijd, leerstofaanbod en de gegevens
uit gerichte klassenobservaties is duidelijk dat de school het onderwijsleerproces
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systematisch evalueert en omzet naar concrete verbeteracties. Daarnaast neemt
de school tweejaarlijks tevredenheidsenquêtes af onder personeel, ouders en
leerlingen. Voor een deel heeft de school de resultaten hiervan vertaald naar het
plan van aanpak. Daarnaast is de onderwijsondersteuning verbeterd ten
opzichte van het vorige inspectiebezoek en de kritische zelfevaluatie van de
school heeft daar zeker toe bijgedragen. De nagestreefde kwaliteit van de school
is vastgelegd in onder andere een omvangrijk zorgdocument. Zowel de directie
als de zorgfunctionarissen zien toe op naleving en borging daarvan en coachen
leraren waar dat nodig is. De directie heeft een jaarverslag opgesteld van onder
andere de verbeteractiviteiten van de school, dat toegankelijk en voor ouders
goed leesbaar is. Daarmee voldoet de school aan haar verantwoording van eigen
onderwijskwaliteit. De school voldoet aan alle voorwaarden voor de
kwaliteitszorg.
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Kwaliteit
De Inspectie van het Onderwijs kent aan de Bets Frijlingschool te Purmerend het
basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden
heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse
risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek of een vierjaarlijks bezoek.

Naleving
Er is een tekortkoming(en) in de naleving van wettelijke voorschriften,
namelijk de geplande onderwijstijd schiet op individueel niveau tekort voor
leerlingen die onder schooltijd therapieën of trainingen volgen. Voor deze
leerlingen is geen ontheffing aangevraagd voor de minimale onderwijstijd (WEC,
art. 11).

De Bert Frijlingschool neemt in het handelingsplan op welke therapieën een
leerling volgt. In het handelingsplan is echter niet opgenomen tot welke
vermindering van effectieve leertijd (dan wel verzuim) dit leidt en dat de cvb en
de behandelaars deze therapie noodzakelijk achten en - indien de behandeling
op initiatief van de cvb is ingepland – op welke wijze de behandeling
ondersteunend is voor het onderwijs. De inspectie heeft een beleidsregel
opgesteld om haar beleid ten aanzien van de uitoefening van haar bevoegdheid
op grond van artikel 12 van de Wet op de expertisecentra (WEC) kenbaar te
maken (Staatscourant van 13 augustus 2010, nr. 12641). Op grond van deze
beleidsregel is een dergelijke verantwoording in het handelingsplan een
voorwaarde om geen aanvraag te hoeven indienen voor de onderschrijding van
het jaarlijks minimum aantal uren onderwijs dat een leerling dient te ontvangen.

Nu de school ook geen aanvraag als bedoeld in artikel 12 van de WEC voor de
afwijking van het minimum aantal uren onderwijstijd heeft ingediend, handelt de
school in strijd met artikel 11, vierde lid, van de WEC. De school verzorgt voor
deze leerlingen niet het minimum aantal uren dat noodzakelijk is om aan de wet
te voldoen.

Het bevoegd gezag dient de geconstateerde tekortkoming(en) in de naleving
van wettelijke voorschriften op te heffen.
Om deze reden geeft de Inspectie van het Onderwijs het bevoegd gezag de
volgende opdracht: de school vraagt voor desbetreffende leerlingen voor 1
augustus 2013 ontheffing van de minimale onderwijstijd aan.

3 TOEZICHTARRANGEMENT
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