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Samenvatting 

De inspectie heeft op SWS De Fierljepper een onderzoek uitgevoerd. 
In de jaarlijkse prestatieanalyse hebben wij geconstateerd dat er 
sprake is van risico’s. Wij hebben risico’s in het onderwijsproces 
aangetroffen op de school. We constateren dat de kwaliteit van het 
onderwijs onvoldoende is. 
 
Deze samenvatting is geschreven voor ouders, verzorgers en andere 
belanghebbenden. 
 
Wat moet beter? 
De leerlingen moeten beter les krijgen, waardoor ze meer leren. De 
leraren leggen de lesstof onvoldoende uit en zij gaan onvoldoende na 
of de leerlingen de leerstof hebben begrepen. Ook houden de  leraren 
te weinig rekening met verschillen tussen de leerlingen. Verder 
kunnen zij de leerlingen meer betrekken bij de les door ze meer uit te 
dagen en zelf beslissingen te laten nemen. 
 
Wat gaat goed? 
In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen in het team geweest. Dat 
heeft voor onrust gezorgd. Op dit moment is de rust terug. De 
leraren werken enthousiast - onder leiding van de nieuwe directeur 
die in het voorjaar van 2018 op de school gestart is - aan het 
verbeteren van het onderwijs. Er is in het afgelopen jaar al veel 
verbeterd. Zo zijn er nieuwe methoden ingevoerd en zijn de leraren 
meer op dezelfde manier gaan werken. In de groepen heerst rust en 
de leerlingen zijn betrokken bij de les. 
De leerlingen gaan met plezier naar school en de ouders waarmee wij 
hebben gesproken, bevestigen dat. Volgens de leerlingen wordt er 
weinig gepest en als dit gebeurt treden de leraren goed op. Ook 
betrekt de school de leerlingen nu meer bij de ontwikkelingen op de 
school door het instellen van een leerlingenraad. 
 
Wat kan beter? 
Als leerlingen achterstanden hebben, dan kijken de leraren niet goed 
genoeg waardoor dit komt. Daardoor krijgen de leerlingen niet altijd 
de juiste hulp en kan het zo zijn dat de hulp te weinig oplevert. 
Het is mooi dat het team veel tegelijk wil verbeteren, maar het is beter 
om de aandacht te richten op enkele verbeteronderwerpen en deze 
goed uit te werken. Verder kan de school meer informatie op haar 
website plaatsen, zoals het veiligheidsbeleid en het pestprotocol. 
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Vervolg 
Wij voeren in het voorjaar van 2020 een herstelonderzoek uit. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 17 januari 2019 een onderzoek naar aanleiding 
van risico's uitgevoerd. Wij maken jaarlijks een risicoanalyse voor alle 
scholen in Nederland. Bij de analyse van de gegevens die we hebben 
over SWS De Fierljepper hebben we risico’s gezien in de 
onderwijsresultaten. Deze liggen de laatste drie jaren onder onze 
ondergrens. Daarom hebben we een risico-onderzoek uitgevoerd naar 
de kwaliteit van het onderwijs op deze school. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met 
directie, intern begeleider, leerlingen, ouders en leraren. 
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we onze bevindingen 
teruggekoppeld aan de directie, intern begeleider, de bestuurder en de 
leraren. 
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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 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, de conclusie en het vervolgtoezicht. 
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het onderzoek op de 
onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

De standaard OP3 Didactisch 
handelen is onvoldoende (niet 
voldaan aan art. 8, eerste lid en 
artikel 2 WPO). 
 
In de lessen is de afstemming 
onvoldoende zodat er geen sprake is 
van een 
ononderbroken ontwikkeling. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het 
didactisch handelen op SWS De 
Fierljepper voldoende wordt. 

Wij voeren in het voorjaar van 2020 
een herstelonderzoek uit. 

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij SWS De Fierljepper. 

Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs op SWS De 
Fierljepper als onvoldoende omdat het didactisch handelen niet 
voldoet aan de wettelijke eisen. De leerresultaten hebben wij niet 
beoordeeld. 
De school heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met veel 
wisselingen in de directie en het lerarenteam. Op dit moment is de 
rust weergekeerd en werkt het team gezamenlijk enthousiast aan het 
verbeteren van het onderwijs. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

In het voorjaar van 2020 voeren wij een herstelonderzoek op de 
school uit. 

De standaard verantwoording en dialoog is als voldoende beoordeeld. 
We hebben echter geconstateerd dat er verplichte informatie over de 
schoolontwikkeling en de leerresultaten in de schoolgids ontbreekt. 
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Daarmee voldoet de school niet aan artikel 13 van de WPO. Het 
bestuur dient ervoor te zorgen dat het deze tekortkoming herstelt. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij SWS De Fierljepper. 

3.1. Onderwijsproces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen 
krijgen nog 
weinig eigen 
verantwoordelijkheid 

Aanbod 
Het aanbod op SWS De Fierljepper is voldoende. De methoden die de 
school gebruikt dekken de kerndoelen en bieden voldoende basis voor 
een doorgaande lijn. In de lessen werken de leerlingen regelmatig met 
ipads, die hen direct terugkoppeling op hun prestaties geven. Sinds dit 
schooljaar werkt het team met veel nieuwe methoden voor onder 
andere: Fries, Engels en schrijven. Een aandachtspunt vormt het 
aanbod op het gebied van burgerschap en sociale integratie. Het is 
gewenst om dit meer uit te werken. 
 
Zicht op ontwikkeling en (Extra) ondersteuning 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door 
observaties en toetsen voor zowel de cognitieve onderdelen als het 
sociaal emotionele aspect. Leraren analyseren deze gegevens om na 
te gaan wat iedere leerling nodig heeft. Leerlingen die achterstanden 
vertonen krijgen extra hulp. 
Een aandachtspunt is om scherper te kijken waardoor hiaten worden 
veroorzaakt bij achterstanden van leerlingen. Dit is nodig om goed te 
bepalen welke onderwijsbehoeften leerlingen exact hebben, zodat het 
onderwijs in de groepen hier optimaal op kan worden afgestemd. De 
aansluiting van de verschillende stappen in de zorgcyclus wordt 
daardoor beter. 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft de 
school een ontwikkelingsperspectief, plan van aanpak of eigen 
leerlijn opgesteld. Deze voldoen aan de gestelde eisen. Ouders 
worden hier ook in voldoende mate bij betrokken en over 
geïnformeerd. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen van de leraren is onvoldoende. Dit komt 
doordat de leraren de lessen onvoldoende afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen (art. 8, eerste lid en art. 2 WPO). 
De vertaling van de hulpplannen naar de praktijk van alledag laat te 
wensen over. De leraren maken nog weinig planmatig gebruik van 
aangepaste vormen van instructies. 
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De voorwaarden voor goed didactisch handelen zijn wel aanwezig: er 
is rust in de groepen, leerlingen zijn betrokken bij de lessen en er is 
een taakgerichte werksfeer. 
Verder vinden wij de lessen te weinig doelgericht, weinig activerend 
en wordt er nauwelijks gecheckt of leerlingen de uitleg echt 
begrijpen. De leraren zijn veel zelf aan het woord, plaatsen de lessen 
te weinig in een betekenisvolle context en activeren de voorkennis van 
de leerlingen in onvoldoende mate. Het didactisch model dat zij willen 
gebruiken is nauwelijks zichtbaar. 
De leraren kunnen de betrokkenheid van de leerlingen vergroten door 
ze meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces te geven, uit 
te dagen en hoge verwachtingen te uiten. Ook kan het gebruik van 
coöperatieve werkvormen hier een positieve bijdrage aan leveren. 

3.2. Schoolklimaat 

Leerlingen: 
'hier wordt 
niet echt 
gepest' 

Veiligheid 
De standaard veiligheid beoordelen wij als voldoende. De school 
beschikt over een veiligheidsbeleid, dat momenteel wordt 
geactualiseerd. Het team zorgt voor een veilig leer- en werkklimaat 
voor leerlingen. Om dit te realiseren hanteert de school een 
methodiek waarbij het maken van duidelijke afspraken en leren van 
sociaal gedrag kenmerkend is. Dat leerlingen zich veilig voelen blijkt 
uit de jaarlijkse monitor en het gesprek met de leerlingen. De school 
beschikt over een vertrouwenspersoon, die ook pestcoördinator is. 
Een aandachtspunt is de bekendheid van het veiligheidsbeleid en het 
pestprotocol. 
 

3.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
De resultaten van de school liggen de laatste drie jaren onder onze 
ondergrens. De school heeft een grondige analyse van haar 
leerlingenpopulatie uitgevoerd, waaruit blijkt dat deze veel complexer 
is dan het percentage gewogen leerlingen op de school doet 
vermoeden. De door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) 
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berekende schoolweging bevestigt dit beeld. Ook lijken de behaalde 
referentieniveaus in de afgelopen drie jaar te passen bij de 
leerlingenpopulatie en ligt de behaalde gemiddelde eindtoetsscore in 
één van de afgelopen drie jaren net onder onze ondergrens. Daarom is 
het moeilijk een eerlijk oordeel over de behaalde resultaten te 
bepalen en hebben wij besloten de resultaten niet te beoordelen. 
De school kan zich verder verbeteren door ook de referentieniveaus in 
haar analyses mee te nemen. Daarnaast kan zij naar de resultaten van 
meer vakgebieden, zoals bijvoorbeeld Fries, Engels of 
wereldoriëntatie, gaan kijken. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Respectvol 
samen 
groeien 

Wij beoordelen de drie standaarden van de Kwaliteitszorg en ambitie 
als voldoende. 
 
Kwaliteitszorg 
Het team heeft helder voor ogen waar ze aan wil werken. Dit blijkt uit 
het plan van aanpak dat ze na afloop van de recente externe audit 
heeft opgesteld. Het kwaliteitszorgsysteem is recent weer nieuw leven 
ingeblazen. Om zicht te hebben op de kwaliteit van het onderwijs 
gebruikt de school daarnaast tevredenheidsenquêtes en maakt het 
team analyses van de leerresultaten. Een punt van aandacht is het 
grote aantal verbeteractiviteiten in het plan van aanpak. Het is 
belangrijk prioriteiten te stellen en voornemens meer concreet uit te 
werken. Ook moet het team een duidelijk beeld krijgen van goed 
didactisch handelen. Het kan verstandig zijn hier externe 
ondersteuning bij in te schakelen. Verder is gewenst schooleigen 
doelen voor de eindresultaten op te stellen. 
 
Kwaliteitscultuur 
De school heeft sinds vorig voorjaar een nieuwe directeur. Onder 
leiding van de directeur werkt het team enthousiast aan 
kwaliteitsverbetering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat iedereen 
optreedt als procesbewaker voor één of meer verbeteracties en zich 
hiervoor ook verantwoordelijk voelt. Dit vormt een mooie basis voor 
beter onderwijs. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school communiceert open en transparant en de directie betrekt 
ouders en personeel bij beleids- en besluitvorming. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de wijze waarop de invoering van het 
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continurooster heeft plaatsgevonden. Verder heeft de school 
koffieochtenden ingevoerd om het contact met ouders te bevorderen. 
Ouders geven dan ook aan tevreden te zijn over de communicatie. 
Ook vinden zij de school laagdrempelig en voelen zij zich serieus 
genomen. Mooi is dat de school recent een leerlingenraad heeft 
ingesteld, waardoor ook leerlingen meer betrokken worden. 
Kritisch is de inspectie over de schoolgids. Hierin ontbreekt informatie 
over de schoolontwikkeling en de leerresultaten. Daarmee voldoet de 
school niet aan artikel 13 van de WPO. Aangezien de school hier wel 
uitvoerig informatie over geeft via haar website, beoordelen wij de 
standaard verantwoording en dialoog toch als voldoende. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen 
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 12/14



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. 
 
Wij hebben het bezoek als plezierig ervaren. In een open gesprek 
hebben we kunnen spreken over de ontwikkeling van de school in het 
afgelopen jaar, waardoor u een beeld hebt gekregen van de 
inspanningen die zijn verricht. 
 
De school heeft in een korte tijd verschillende situaties meegemaakt 
die gevolgen heeft gehad voor de continuïteit in de school. Naast 
wisseling van personeel is ook de huidige directeur sinds 1 jaar in 
functie op deze school. Tijdens het inspectiebezoek heeft de school 
haar verhaal kunnen delen. 
 
Het bestuur herkent zich in de door de inspectie opgesteld rapport. 
We zijn blij met de erkenning dat veel zaken op orde zijn op de school. 
Inmiddels is de school volop bezig met de geformuleerde 
aandachtspunten en zien we een komend bezoek met vertrouwen 
tegemoet. 
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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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