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Samenvatting 

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit 
jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht (hierna genoemd SOPHIA). We 
hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor 
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om 
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
 
Wat gaat goed? 
SOPHIA maakt haar motto 'elk kind is uniek' in de praktijk ook 
daadwerkelijk waar. Wij hebben dit gezien bij de scholen, waar alle 
kinderen goed in beeld zijn en waar ook goed naar hen geluisterd 
wordt. 
Mede door een uitstekend stelsel van kwaliteitszorg, maar vooral door 
een opvallend sterke kwaliteitscultuur in de hele organisatie, krijgen 
de kinderen van de bij SOPHIA aangesloten scholen goed en veelzijdig 
onderwijs aangeboden. De drie scholen van SOPHIA hebben wij alle 
als 'goed' beoordeeld. 
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet 
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van 
goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het 
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de 
wettelijke eisen. 
 
Wat moet beter? 
We hebben in onze onderzoeken geen zaken aangetroffen die 
vanwege wettelijke bepalingen verbeterd moeten worden. 
 
Wat kan beter? 
De scholen zouden in hun zelfevaluatie van de standaarden de eigen 
normering zodanig kunnen aanpassen, dat beter inzichtelijk is op 
welke punten verdere ontwikkeling mogelijk is. 
Hoewel dit sectorbreed in Nederland nog volop in ontwikkeling is, 
geven wij de intern toezichthouder ter overweging in het volgende 
jaarverslag aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop. Ook 
verzoeken wij de intern toezichthouder aandacht te besteden aan de 
resultaten die zijn handelen heeft opgeleverd. 

Bestuur: Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht 
(SOPHIA) 
Bestuursnummer: 42562 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 3 
 
Totaal aantal leerlingen: 1525 
(Teldatum: 1 okt. 2018) 
 
Lijst met onderzochte scholen: 

SOL Admiraal/SOL Krommeweg 

SOL Villa Ambacht 

SOL De Watervlinder 
 
BRIN: 19KI, 19MA, 27XB. 
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Daarnaast geven wij het bestuur in overweging de 
continuïteitsparagraaf te verbeteren door een duidelijke verbinding te 
maken tussen de meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het 
strategisch beleid. 
 
Vervolg 
Ons onderzoek geeft geen aanleiding voor vervolgactiviteiten vanuit 
de inspectie. Dit betekent dat wij over ongeveer vier jaar opnieuw een 
onderzoek doen. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuïteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in juni 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd 
bij SOPHIA. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag 
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van 
deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de 
hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

Tabel overzicht standaarden bestuur 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. We 
onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen 
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen we de 
standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. We onderscheiden 
binnen het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende 
typen onderzoek: 
 
• Verificatieonderzoek 
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de 
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren 
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied 
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Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de 
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het 
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de 
school. 
 
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s 
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar 
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden. 
 
• Onderzoek op verzoek goede school 
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan 
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening 
van het bestuur goed zijn. 
 
• Herstelonderzoek 
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen 
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een 
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 6/29



Goed 

School 1 2 3 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod/Onderwijsprogramma ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● ● ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● ● ● 

OP6 Samenwerking ● ● ● 

OP8 Toetsing en afsluiting ● ● ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● ● ● 

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ● ● ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten/Studiesucces ● ● ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties ● ● ● 

OR3 Vervolgsucces ● ● ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● 

1. SOL Admiraal/SOL Krommeweg, 2. SOL Villa Ambacht, 3. SOL De 
Watervlinder 

Tabel overzicht standaarden 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leraren, leerlingen 
en ouders en we hebben verschillende lessen bezocht. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op 
bestuursniveau. Hoofdstuk 3, 4 en 5 beslaan de onderzoeken naar 
'goed' op de drie SOPHIA-scholen. In hoofdstuk 6 is de reactie van het 
bestuur op het onderzoek en rapportage 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 

Financieel beheer 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op 
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 
 
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. Te zien is wat 
de oordelen zijn op de twee onderzochte kwaliteitsgebieden op 
bestuursniveau. In het eerste vierjaarlijks onderzoek op 
bestuursniveau geven we in het funderend onderwijs geen oordeel op 
het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een 
oordeel op de drie standaarden afzonderlijk. Ook is weergegeven in 
hoeverre onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur 
zelf heeft van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen. Daarnaast 
staat hierin in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op 
schoolniveau. 
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Bij SOPHIA is 
elk kind uniek 

Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
 
Deze vraag, die feitelijk het hele vierjaarlijkse onderzoek samenvat, 
kunnen wij zonder meer positief beantwoorden. Zoals uit het rapport 
blijkt, is de sturing op kwaliteit vanuit het bestuur goed en we 
constateren dat die sturing effectief doorwerkt op de scholen van 
SOPHIA. 
Het bestuur maakt zijn motto: 'elk kind is uniek' in de praktijk ook 
daadwerkelijk waar. 
We beoordelen het bestuur op de standaarden Kwaliteitszorg en 
Kwaliteitscultuur als 'goed'. Naast de ambities, die uitgewerkt zijn in 
duidelijke beleidsplannen voor de scholen, is ook de organisatie zo 
ingericht dat de professionele cultuur in alle geledingen gedragen 
wordt. Het bestuur heeft weloverwogen op basis van haar gevoelde 
verantwoordelijkheid ambities gesteld en wil deze ook extern laten 
toetsen. Zo heeft het bestuur alle drie haar scholen voorgedragen 
voor een onderzoek naar 'goede school'. Dit bleek terecht: wij hebben 
alle drie scholen van het bestuur als 'goed' beoordeeld.  
 
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de 
financiële continuïteit van SOPHIA. Ook de financiële rechtmatigheid 
is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het kwaliteitsgebied 
Financieel beheer. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen. 

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/29



Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Het bestuur investeert in 
het 'denkend en sturend vermogen van het leiderschap', zoals 
beschreven in het beleidsdocument 'Leidraad tot Samenwerking'. Dit 
heeft geresulteerd in een organisatie die uitstekend in staat is om de 
eigen kwaliteiten en die van de scholen te kennen, verbeterpunten te 
ontdekken en de kwaliteiten verder te ontwikkelen. Bestuur en 
scholen hanteren daarbij een deugdelijk stelsel van kwaliteitszorg, dat 
de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten bewaakt 
en zorgt voor borging. Bij de evaluaties worden ook externe 
deskundigen betrokken. Het kwaliteitsstelsel is op de scholen 
doorvertaald in het zogenaamde '9-veld', waarin de schoolkwaliteiten 
inzichtelijk en toetsbaar in kaart zijn gebracht. 
De scholen worden in het kwaliteitsstelsel niet in een uniform profiel 
gedwongen, maar daarentegen gestimuleerd om - met 
gebruikmaking van kwaliteiten die op iedere school weer anders zijn - 
zich zodanig te ontwikkelen dat de leerlingen zich thuisvoelen en 
zoveel mogelijk profiteren van het onderwijsaanbod. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Ook deze standaard beoordelen we als 'goed'. De 
verantwoordeljkheidsverdeling binnen het bestuur en tussen bestuur 
en scholen is integer en transparant en leidt tot effectieve 
samenwerking om kwaliteit te realiseren. In alle geledingen van 
SOPHIA is sprake van een goede kwaliteitscultuur waarbij 
systematisch en weloverwogen wordt gezocht naar mogelijkheden 
om onderwijskwaliteit over de volle breedte te vergroten. Bestuur en 
scholen verliezen daarbij de realiteit niet uit het oog: de plannen zijn 
ambitieus maar realistisch en zij worden planmatig en stapsgewijs 
doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de wijze waarop de scholen, in 
nauwe samenwerking met externe partners, zijn ontwikkeld tot 
integrale kindcentra (SOL: speel-ontwikkel-leerplein), waarin gewerkt 
wordt vanuit één missie, één pedagogische visie, met één team en 
zoveel mogelijk met doorlopende leerlijnen. 
Mede met behulp van zowel in- als externe audits, zorgen bestuur en 
scholen voor een permanente dialoog over kwaliteitsverbetering. Het 
bestuur ziet erop toe dat de vakbekwaamheid van het onderwijzend 
personeel op orde is en blijft. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Bestuur en scholen leggen intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren 
daarover actief een dialoog. De medezeggenschap voelt zich gehoord 
en geeft gevraagd en ongevraagd haar mening, waarbij door het 
bestuur geen restricties zijn opgelegd. 
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Kengetallen Indicatie Realisatie Prognose 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

2,97 3,01 3,27 2,83 3,18 4,07 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,80 0,78 0,80 0,77 0,80 0,84 

Weerstandsvermogen < 5% 37,70% 42,92% 45,68% 48,91% 52,00% 53,92% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

7,98% 8,06% 7,91% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% 3,60% 8,22% 6,08% 3,86% 2,86% 2,35% 

Het bestuur voldoet in dit opzicht aan alle wettelijke eisen en we 
beoordelen deze standaard daarom als 'voldoende'.   

2.2. Financieel beheer 

Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de 
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en 
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële 
doelmatigheid. 
 
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als 
'voldoende'. Het Financieel beheer is dan ook beoordeeld als 
'voldoende. 

Financiële continuïteit 
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur 
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie 
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden ('indicatie') die wij 
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie. 

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'voldoende'. De tabel 
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat 
beeld. Wel wijzen wij op enkele aandachtspunten. 
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Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het gewenst 
dat in de continuïteitsparagraaf het volgende onderdeel is 
opgenomen: 
De Raad van Toezicht legt verantwoording af. De resultaten die het 
handelen van de Raad van Toezicht heeft opgeleverd ontbreekt echter 
in deze verantwoording. 
We geven de Raad van Toezicht in overweging hieraan in zijn 
verantwoording in het eerstvolgende jaarverslag aandacht te 
besteden. 
 
Naast de elementen die verplicht aanwezig moeten zijn op grond van 
de vereisten uit de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, geven wij 
het bestuur in overweging de continuïteitsparagraaf te verbeteren 
door een duidelijke verbinding te maken tussen de 
meerjarenbegroting en de doelstellingen vanuit het strategisch beleid 
in de eerstvolgende jaarverslagen. 

Financiële doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel gaan 
wij zo nodig het gesprek aan over onderwerpen die de doelmatigheid 
raken. Bij SOPHIA kwam het volgende onderwerp aan de orde: 
 
Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van 
rijksmiddelen 
Het is de wettelijke taak van SOPHIA om onafhankelijk en deugdelijk 
intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet 
beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) 
zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële 
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over 
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. De 
verantwoording over de doelmatigheid van de besteding hebben wij 
niet aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern 
toezichthouder aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de 
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de 
eerstvolgende jaarverslagen. Dit aspect van het interne toezicht is op 
dit moment sectorbreed nog in ontwikkeling. Daarom vinden wij het 
vooralsnog niet gepast om naast dit verzoek ook een uitdrukkelijke 
herstelopdracht te geven. 

Financiële rechtmatigheid 
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor SOPHIA als 
'voldoende'. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van 
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals 
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële 
rechtmatigheid. In het onderzoek bij SOPHIA leidt de weging van de 
beschikbare informatie tot een positief oordeel. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: SOL Admiraal/SOL 
Krommeweg 

 

3 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op SOL 
Admiraal/SOL Krommeweg. Het bestuur heeft deze school 
voorgedragen voor een onderzoek op verzoek naar een 'goede 
school'. 
 
Onderstaand figuur vat de resultaten van het onderzoek samen. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Op basis van ons onderzoek, waarvan de bevindingen hieronder zijn 
weergegeven, zijn wij van oordeel dat sprake is van een 'goede 
school'. De school voldoet aan alle deugdelijkheidseisen bij de 
onderzochte standaarden en realiseert op overtuigende wijze eigen 
aspecten van kwaliteit. 
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3.1. Onderwijsproces 

Aanbod (OP1) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school heeft een 
opmerkelijk breed aanbod. Behalve het reguliere, op de kerndoelen 
afgestemde aanbod dat de leerlingen voorbereidt op 
vervolgonderwijs en samenleving, verzorgt de school lessen in sport, 
techniek en cultuur. Dit aanbod is aantrekkelijk, goed gestructureerd 
en gericht op het aanleren van vaardigheden. 
 
Zicht op ontwikkeling en zorg voor leerlingen (OP2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school heeft goed zicht 
de prestaties van de leerlingen. Zij analyseert de kenmerken van haar 
populatie systematisch en past daar de zorg aantoonbaar op aan. De 
leraren hebben de leerlingen goed in beeld volgens het beredeneerde, 
cyclische 'stroomschema 9-veld'. Dit stroomschema, dat systematisch 
wordt toegepast, voorziet in analyses op drie niveaus (school, groep, 
leerling). Niet alleen uitval wordt geanalyseerd, er is ook sprake van 
een gedegen signalering van meerbegaafde en hoogbegaafde 
leerlingen. Op leerlingniveau worden resultatenanalyses vertaald in 
groeps- en individuele plannen voor (extra) zorg. Al met al staat het 
zorgsysteem als een huis. De groepsleraar, de intern begeleider en de 
teamleider werken in dat systeem goed samen. Behalve signalering 
door analyse van toetsen en dergelijke, zijn de leraren steeds in 
gesprek met de leerlingen over hun leerproces. De kinderen met wie 
wij hebben gesproken ervaren dit als stimulerend. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkelen. De leraren zorgen voor een heldere structuur 
van de lessen en over het algemeen voor goed klassenmanagement. 
Zij kunnen zich nog verder ontwikkelen door grotere differentiatie bij 
de instructie, en ook door het geven van meer persoonsgerichte 
feedback bij de instructie. Zowel de differentiatie als de 
persoonsgerichte feedback zijn bij de verwerking wel goed. 
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Extra ondersteuning (OP4) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Leerlingen die dat 
nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en 
begeleiding. Leerlingen met extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband, met een afwijkende leerlijn of een 
substantiële leerachterstand, hebben een reëel en steeds actueel 
ontwikkelingsperspectief. De school ziet erop toe dat kinderen voor 
bepaalde vakken pas op een eigen leerlijn worden gezet wanneer dit 
de enige mogelijkheid is. 
 
Samenwerking (OP6) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school werkt goed 
samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen 
vorm te geven. Het SOL (speel-ontwikkel-leerplein) concept impliceert 
een intensieve samenwerking met kinderopvang, zodat doorgaande 
leerlijnen zijn opgezet in het aanbod (zowel organisatorisch als met 
gezamenlijke activiteiten) en in het volgen van de peuters en kleuters. 
Er is een goede samenwerking in de hele keten om kinderen in 
achterstandsituaties adequaat op te vangen. De communicatie met 
ouders hierover is goed. 
 
Toetsing en afsluiting (OP8) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De toetsing en 
afsluiting verlopen zorgvuldig. De school toetst op vrijwel alle 
leergebieden. Zowel voor de eindtoets als voor de adviesprocedure 
zijn protocollen opgesteld. 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid (SK1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Schoolleiding en 
leraren zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen. De kinderen 
met wie wij gesproken hebben ervaren dat ook. De school dient er wel 
voor te zorgen dat de rol van de vertrouwenspersoon beter bekend is 
bij de kinderen. 
 
Pedagogisch klimaat (SK2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Het pedagogisch klimaat 
van de school is prima in orde en leerlingen en ouders met wie wij 
hebben gesproken zijn vol lof over het prettige schoolklimaat. Dat 
betreft niet alleen de onderlinge omgang, maar ook bijvoorbeeld de 
manier waarop de zij-instromers (waarvan de school er relatief veel 
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heeft) worden opgevangen. De kinderen leren ook van elkaar: 
kinderen van diverse groepen spelen met elkaar en er zijn tutors. De 
gedragsregels zijn doordacht en worden goed gecommuniceerd en in 
praktijk gebracht. Onwenselijk gedrag wordt snel en goed aangepakt. 
De fysieke karakteristieken van het schoolgebouw worden benut voor 
het bevorderen van rust en orde. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Leerresultaten (OR1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school behaalt met 
haar leerlingen leerresultaten die in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. De resultaten voor rekenen/wiskunde vallen echter 
wat tegen. De school is zich hiervan bewust en heeft maatregelen 
genomen. 
 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school ziet erop 
toe dat de leerlingen sociale en maatschappelijke competenties 
ontwikkelen. In het 'burgerschapskatern' is uiteengezet welke 
onderdelen van het aanbod daaraan bijdragen. 
 
Vervolgsucces (OR3) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De bestemming van de 
leerlingen na het verlaten van de school is goed bekend en voldoet 
ook aan de verwachtingen van de school. De school onderhoudt 
goede relaties en heeft een gestructureerde kennisoverdracht met de 
instellingen van vervolgonderwijs waar de kinderen naar uitstromen. 
Die instellingen worden niet alleen bevraagd maar ook bezocht, zelfs 
tot in de leslokalen. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 
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Kwaliteitszorg (KA1) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school heeft een goed 
werkend stelsel van kwaliteitszorg dat zorgt voor een deugdelijke, 
cyclische monitoring van onderwijskwaliteiten en voor tijdig en 
doeltreffend optreden wanneer kwaliteiten in het geding lijken te 
komen of verbeteringen nodig zijn. De school heeft haar ambitieuze 
maar realistische doelstellingen goed gepland. Er zijn beredeneerde 
streefdoelen voor onder meer de leeropbrengsten. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
Deze standaard beoordelen we  als 'goed'. De kwaliteitscultuur van 
het bestuur en de scholen is zonder meer als goed te kwalificeren. Op 
de school zijn de ambities van het bestuur - die worden vormgegeven 
in samenspraak met de school - welbekend en prijst men de 'korte 
lijnen'. Ieder draagt vanuit zijn eigen rol bij aan de 
onderwijskwaliteiten. Binnen het team zijn er specialisten op allerlei 
gebieden zoals voor rekenen, gedrag, motoriek en dergelijke. Er zijn 
werkgroepen op allerlei gebieden die opereren op schoolniveau, maar 
gebruik maken van expertise van leraren van andere scholen van het 
bestuur. De bekwaamheden van het personeel worden op peil 
gehouden. 
 
Verantwoording en dialoog (KA3) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Het bestuur en de 
school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover 
actief een dialoog. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: SOL Villa Ambacht 

4 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op SOL 
Villa Ambacht. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor een 
onderzoek op verzoek naar een 'goede school'. 
 
Onderstaand figuur vat de resultaten van het onderzoek samen. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Op basis van ons onderzoek, waarvan de bevindingen hieronder zijn 
weergegeven, zijn wij van oordeel dat sprake is van een 'goede 
school'. De school voldoet aan alle deugdelijkheidseisen bij de 
onderzochte standaarden en realiseert op overtuigende wijze eigen 
aspecten van kwaliteit. 

4.1. Onderwijsproces 
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Aanbod (OP1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Het aanbod bereidt de 
leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. Naast het 
reguliere aanbod voor de kernvakken, verzorgt de school lessen in 
Engels (vanaf groep 1, met een native speaker), 21ste -eeuwse 
vaardigheden en ook is er veel gerichte aandacht voor creatief 
(thematisch) onderwijs. 
 
Zicht op ontwikkeling en zorg voor leerlingen (OP2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school analyseert de 
kenmerken van haar populatie systematisch en past daar de zorg 
aantoonbaar op aan. De leraren hebben de leerlingen goed in beeld 
volgens het beredeneerde, cyclische 'stroomschema 9-veld'. Op 
leerlingniveau zijn resultatenanalyses vertaald in de 'actieplannen' die 
bondig en adequaat aangeven welke (extra) zorg vereist is en de 
school ziet erop toe dat die zorg wordt gegeven en geëvalueerd. 
De kinderen zijn - conform het Daltonconcept van de school - goed op 
de hoogte van hun eigen leerproces. Dit betreft niet alleen de 
kernvakken. De kinderen worden over de volle breedte van het ruime 
aanbod van de school gestimuleerd om hier zelf op te reflecteren. De 
metacognitieve vaardigheden van de leerlingen worden gericht 
gestimuleerd. De kinderen met wie wij gesproken hebben ervaren dit 
als heel positief. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Het didactisch 
handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkelen. De leraren zorgen voor een helder structuur van de 
lessen en over het algemeen voor goed klassenmanagement. Zij 
kunnen zich nog verder ontwikkelen bij het geven van directe 
persoonsgerichte feedback bij de instructie. De feedback bij de 
verwerking is goed. 
 
Extra ondersteuning (OP4) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Leerlingen die dat 
nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en 
begeleiding. Leerlingen met extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband, met een afwijkende leerlijn of een 
substantiële leerachterstand, hebben een reëel en steeds actueel 
ontwikkelingsperspectief. 
 
Samenwerking (OP6) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school werkt intensief 
samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen 
vorm te geven. Het Dalton-SOL (speel-ontwikkel-leerplein) concept 
impliceert een intensieve samenwerking met kinderopvang, zodat 
doorgaande leerlijnen zijn opgezet in het aanbod (zowel 
organisatorisch als met gezamenlijke activiteiten) en in het volgen van 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 20/29



 

de peuters en kleuters. Er is een goede samenwerking in de hele keten 
om kinderen in achterstandsituaties adequaat op te vangen. De 
communicatie met ouders hierover is goed. 
 
Toetsing en afsluiting (OP8) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De toetsing en 
afsluiting verlopen zorgvuldig. De school toetst op vrijwel alle 
leergebieden. Zowel voor de eindtoets als voor de adviesprocedure 
zijn protocollen opgesteld. 

4.2. Schoolklimaat 

Veiligheid (SK1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Schoolleiding en 
leraren zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen. De kinderen 
met wie wij gesproken hebben ervaren dat ook. 
 
Pedagogisch klimaat (SK2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Het pedagogisch klimaat 
van de school is prima in orde. De leerlingen en ouders met wie wij 
hebben gesproken zijn vol lof over het schoolklimaat, dat zij 
beschouwen als de aantrekkelijkste karakteristiek van de school. De 
regels zijn doordacht en worden goed gecommuniceerd en in praktijk 
gebracht. Onwenselijk gedrag wordt snel en goed aangepakt. De 
kinderen spelen hierbij zelf een rol met mediatoren die hun rol serieus 
nemen en naar wie ook door de andere kinderen geluisterd wordt. In 
de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen zijn nadrukkelijk ook 
gedragsdoelen opgenomen, waarbij zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid voorop staan. 

4.3. Onderwijsresultaten 
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Leerresultaten (OR1) 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die in 
overeenstemming zijn met de gestelde normen. De eindopbrengsten 
zijn, berekend over de afgelopen drie jaren, voldoende De school 
streeft - mede gelet op de vele activiteiten die zij ontplooit op een 
breed terrein - onverminderd te streven naar leeropbrengsten die 
passend zijn voor haar populatie. 
 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school ziet erop toe dat 
de leerlingen sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen 
en zij heeft hiervoor ook duidelijke doelen gesteld. Deze doelen zijn 
verweven in een reeks van 'maatschappelijke' activiteiten in en rond 
de school, die aantoonbaar bijdragen aan bekendheid met 
bijvoorbeeld politiek, religies en ambachten. 
 
Vervolgsucces (OR3) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De bestemming van de 
leerlingen na het verlaten van de school is goed bekend en voldoet 
ook aan de verwachtingen van de school. De school onderhoudt 
goede relaties en heeft een gestructureerde kennisoverdracht met de 
instellingen van vervolgonderwijs waar de kinderen naar uitstromen. 
Die instellingen worden niet alleen bevraagd maar ook bezocht, zelfs 
tot in de leslokalen. 

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg (KA1) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Het bestuur en de school 
hebben een uitstekend stelsel van kwaliteitszorg ingericht, dat zorgt 
voor een deugdelijke, cyclische monitoring van onderwijskwaliteiten 
op alle terreinen, en voor tijdig en doeltreffend optreden wanneer 
kwaliteiten in het geding lijken te komen of verbeteringen nodig zijn. 
De stelsels van kwaliteitszorg op bestuurs- en schoolniveau zijn 
geïntegreerd en getuigen van een strategische planning, die goed is 
uitgewerkt in realistische jaarplannen en verbeterdoelen. De school 
stelt ambitieuze maar realistische doelen op alle terreinen van het 
onderwijs. 
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Kwaliteitscultuur (KA2) 
De kwaliteitscultuur van de school is zonder meer als 'goed' te 
kwalificeren. Op de school zijn de ambities van het bestuur - die 
worden vormgegeven in samenspraak met de school - welbekend en 
prijst men de 'korte lijnen'. Ieder draagt vanuit zijn eigen rol bij aan de 
onderwijskwaliteiten. Er is een opleidingsplan, waarbij zowel 
teambreed als op individueel niveau de bekwaamheden van het 
personeel op peil worden gehouden. De focus ligt daarbij op 'coaching 
on the job' en ook wordt ruimte gecreëerd voor collegiale consultatie. 
 
Verantwoording en dialoog (KA3) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school legt intern 
en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen 
en resultaten en voert daarover actief een dialoog. 

4.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Resultaten onderzoek goede 
school: SOL De Watervlinder 

5 . 

In dit hoofdstuk leest u onze bevindingen van het onderzoek op SOL 
De Watervlinder. Het bestuur heeft deze school voorgedragen voor 
een onderzoek op verzoek naar een 'goede school'. 
 
Onderstaand figuur vat de resultaten van het onderzoek samen. 

Beoordeling Onderwijs 

Conclusie 

Op basis van ons onderzoek, waarvan de bevindingen hieronder zijn 
weergegeven, zijn wij van oordeel dat sprake is van een 'goede 
school'. De school voldoet aan alle deugdelijkheidseisen bij de 
onderzochte standaarden en realiseert op overtuigende wijze eigen 
aspecten van kwaliteit. 

5.1. Onderwijsproces: 
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Aanbod (OP1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school biedt een 
breed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Daarnaast zijn er 
ontwikkelingen ingezet rondom burgerschap, Engels en verdere 
verankering van cultuureducatie. 
 
Zicht op ontwikkeling (OP2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Alle kinderen zijn goed in 
beeld. Het volgsysteem werkt eigenlijk al voordat de leerling op 
school begint omdat veel kinderen instromen vanuit de kindopvang. 
Het uitgebreide volgsysteem werkt op verschillende niveaus: meso, 
micro en macro, met aandacht voor algemene en specifieke 
onderwijsbehoeften. In de actieplannen is ook goed terug te zien dat 
iedere leerling in beeld is. Aan leerlingen die bijzondere leerbehoeften 
hebben omdat ze uitvallen of juist voorlopen, wordt extra aandacht 
besteed. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
Het didactisch handelen is van een 'voldoende' niveau. We hebben in 
de groepen veel en verschillende activiteiten gezien. Het is begrijpelijk 
dat het team de keuze heeft gemaakt om coöperatieve werkvormen 
te implementeren, waardoor de betrokkenheid van de leerlingen 
verder kan worden verhoogd. Er is een inwerkplan voor nieuwe 
collega’s. Op deze wijze komen zij snel mee in de schoolafspraken en 
werkwijzen. 
 
(Extra) ondersteuning (OP4) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Leerlingen die dat nodig 
hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. Deze 
leerlingen hebben een ontwikkelingsperspectief met beredeneerde 
ontwikkelingsdoelen. Hierin onderscheidt de school zich, omdat bij 
het opstellen van die perspectieven de betreffende leerlingen zoveel 
mogelijk ook zelf betrokken zijn. 
 
Samenwerking (OP6) 
Deze standaard waarderen we als 'goed' vanwege de prima 
samenwerking die we zien tussen de kinderopvang en de school. Dit 
betreft onder andere de inzet van pedagogisch medewerkers en 
onderwijsassistenten. Daarnaast heeft de school een doorgaande 
leerlijn ontwikkeld met haar ketenpartners als het gaat om 
cultuureducatie en levensbeschouwing. Externe expertise wordt met 
de leerkrachten gedeeld tijdens workshops en gastlessen. 
 
Toetsing en afsluiting (OP8) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De toetsing en 
afsluiting verlopen zorgvuldig. 
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5.2. Schoolklimaat 

Veiligheid (SK1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school zorgt voor 
sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen gedurende 
de schooldag. 
 
Pedagogisch klimaat (SK2) 
Het pedagogische klimaat is 'goed'. Dit beamen de leerlingen en de 
leraren, en ook de ouders met wie wij hebben gesproken. Leraren en 
directie zijn gemakkelijk te benaderen en aanspreekbaar, al zijn er in 
dit opzicht wel verschillen tussen leraren. De directeur is heel 
zichtbaar dank zij het 'open deur beleid'. 

5.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten (OR1) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De leerresultaten zijn 
naar verwachting. Doordat leraren zich verder gaan verdiepen in de 
referentieniveaus en de verwerking hiervan in hun onderwijs, 
verwacht de school dat de onderwijsresultaten verder zullen groeien. 
 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school is bezig om 
ook sociale en maatschappelijke competenties uit te werken in 
concrete doelen en in portfolio’s voor de leerlingenbegeleiding. 
Centrale vraag daarbij is: wat geven we de (individuele) leerling vanuit 
hun eigen leerproces mee op sociaal-maatschappelijk gebied? 
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Vervolgsucces (OR3) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De bestemming van de 
leerlingen na het verlaten van de school is goed bekend. De school 
bezoekt de leerlingen in het vervolgonderwijs en is ook in dialoog met 
deze instellingen. Zij trekt hieruit ook conclusie voor een nog beter 
schooladvies. 

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg (KA1) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. Wat we sterk vinden is de 
structuur en de uitwerking van het concept 'één plus één is drie'. 
Iedereen levert daarbij een bijdrage vanuit zijn of haar rol. Zowel 
teamleider, onderwijskundig leider als directeur en intern begeleider 
dragen hun steentje bij in het bewaken en verder ontwikkelen van de 
kwaliteit van de school. Het 'stroomschema 9-veld' helpt hierbij om 
een structuur aan te brengen die door iedereen herkend wordt. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
Deze standaard beoordelen we als 'goed'. De school wordt 
gekenmerkt door een uitgesproken sterke kwaliteitscultuur, waarbij 
iedereen met succes wordt gestimuleerd om de onderwijskwaliteiten 
in brede zin verder te vergroten. 
 
Verantwoording en dialoog (KA3) 
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. De school voldoet in 
dit opzicht aan datgene wat verwacht mag worden. Het verder 
ontwikkelen van de communicatie en dialoog heeft ook de aandacht 
van de school, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de actie 
'ouderbetrokkenheid 3.0'. 

5.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
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Reactie van het bestuur 6 . 
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. 
 
Als bestuur en directie kijken wij met tevredenheid terug op het 
bezoek van de onderwijsinspecteurs. We waarderen de openheid, de 
kennis en de kritische blik van de inspectie. We zijn zeer trots op de 
positieve beoordelingen met voor iedere SOL én het bestuur het 
oordeel 'GOED'. 
 
Samen met de scholen heeft het bestuur in de afgelopen jaren sterk 
ingezet op het versterken van kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en 
verantwoording en dialoog. Dit was de basis om onderstaande 
kwaliteitsstandaarden verder te optimaliseren. 

1. onderwijsproces (aanbod, onderwijsprogramma, zicht op 
ontwikkeling, didactisch handelen, extra ondersteuning, 
samenwerking, toetsing en afsluiting); 

2. schoolklimaat (veiligheid en pedagogisch leerklimaat); 
3. onderwijsresultaten (resultaten, studiesucces, sociale en 

maatschappelijke competenties en vervolgsucces). 
 
We zijn uitermate blij dat de onderwijsinspecteurs onze inzet met een 
oordeel 'GOED' hebben weten te waarderen. In de samenvatting van 
het inspectierapport wordt hier ondermeer het volgende over 
vermeld: 'Mede door een uitstekend stelsel van kwaliteitszorg, maar 
vooral door een opvallend sterke kwaliteitscultuur in de hele 
organisatie, krijgen de kinderen van de bij SOPHIA aangesloten 
scholen goed en veelzijdig onderwijs aangeboden'. 
 
Het advies van de schoolinspectie om in de zelfevaluaties van de 
scholen de normering te verhogen nemen we graag ter harte. 
Hierdoor verkrijgen we nog meer inzicht in onze ontwikkelpunten en 
ambities. 
 
Ook de RvT en GMR onderschrijven het inspectierapport en 
ondersteunen het bestuur en de scholen in de blijvende ontwikkeling 
van de scholen. 
 
We gaan met de scholen door op de ambitieuze ingeslagen weg. 
Samen blijven we ontwikkelen in het belang van het goede en 
veelzijdige onderwijs aan de kinderen zodat we ons motto 'ieder kind 
is uniek' in de praktijk daadwerkelijk waar blijven maken. 
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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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