School of Understanding
Amsterdam-West

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 18 december 2020

Samenvatting

De kwaliteit van het onderwijs op de School of
Understanding beoordeelden wij in april 2019 als onvoldoende, omdat
de leraren niet goed les gaven. Ook hield de school de kwaliteit van
het onderwijs niet goed in de gaten.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en
niet meer als onvoldoende. De school laat sinds enkele maanden
grote verbeteringen zien en voldoet nu aan de basiskwaliteit.

Bestuur: AWBR
Bestuursnummer: 41663

School: School of Understanding
Amsterdam-West
Totaal aantal leerlingen: 125
BRIN: 20VP|C3

Wat is verbeterd?
Wij hebben gezien dat de leraren nu duidelijk uitleggen. De lessen
hebben een eenduidig doel en de leerlingen doen goed mee aan de
les. De leraren weten hoe de leerlingen het op school doen; wat ze
makkelijk vinden of wat juist te moeilijk voor hen is. Deze informatie
over de ontwikkeling gebruiken zij om de lessen voor te bereiden.
Hierdoor kunnen de leraren het onderwijs afstemmen op de
behoeften van de kinderen en leren de kinderen van de les.
De schoolleiding weet nu goed wat er in de klassen gebeurt en grijpt in
als dat niet in orde is. Daardoor kon de kwaliteit van het onderwijs
verbeteren.
Wat moet nog beter?
De kwaliteit van het onderwijs is nog maar kort verbeterd. De school
moet alle verbetermaatregelen en afspraken nog goed vastleggen.
Ook moet de school regelmatig nagaan of alle plannen gelukt zijn en
het juiste effect hebben.
Wat kan beter?
Op de School of Understanding zitten veel kinderen die zich snel
kunnen ontwikkelen en extra uitdaging kunnen gebruiken. De leraren
mogen hogere verwachtingen hebben van de kinderen en de les daar
nog meer op aanpassen.
Ook kan de schoolleiding de leraren nog meer betrekken bij de
ontwikkeling van de school.
Hoe verder?
Wij vinden dat de school zich nog maar kort heeft verbeterd. We
willen zien dat de school de verbeteringen vasthoudt.
Over ongeveer een jaar voeren wij een gesprek met het bestuur en de
directie om vast te stellen of dit is gelukt.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De inspectie heeft op 5 november 2020 een herstelonderzoek
uitgevoerd op de School of Understanding naar aanleiding van het
oordeel onvoldoende in april 2019.
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
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de
directeur, intern begeleider, leraren en het bestuur.
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 april 2019 hebben wij op School of Understanding AmsterdamWest een onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende
toegekend.
Op 5 november 2020 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe.

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op de School of
Understanding als Voldoende, omdat wij tijdens het herstelonderzoek
hebben geconstateerd dat de onderzochte standaarden voldoen aan
de wettelijke vereisten.
De onderwijsresultaten beoordelen we niet, wegens het ontbreken
van eindtoetsgegevens omdat het een nieuwe school is met weinig
bovenbouwleerlingen.
De school is sinds het inspectiebezoek in 2019 bezig met een
verbeterslag, maar het verbeterproces kwam in de eerste maanden
uiterst moeizaam op gang. De verbeteringen zijn echt van start
gegaan in het begin van 2020, met de komst van een nieuwe directie
en intern begeleider.
De school heeft, ondanks de corona-crisis, de afgelopen
maanden flinke stappen gezet. Dit is te zien in de kwaliteitszorg van
de school (KA1), het didactisch handelen van de leraren (OP3) en de
manier waarop de leraren en intern begeleider de leerlingen volgen in
hun ontwikkeling (OP2).

Afspraken over vervolgtoezicht
Wij hebben de standaard Kwaliteitszorg als voldoende
beoordeeld, maar vinden de gerealiseerde kwaliteit op de School of
Understanding nog wel kwetsbaar. Wij geven het bestuur een
herstelopdracht bij de standaard Kwaliteitszorg. Het bestuur dient er
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voor te zorgen dat de kwaliteit vastgehouden wordt en de
kwaliteitsverbeteringen geëvalueerd en geborgd. Dit controleren wij
over een jaar in een gesprek met bestuur en directie.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

We geven een herstelopdracht op de
standaard Kwaliteitszorg KA1.
De school heeft binnen het stelsel
van kwaliteitszorg nog onvoldoende
aandacht voor de evaluatie en
borging (art.10 en 12, vierde lid,
WPO).

Het bestuur zorgt er voor dat deze
tekortkoming wordt hersteld.

Wij controleren dit in het derde
kwartaal van 2021 in een gesprek
met bestuur en directie.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
Context
In april 2019 oordeelde de inspectie dat het onderwijs op de School of
Understanding Amsterdam-West van onvoldoende kwaliteit
was. Bestuur en school hadden destijds moeite om dit oordeel te
erkennen en het verbeterproces kwam zeer moeizaam op gang.
Midden in het schooljaar 2019-2020 wisselde het bestuur en is er een
nieuw duo van directeur en intern begeleider aangesteld op de School
of Understanding. Zij hebben de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs vanaf dat moment voortvarend ter hand genomen.
Zij kregen zicht op de kwaliteit van het onderwijs door het
inspectierapport, een auditrapport en eigen observaties. Op basis van
deze gegevens hebben zij in maart 2020 een verbeterplan geschreven
en zijn zij met het team aan de slag gegaan. De uitvoering van het plan
liep vertraging op door de coronacrisis en het feit dat niet alle leraren
mee wilden of konden doen aan de verbeteringen. Ook ouders
vonden de ingeslagen weg niet altijd de juiste. Er zijn veel wisselingen
in het team geweest en een grote groep leerlingen verliet de school.
Vanaf augustus 2020 moest de school dan ook flink in de versnelling.
Het is de schoolleiding en het team gelukt om in een korte periode
veel werk te verzetten en verbeteringen door te voeren.
In de volgende paragrafen lichten wij per kwaliteitsgebied kort de
bevindingen op de onderzochte standaarden toe.

3.1. Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen wij, net als in 2019, als
Voldoende. Het proces van verzamelen en analyseren van
onderwijsresultaten en ontwikkelingsgegevens is nu zodanig dat
kinderen over het algemeen onderwijs krijgen dat afgestemd is op
hun onderwijsbehoeften.
De leraren nemen toetsen uit het leerlingvolgsysteem en de methodes
af en plaatsen de resultaten in een overzichtelijke digitale groepskaart.
Op basis van een analyse van de toetsresultaten stellen zij een
weekplan op met passende doelen en bereiden zij de lessen voor. Bij
de kleuters hebben de leraren een ontwikkelvolgsysteem ingevoerd.
Met dit volgsysteem brengen zij groei of stagnatie in beeld en kunnen
de leraren het thematische aanbod passend maken voor de kinderen.
Deze wijze van het volgen van leerlingen is recent ingericht op de
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school en de leraren werken er nog kort mee. De intern begeleider
coacht de leraren intensief bij het analyseren van de gegevens en het
vaststellen van vervolgacties, zodat achterstanden kunnen worden
ingelopen. Een aandachtspunt hierbij is het evalueren van de
genoteerde acties en het doorplannen van eventuele interventies op
basis van de evaluatie. Een ander aandachtspunt is dat de leraren
sneller mogen ingrijpen als ontwikkeling stagneert en zij niet te lang
afwachten.

Didactisch handelen
De standaard Didactisch handelen beoordelen wij als Voldoende
omdat de leraren doelgericht lesgeven en aansluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
Op de school zijn recent nieuwe methodes voor de basisvakken
ingevoerd. De leraren volgen de didactische aanwijzingen van de
methodes nauwkeurig en differentiëren op meerdere niveaus. De
uitleg is helder en de kinderen doen actief mee. We hebben gezien dat
de lessen gestructureerd verlopen.
De school kan de afstemming op de onderwijsbehoeften van de
beterpresterende leerlingen verder verbeteren. Op de school zitten
veel kinderen die zich snel kunnen ontwikkelen en extra uitdaging
kunnen gebruiken. De leraren mogen hogere verwachtingen hebben
van de kinderen en de les daar nog meer op inrichten.

3.2. Schoolklimaat

Veiligheid
Wij beoordelen deze standaard nu als Voldoende omdat de School of
Understanding voldoet aan de wettelijke eisen die aan veiligheid
worden gesteld.
De school monitort de veiligheidsbeleving met een gevalideerd
instrument. Hierdoor en door eigen observaties heeft de school zicht
op de veiligheidsbeleving in school en in de groepen. Waar nodig
onderneemt de school planmatig actie om de veiligheidsbeleving te
verbeteren.

3.3. Onderwijsresultaten
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Wij kunnen de onderwijsresultaten niet beoordelen. De eindresultaten
zijn pas te beoordelen wanneer de school drie jaren op rij leerlingen in
groep 8 heeft gehad die de eindtoets hebben gemaakt.
De School of Understanding is een jonge school is met weinig
bovenbouwleerlingen. In 2019 is de eindtoets voor het eerst
afgenomen bij twee leerlingen. In 2020 is de eindtoets niet
afgenomen vanwege de coronacrisis.
De leraren krijgen de ontwikkeling van de leerlingen steeds beter in
beeld. Zij werken hard om de leerachterstanden, die in de afgelopen
jaren bij rekenen en taalverzorging zijn opgelopen, weg te werken. Dit
moet ook als de school over enkele jaren voldoende eindopbrengsten
met de huidige middenbouwleerlingen wil behalen.
De school heeft een leerlingpopulatie waarbij de leraren veel van de
leerlingen mogen verwachten. De school kan bij de populatie
passende ambities voor de eindresultaten formuleren.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Wij beoordelen de standaard Kwaliteitszorg nu als Voldoende omdat
de schoolleiding zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en
planmatig werkt aan de verbetering van deze kwaliteit. Hierdoor is het
onderwijsproces sterk verbeterd.
Wij hebben gezien dat de schoolleiding een goed beeld heeft van het
didactisch handelen van de leraren, van de leeropbrengsten in de
groepen en van de extra ondersteuning die een aantal leerlingen
nodig heeft.
Ook hebben wij gezien dat de directeur en de intern begeleider sturen
op verbeteringen door middel van het schrijven van een school- en
jaarplan, door het inrichten van een systeem voor het volgen van
leerlingen, door het verzorgen van onderwijsmethodes- en
materialen, maar vooral door het begeleiden en scholen van de
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leraren om hun didactisch handelen doelgerichter en effectiever te
maken. Dit laatste is in een degelijke personeelscyclus vastgelegd.
Hierdoor is er nu onderwijs van voldoende kwaliteit.
De gerealiseerde kwaliteit is van recente datum en vraagt om borging.
Het inzichtelijk vastleggen en overdraagbaar maken van de geldende
afspraken is een aandachtspunt. Dit is nodig om de
kwaliteitsverbetering duurzaam te maken. Evaluatie van het verbeteren jaarplan heeft door de korte periode nog niet plaats kunnen vinden
waardoor de kwaliteitszorg nog niet cyclisch is. Hiervoor krijgt de
school een herstelopdracht.
Om het eigenaarschap voor de schoolontwikkeling bij de leraren te
vergroten en hun kwaliteitsbewustzijn te versterken, kan de school de
leraren actiever betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs.
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4 . Reactie van het bestuur
Bestuur en directie hebben het conceptrapport n.a.v. herstel
onderzoek SoU in goede orde ontvangen en herkennen zich volledig in
de conclusies van het rapport. Zij zijn verheugd dat de inspectie de
kwaliteitsslag, die de school in korte tijd en werkend in een complexe
context heeft weten te maken, herkent. Bestuur en directie herkennen
ook de vaststelling dat het herstel nog broos is en verdere borging
behoeft.
De inspectie formuleert als specifiek actiepunt voor het bestuur dat de
gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen wordt vastgehouden en dat
evaluatie en borging plaatsvindt. Dit zullen wij in het komende jaar
actief doen door gedurende het jaar vanuit het bestuur, samen met de
directie, een aantal evaluaties uit te voeren.
Tevens zal er specifiek aandacht zijn voor:
• Groeiperspectief: de school zal, ook om minder kwetsbaar te
worden, weer groeiperspectief moeten laten zien (in enkele jaren
tijd naar 250-300 leerlingen). Aan de waarnemend directeur is
gevraagd om begin 2021 hierover aan het bestuur te rapporteren
en met, door ouders en medewerkers gedragen, voorstellen te
komen. Op basis hiervan zal in de loop van het eerste kwartaal
verdere bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over de
toekomst en de organisatie van de school.
• De kwetsbaarheid van een vooralsnog kleine school in relatie tot
kwaliteit en organiseerbaarheid: specifieke aandacht zal worden
besteed aan de inbedding van de school in ‘het grotere geheel’
van AWBR, zodat de school ook minder kwetsbaar is voor
externe invloeden (bv Corona en lerarentekort). Denk hierbij bv
aan meer intensieve samenwerking met 1 of meerdere AWBRscholen om samen vraagstukken t.a.v. bemensing of extra
ondersteuning voor kwetsbare kinderen aan te pakken.
• Stabiliteit van de leiding: De school heeft in de afgelopen 5 jaar 3
verschillende directeuren gekend. Het is van groot belang om
verdere wisselingen in leiding zoveel als mogelijk te vermijden.
Het bestuur is dan ook van zins om, na overleg met de
medezeggenschapsraad, de huidig waarnemend directeur in een
vaste positie te benoemen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

