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Samenvatting 

Op 8 september 2020 hebben we naar aanleiding van de vraag van het 
bestuur een onderzoek naar Goed gedaan op basisschool De 
Duinsprong. Volgens het bestuur is basisschool De Duinsprong een 
goede school. Dit onderzoek zouden we uitvoeren tijdens het 
vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen in de periode februari-
maart 2020 maar kon door corona op dat moment geen doorgang 
vinden. 
 
Wij zijn het eens met het bestuur dat basisschool De Duinsprong een 
goede school is. 
 
Wat gaat goed? 
Een enthousiast en gedreven team draagt samen zorg voor goed 
onderwijs aan de leerlingen op De Duinsprong. Continu verbeteren op 
een onderzoekende manier staat hierbij centraal. De school weet een 
veilig pedagogisch klimaat te realiseren voor de leerlingen. Ook 
krijgen de leerlingen goed les. Zo zien we dat er in de lessen wordt 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
dat samenwerkend leren een vast onderdeel is van het curriculum, 
geïntegreerd in de lessen. De school vindt de samenwerking met 
ouders belangrijk en geeft hier op diverse manieren vorm aan in de 
praktijk. De Duinsprong vervult ook een belangrijke maatschappelijke 
opdracht door onderwijs te verzorgen voor leerlingen die met 
(taal)achterstanden starten en via het onderwijs aan nieuwkomers. 
Naast het gedreven team staat een bevlogen directie die zicht heeft op 
de kwaliteit die de school levert en op wat nog beter kan. De school is 
zeer transparant over waar de school staat in de schoolontwikkeling 
en voert actief de dialoog met belanghebbenden. 
 
Wat kan beter? 
De school heeft in beeld op welke aspecten verdere ontwikkeling 
mogelijk is. Kansen zijn er bijvoorbeeld voor het zichtbaar maken van 
de sociale en maatschappelijke competenties (gekoppeld aan het 
aanbod burgerschap), en het in kaart brengen van de resultaten die de 
school wil bereiken op andere vak- en vormingsgebieden dan de 
kernvakken. Op sommige aspecten voldoet de school aan de 
wettelijke eisen maar kan de school de eigen ambities waarmee zij wil 
uitstijgen boven de basiskwaliteit nog beter doordenken. 
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Wat moet beter? 
In dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit de 
wettelijke eisen om verbetering vragen. 
 
Vervolgtoezicht 
De school valt onder het basistoezicht en wordt in principe in de 
volgende toezichtscyclus opnieuw bezocht. Ook is het mogelijk dat de 
school wordt bezocht met een themaonderzoek in het kader van het 
stelseltoezicht. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 
De inspectie heeft op 8 september 2020 een onderzoek naar de 
waardering Goed uitgevoerd op basisschool De Duinsprong. Dit 
onderzoek zou in maart 2020 uitgevoerd zijn als onderdeel van het 
vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen van Stichting Scala, 
maar dit kon toen niet doorgaan vanwege de maatregelen rond 
corona. 
 
Werkwijze 
Het bestuur heeft basisschool De Duinsprong voorgedragen voor de 
waardering ‘Goed’. Bij dit verzoek heeft de school een evaluatie van 
de kwaliteit gevoegd. Het bestuur heeft per standaard aangegeven of 
het eens is met het oordeel van de school of dat het afwijkt in zijn 
oordeel. 

Wij hebben de kwaliteit van de evaluatie getoetst. Onze conclusie is 
dat de evaluatie over de belangrijkste elementen van goed onderwijs 
gaat, van recente datum is én op objectieve bronnen is gebaseerd. 
In de zelfevaluatie heeft de school voor alle standaarden uit het 
onderzoekskader dat de inspectie gebruikt, het eigen oordeel 
weergegeven en een onderbouwing toegevoegd. Op de school 
hebben wij de zes standaarden die de school heeft uitgelicht als 'eigen 
kwaliteitsaspecten' getoetst aan het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. Dit betreft het Aanbod, Didactisch handelen, 
Samenwerking, Pedagogisch klimaat, Kwaliteitszorg en 
Kwaliteitscultuur. Onze oordelen komen op vijf van de zes 
standaarden overeen met de eigen oordelen van school en bestuur. 
Daarmee achten we de evaluatie betrouwbaar. Voor de andere 
standaarden hebben we het oordeel van school en bestuur 
geverifieerd. Er zijn geen aanwijzingen dat basisschool De Duinsprong 
op één van de andere standaarden niet aan de wettelijke eisen 
voldoet. 
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Standaard Onderzocht Geverifieerd 

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  ● 
 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben 
documenten geanalyseerd, waaronder de ingeleverde zelfevuatie van 
de school en de toegezonden documenten. Tijdens de onderzoeksdag 
hebben we lessen bezocht en het gesprek gevoerd met leerlingen, 
leraren, ouders, studenten en begeleider, directie en intern 
begeleiders. Bij de terugkoppeling aan het eind van de dag was naast 
het team van De Duinsprong ook het bestuur aanwezig. 
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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 

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. 
We hebben een signaal met het bestuur besproken. Dit heeft niet 
geleid tot aanvullend onderzoek. 
 
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 
standaarden die we hebben onderzocht en geverifieerd, waarbij we de 
oordelen en waarderingen weergeven. Wanneer de waardering Goed 
is gegeven, is dit onderbouwd. 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 dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij basisschool De Duinsprong. In onderstaande figuur zijn 
de resultaten samengevat. Te zien is wat het totaaloordeel en de 
oordelen op de vier onderzochte kwaliteitsgebieden zijn. 

Wij waarderen de kwaliteit op De Duinsprong als Goed. 
De kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en 
Kwaliteitszorg en ambitie zijn van goede kwaliteit. Binnen de 
kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, 
Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie zijn meerdere 
standaarden met een Goed gewaardeerd. Er liggen op zeven 
standaarden nog kansen om de eigen aspecten van kwaliteit beter in 
beeld te brengen. 
 
Het kernwoord op De Duinsprong is 'samen'. Een enthousiast en 
gedreven team draagt samen zorg voor goed onderwijs aan de 
leerlingen op de school. Continu verbeteren op een onderzoekende 
manier staat hierbij centraal. Het samen leren van leraren (in 
opleiding) is gemeengoed. Dit maakt dat leraren zowel eigenaar zijn 
van het onderwijsproces, als van de resultaten die zij met de 
leerlingen bereiken. De school weet een veilig pedagogisch klimaat te 
realiseren voor de leerlingen. De leerlingen zijn positief over de school 
en vertellen dat 'de hele school je familie is' en 'iedereen is je vriend'. 
Leerlingen geven aan dat zij goed onderwijs krijgen, wat werd 
bevestigd tijdens de lesobservaties. In de lessen wordt duidelijk dat 
leraren afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
dat samenwerkend leren een vast onderdeel van het curriculum is, 
geintegreerd in de lessen. Ook zien we een leergerichte houding bij de 
leerlingen. De school vindt de samenwerking met ouders belangrijk en 
geeft hier op diverse manieren vorm aan in de praktijk. De Duinsprong 
vervult daarnaast een belangrijke maatschappelijke opdracht door 
onderwijs te verzorgen voor leerlingen die met (taal)achterstanden 
starten en via het onderwijs aan nieuwkomers. 
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Wat de school in gezamenlijkheid weet te realiseren komt niet 
vanzelf. Naast het gedreven team staat een bevlogen directie die zicht 
heeft op de kwaliteit die de school levert, en op wat nog beter kan. De 
directie weet via gedeeld leiderschap de gezamenlijke doelen te 
realiseren.  
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Op de standaarden Didactisch handelen (OP3) en Samenwerking 
(OP6) stijgt de school uit boven de basiskwaliteit. Daarom waarderen 
we deze standaarden, net als de school en het bestuur in de 
zelfevaluatie, als Goed. Het kan zijn dat onze onderbouwing voor 
Goed afwijkt van de onderbouwing door school en bestuur. 
De overige standaarden binnen dit kwaliteitsgebied beoordelen we als 
Voldoende. We nemen de zelfbeoordeling van de school op deze 
standaarden niet over, omdat de zelfevaluatie nog onvoldoende zicht 
biedt op de eigen kwaliteitsaspecten en de beoordeling daarvan. 
 
Mooie ontwikkelingen in het aanbod 
We nemen het oordeel van school en bestuur op de standaard Aanbod 
(Goed) niet over omdat de ingezette ontwikkelingen rond het 
voorporTAAL en de taalklas te pril zijn, waardoor de school nog niet 
kan aantonen dat zij de eigen ambities overtuigend waarmaakt. 
Wel toont de school zich met deze initiatieven als een actief betrokken 
partij in het onderwijsveld, die de maatschappelijke opdracht serieus 
oppakt.  
 
De leerlingen krijgen goede lessen 
Op De Duinsprong krijgen de leerlingen goede lessen, waarbij 
zichtbaar is dat deze zijn afgestemd op de verschillende behoeften van 
leerlingen. De didactische structuur die de school hanteert, is 
zichtbaar in de praktijk. Ook zien we dat samenwerkend leren een 
structureel onderdeel is van de lessen, in alle groepen. De didactische 
afspraken zijn vastgelegd in kwaliteitskaarten, en via structurele 
lesobservaties wordt de uitvoering geborgd en verbeterd. De ambities 
van de school liggen in het verder verfijnen van de afstemming. 
 
Samenwerking is sterke kant van de school 
De Duinsprong laat zien dat zij goed samenwerkt met partners om er 
met elkaar voor te zorgen dat alle leerlingen een doorgaande leerlijn 
kunnen doormaken. Een eigen kwaliteit van de school is het Leren 
met Ouders. 
 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 10/16



Ouders of andere betrokkenen vanuit de familie begeleiden de 
leerlingen (meestal op school, tijdens de les) door structureel 
meerdere momenten per week individueel met het kind te werken 
aan een of meer leerstofonderdelen. 

3.2. Schoolklimaat 

De standaard Veiligheid beoordelen we met een Voldoende. We 
wijken hierbij af van het eigen oordeel (Goed) van de school omdat de 
zelfevaluatie te weinig inzicht geeft in de realisatie van de eigen 
kwaliteitsaspecten op deze standaard. De standaard Pedagogisch 
Klimaat waarderen we met een Goed, omdat de school uitstijgt boven 
de basiskwaliteit. Hierbij volgen we het oordeel van school en bestuur. 
 
De Duinsprong ademt geborgenheid en uitdaging 
Het pedagogisch klimaat op De Duinsprong is zowel ondersteunend 
als uitdagend. Er zijn duidelijke afspraken over hoe het pedagogisch 
handelen vorm krijgt. Verschillende aspecten van het pedagogisch 
klimaat worden via instrumenten (waaronder observaties) cyclisch in 
beeld gebracht, om te borgen en waar nodig aan te scherpen. In de 
praktijk is zichtbaar dat de aanpak die het team kiest en uitvoert, leidt 
tot een prettige en op leren gerichte plek voor leerlingen. Bovendien 
spelen de leerlingen een actieve rol in het klimaat op de school en zijn 
zij een serieuze geprekspartner van de directie via de leerlingenraad. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Voor de drie standaarden binnen het kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten hebben we de oordelen van het bestuur en de 
school geverifieerd. 
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Voor de standaard Resultaten nemen we de zelfbeoordeling van de 
school en het bestuur (Goed) niet over, omdat de zelfevaluatie nog 
onvoldoende zicht biedt op de eigen kwaliteitsaspecten en de 
beoordeling daarvan. We zien kansen voor de school om de ambities 
voor de resultaten voor de kernvakken te verhogen en om na te 
denken over de wijze waarop zij kan aantonen dat leerlingen ook op 
andere vak- en vormingsgebieden met voldoende kennis en 
vaardigheden de basisschool verlaten. 
 
Voor de standaard Sociale en maatschappelijke competenties zijn we 
het eens met school en bestuur dat voldaan wordt aan de wettelijke 
eisen. 
 
We waarderen de standaard Vervolgsucces als Goed. 

De school volgt haar leerlingen in het vervolgonderwijs 
We waarderen Vervolgsucces als Goed omdat de school zich doelen 
stelt voor het vervolgsucces van haar leerlingen en kan aantonen dat 
de meeste leerlingen zich succesvol ontwikkelen in het 
vervolgonderwijs. Op basis van de gegevens evalueert de school 
jaarlijks de passendheid van de gegeven adviezen en brengt zij waar 
nodig wijzigingen aan in de adviesprocedure. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Op alle drie de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie stijgt de school uit boven de basiskwaliteit. Daarom 
waarderen we de standaarden binnen dit kwaliteitsgebied als 
Goed. Dit komt overeen met de oordelen van het bestuur en wijkt 
op de standaard Kwaliteitszorg af van het oordeel van de school 
(Voldoende). We zijn het eens met het bestuur dat de school zich te 
bescheiden opstelt op dit punt. 
 
De school werkt vanuit de visie doelgericht en planmatig aan het 
continu verbeteren van het onderwijs 
We waarderen de Kwaliteitszorg als Goed omdat de school zicht heeft 
op de kwaliteit van het onderwijs en vanuit de visie planmatig en 
doelgericht werkt aan verbetering. De school brengt hiertoe cyclisch 
de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de veiligheid en de 
resultaten in beeld. 
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Bovendien geeft de school invulling aan haar maatschappelijke 
opdracht, onder andere door onderwijs te organiseren voor 
nieuwkomers en voor leerlingen die de school binnenkomen met een 
(taal)achterstand. Ook is de school een academische opleidingsschool 
voor leraren in opleiding. In dit onderzoek hebben we gezien dat de 
school waarmaakt wat zij belooft: vanuit de gesprekken met 
leerlingen, ouders, leraren, studenten, intern begeleiders en directie 
komt een consistent beeld naar voren over 'goed onderwijs op De 
Duinsprong'.   

Het team werkt samen aan de schoolontwikkeling 
We waarderen de Kwaliteitscultuur als Goed omdat we een team zien 
dat gezamenlijk werkt aan de schoolontwikkeling om het onderwijs 
aan alle leerlingen op De Duinsprong steeds verder te verbeteren. De 
Duinsprong hanteert structuren die ertoe bijdragen dat leraren 
eigenaar zijn van de schoolontwikkeling, zoals collegiale consultatie 
en werkgroepen. De school laat ook zien wat het betekent om een 
academische opleidingsschool te zijn: de school levert een bijdrage 
aan de opleiding van en het onderzoek door studenten op de school 
en werkt zelf op een onderzoekende manier aan het verbeteren van 
het onderwijs. 
 
De school verantwoordt zich transparant en voert dialoog met 
betrokkenen 
We waarderen Verantwoording en dialoog als Goed omdat de school 
helder communiceert met belanghebbenden over de 
schoolontwikkeling. De website is rijk gevuld met relevante informatie 
voor ouders en overige betrokkenen. De nieuwsbrieven en overige 
informatiebronnen (onder andere filmpjes) op de website geven een 
goed beeld van wat de school belangrijk vindt en hoe dit vorm krijgt in 
de praktijk. De werkgroep ouderbetrokkenheid en de ouderpanels 
zijn schooleigen, effectieve manieren om de dialoog met ouders te 
voeren en de ouders op die manier te betrekken bij de school. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Op de website van de school, onder het tabblad Oudervereniging, 
staat niet toegelicht dat de ouderbijdrage een vrijwillige ouderbijdrage 
betreft. Dit staat wel genoemd als je doorklikt op de link op die 
webpagina. We hebben met de school besproken dat in alle 
communicatie helder moet zijn dat het een vrijwillige ouderbijdrage 
betreft (conform artikel 40, lid 1 WPO). 
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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 bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
De school heeft het inspectiebezoek op 8 september 2020 als 
waardevol ervaren. Niet alleen om te laten zien waar we als school 
trots op zijn, maar zeer beslist ook m.b.t. de aanvullende adviezen die 
we in een mondeling gesprek hebben ontvangen van de inspecteur. Zo 
kunnen we onze kwaliteit en ons onderwijs structureel verder vorm 
geven en optimaliseren. 
 
Wat gaat goed 
De Duinsprong is trots op haar didactisch en pedagogisch handelen. 
Daarnaast willen wij ons graag profileren met onze professionele en 
onderzoekende aanpak. Wij waarderen het dat de inspectie onze 
kernwaarden respect, veiligheid, communicatie, professionaliteit 
heeft ervaren en onze deskundige aanpak onderschrijft. Mooi dat daar 
de kernwaarde SAMEN aan toegevoegd gaat worden! Daarnaast zijn 
wij blij dat onze kwaliteitszorg- en cultuur aantoonbaar is: van 
familiecultuur zijn we uitgegroeid naar een professionele cultuur. 
Uiteraard doet het ons goed dat ouders en leerlingen onze school als 
een goede school beschrijven. 
 
Wat kan beter? 
De inspectie beoordeelde de standaard Aanbod met een voldoende. 
Zelf zijn we van mening dat ons aanbod voor nieuwkomers boven het 
wettelijk vereiste uitstijgt, zeker omdat we hierin ook een functie 
hebben in de opvang van leerlingen van andere Scalascholen. We 
zullen ons aanbod in deze verder optimaliseren. Het advies van de 
inspectie om ons aanbod op burgerschap explicieter vorm te geven 
nemen we ter harte. We gaan dan ook zeker aan de slag om doelen te 
formuleren voor sociaal maatschappelijke competenties. We zullen 
het huidige beleid actualiseren en afspraken opnemen in een 
kwaliteitskaart om deze ook te kunnen borgen. 
De school ziet kansen om de resultaten naar een hoger niveau te 
tillen. De analyse van de eindresultaten en de referentieniveaus was 
gebaseerd op de signaalwaarde 1F en 1S/2F. De inspectie adviseert ons 
om doelen te formuleren die boven het landelijk gemiddelde liggen. 
Hiermee gaan we aan de slag. M.b.t. de meerbegaafde leerlingen 
hebben we doelen geformuleerd en zijn we gestart met een aanbod 
voor plusleerlingen. 
Ook zullen we beleid maken op de te behalen referentieniveaus en 
deze koppelen aan het uitstroomprofiel, zodat we zichtbaar maken 
welke referentieniveaus wij ambiëren bij de verschillende vormen van 
VO. We gaan beleid maken op de streefniveaus die wij passend vinden 
bij onze leerlingenpopulatie. 
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Vervolg 
De Duinsprong gaat aan de slag met de hierboven beschreven 
standaarden en neemt dit op in haar meerjarenplanning. Met de 
intern begeleiders zijn al afspraken gemaakt over het vaststellen van 
de te behalen doelen op de verschillende kernvakken. 
 
Tot slot 
Samen met het team proberen we de komende periode de 
aandachtspunten een plekje in onze schoolontwikkeling te geven. 
Samen gaan we voor een nog betere school, waar Ruimte om te 
groeien, ruimte om jezelf te zijn het nieuwe normaal is. De 
Duinsprong, verrassend passend! 
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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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