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Samenvatting 

Wij hebben op De Witte Vlinder een onderzoek naar de kwaliteit van 
het onderwijs uitgevoerd. In de jaarlijkse prestatie- en risicoanalyse 
hebben wij geconstateerd dat er sprake is van mogelijke risico’s. In 
voorgaande jaren constateerden wij dat ook en gaven wij het bestuur 
het vertrouwen dat de door hen gepleegde interventies resultaat 
zouden hebben. Uit onze gegevens blijkt echter dat dit niet het geval 
is. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben een kwaliteitsonderzoek te 
doen. 
 
We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs Zeer zwak is. 
 
Wat moet beter? 
We hebben zowel in het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat, 
als in de kwaliteitszorg ernstige hiaten geconstateerd. Tijdens ons 
onderzoek blijkt dat er veel personeelswisselingen zijn geweest de 
afgelopen jaren en dat heeft niet bijgedragen aan het realiseren van 
een voldoende kwaliteit van het onderwijs. De huidige interim directie 
heeft in oktober 2021 blootgelegd wat er aan schort op school, maar 
het ontbreekt bij het team aan urgentiebesef. Wij hebben moeten 
vaststellen dat een aantal standaarden in de kwaliteitsgebieden 
'onderwijsproces', 'veiligheid en schoolklimaat' en 'sturen, 
kwaliteitszorg en ambitie' van onvoldoende kwaliteit zijn. Qua 
pedagogisch en didactisch handelen is er wel potentie in de school 
aanwezig, maar het ontbreekt aan een doorgaande lijn in de school 
waardoor leerlingen niet een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doormaken. De onderwijsresultaten beoordelen wij niet tijdens dit 
onderzoek, maar de resultaten die de school kan laten zien liggen ver 
onder het landelijk gemiddelde van scholen met eenzelfde 
schoolweging. Het personeel van de school heeft de neiging de 
oorzaak hiervan buiten zichzelf te leggen. Het is noodzakelijk dat de 
school met een integraal verbeterplan komt en dit ook uitvoert. 
 
 
Wat kan beter? 
We hebben in de afzonderlijke groepen gezien dat het pedagogisch en 
didactisch handelen op orde is. We zien over het algemeen betrokken 
leerlingen. We zien ook dat er afspraken gemaakt zijn over het 
onderwijsmodel dat de leraren gebruiken. We missen echter de 
doorgaande lijn in de school. Hier kan de school stappen maken. 
Het veiligheidsbeleid is herschreven en voldoet aan de eisen. De 
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school kan de veiligheidsmonitor die ze jaarlijks afneemt onder haar 
leerlingen nog gebruiken om het beleid te evalueren. 
 
Vervolg 
We volgen de ontwikkeling van de school nauwgezet en voeren 
uiterlijk een jaar na vaststelling van het rapport een herstelonderzoek 
uit. Dan moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn. Als deze 
nog steeds Zeer zwak is, melden we de school bij de minister voor 
vervolgmaatregelen. We blijven vervolgtoezicht houden op de school 
tot de kwaliteit weer Voldoende is. 
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

 

Wij hebben op 25 januari 2022 op De Witte Vlinder 
een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek 
zijn de teruglopende onderwijsresultaten die de school laat zien, 
ondanks diverse interventies van het schoolbestuur. Na onze jaarlijkse 
prestatie- en risicoanalyse hebben we dit in samenspraak met het 
bestuur besloten. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 PO. We 
hebben gebruik gemaakt van de zelfevaluatie die de interim-directie 
heeft gedaan. We hebben gekeken naar het verbeterplan dat daaruit is 
voortgekomen en hebben gekeken of er al resultaten te zien zijn. 
 
In het schooljaar 2021/22 beoordelen we de resultaten (standaard 
OR1) niet vanwege de corona-pandemie. Dit betekent dat we bij de 
bepaling van het eindoordeel de normering passend bij ‘niet te 
beoordelen resultaten’ gebruiken – zie paragraaf 6.5.2 van het 
Onderzoekskader po. De beslisregel hierbij is: een school is Zeer zwak 
als twee of meer van de vier volgende standaarden Onvoldoende zijn: 
Zicht op ontwikkeling en Begeleiding (OP2), Pedagogisch handelen 
OP3), Veiligheid (VS1) en Visie ambities en doelen (SKA1). 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we 
hiervoor onderzocht en beoordeeld hebben tijdens dit onderzoek. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
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bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, ouders, leraren, intern begeleiders, directie en een 
vertegenwoordiging van het bestuur. 
 
Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). Er was geen 
aanleiding om overige wettelijke vereisten te onderzoeken. 
 
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. 
Er zijn geen signalen over De Witte Vlinder bij ons binnengekomen die 
opvolging vereisen. 
 
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. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij De Witte Vlinder. 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op De Witte Vlinder beoordelen we als 
Zeer zwak. 
 
Zowel in het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat, als in 
kwaliteitszorg vertoont de school ernstige tekortkomingen. We 
missen in de school een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod, 
waardoor de leerlingen geen ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen. De gegevens die de school verzamelt van haar leerlingen 
worden onvoldoende gebruikt om het onderwijs vorm te geven. We 
zien dat ook terug bij het veiligheidsbeleid van de school. De jaarlijkse 
monitoring hiervan wordt niet gebruikt om het beleid te evalueren. De 
huidige interim-directie heeft de kwaliteitszorg in de steigers gezet en 
samen met het team opnieuw de visie van de school bepaald, maar 
dat heeft nog niet geleid tot inzicht in de noodzaak om het onderwijs 
op De Witte Vlinder te verbeteren. Het is noodzakelijk dat het team en 
de directie bij zichzelf te rade gaan om te bepalen wat de school nodig 
heeft en hoe dat op korte termijn gerealiseerd kan worden. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Met het bestuur maken we prestatieafspraken die erop gericht zijn dat 
de kwaliteit van het onderwijs op De Witte Vlinder het komend jaar 
verbetert. Over uiterlijk een jaar zullen wij een herstelonderzoek 
uitvoeren om de verbetering vast te kunnen stellen. Tussentijds 
volgen wij de ontwikkeling van de school en zullen daarover met het 
bestuur een voortgangsgesprek voeren. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

De kwaliteit van het onderwijs is 
Zeer zwak. Het bestuur voldoet niet 
aan de opdracht om zorg te dragen 
voor de kwaliteit van het onderwijs 
op de school. (artikel 10 WPO) 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
onderwijskwaliteit zo snel mogelijk 
weer voldoende is. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Aanbod (OP1) 
Het onderwijs is niet zodanig 
ingericht dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen. Het onderwijsaanbod 
moet afgestemd zijn op de 
voortgang in de ontwikkeling van de 
leerlingen. (art 8 eerste lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Aanbod (OP1) 
Bij het onderwijsaanbod zijn niet de 
referentieniveaus van taal een 
rekenen als uitgangspunt genomen. 
(art 9 elfde lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Aanbod (OP1) 
Het burgerschapsonderwijs is niet 
doelgericht en planmatig ingericht. 
(art 8 derde lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling (OP2) 
Het onderwijs op de school is niet zo 
ingericht dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen. De school houdt 
onvoldoende rekening met de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. Daardoor is het onderwijs 
niet afgestemd op de voortgang in 
de ontwikkeling van de leerlingen. 
(artikel 8, eerste lid, WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling (OP2) 
De school werkt niet herkenbaar 
gestructureerd aan de bestrijding 
van onderwijsachterstanden, 
doordat diepgaande analyses van de 
onderwijsresultaten ontbreken. (art 
8 elfde lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Zicht op ontwikkeling (OP2) 
De school heeft voor leerlingen die 
een eigen leerlijn volgen geen 
ontwikkelperspectief.   (Art 34.7 
Besluit bekostiging WPO en art 40a, 
eerste lid, WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Veiligheid (VS1) 
De school gebruikt de 
veiligheidsmonitor nog niet om het 
veiligheidsbeleid te evalueren. (art 4c 
eerste lid sub a WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

 Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Veiligheid (VS1) 
De school heeft de 
veiligheidsmonitor niet beschikbaar 
gesteld aan de inspectie. (art 4c 
vierde lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Veiligheid (VS1) 
De school heeft nog geen 
aanspreekpersoon in het kader van 
pesten. (art 4c eerste lid sub c WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen. 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Visie, ambities en doelen (SKA1) 
Het ontbreekt in het stelsel van 
kwaliteitszorg aan concrete 
toetsbare doelen. (art 10 WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Visie, ambitie en doelen (SKA1) 
De doelen die de school stelt om het 
onderwijs te verbeteren zijn niet 
concreet en toetsbaar. (art 12 vierde 
lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKA2) 
De verbeterplannen die de school 
maakt worden niet uitgevoerd. (art 
10 WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Uitvoering en kwaliteitscultuur 
(SKA2) 
De school beschikt niet over 
geordende gegevens over de 
bekwaamheid en het onderhouden 
daarvan van het personeel. (art 32b 
en 34a WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Evaluatie, verantwoording en 
dialoog (SKA3) 
De school evalueert het stelsel van 
kwaliteitszorg niet regelmatig. (art 12 
vierde lid WPO) 

Het bestuur neemt maatregelen om 
de tekortkomingen te herstellen en 
laat ons weten hoe zij dat doen 

Wij voeren uiterlijk een jaar na 
vaststelling van dit rapport een 
herstelonderzoek uit. 

Wij geven het bestuur opdracht om maatregelen te nemen zodat de 
school op zo kort mogelijke termijn niet Zeer zwak meer is. In het 
herstelonderzoek, dat we uiterlijk een jaar na vaststelling van dit 
rapport uitvoeren, gaan we na of dit gerealiseerd is. Dan moet de 
kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn. Als deze nog steeds Zeer 
zwak is, melden we de school bij de minister voor 
vervolgmaatregelen. 
 
Zolang de kwaliteit Zeer zwak is, staat de school op de lijst Zeer 
zwakke scholen op onze website. We voeren vervolgtoezicht uit tot de 
kwaliteit weer voldoende is. 
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Resultaten kwaliteitsonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij De Witte Vlinder. 

3.1. Onderwijsproces: Onderwijs moet passen bij 
de leerlingen 

OP1 Het onderwijsaanbod past niet bij onderwijsbehoefte van de 
leerlingen 
We beoordelen het onderwijsaanbod op De Witte Vlinder als 
Onvoldoende. Het onderwijsaanbod is onvoldoende afgestemd op de 
behoefte van de leerlingen en er is geen overzicht van de leerstof, in 
bijvoorbeeld een leerstofjaarplanning. De leerlingen kunnen daardoor 
geen ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen (art 8 1e lid 
WPO). Voor leerlingen die meer aankunnen is er geen passend 
aanbod, waardoor de leerlingen niet op juiste wijze voorbereid 
worden op het vervolgonderwijs dat passend is bij hun capaciteiten. 
Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd, komt naar voren dat de 
keuzes voor onderwijsmethodes onvoldoende beredeneerd gemaakt 
zijn.  De referentieniveaus van taal en rekenen hebben bij de keuze 
geen rol gespeeld (art 9 11e lid WPO). Hierdoor krijgen leerlingen 
cruciale onderdelen van taal en rekenen niet aangeboden. Bovendien 
horen we in de gesprekken dat de keuze voor analoge of digitale 
verwerking niet in het belang van de ontwikkeling van de leerling is 
genomen, maar ten behoeve van de makkelijke verwerking voor de 
leerlingen. Het team van De Witte Vlinder kan in dit verband 
onderzoeken welk onderwijsaanbod de leerlingen helpt de lesstof zich 
beter eigen te maken. Verder missen we met betrekking tot 
Burgerschaponderwijs een doelgericht en planmatig onderwijsaanbod 
(art 8 3e lid WPO). 
De school heeft subsidie aangevraagd voor een verlengde schooldag 
en is voornemens het onderwijsaanbod daarmee in de breedte uit te 
breiden. 
 
OP2 De school is bezig met het opzetten van een systematiek om 
leerlingen te volgen en begeleiden 
De standaard 'zicht op ontwikkeling en begeleiding' beoordelen wij als 
Onvoldoende. Niet alle leerlingen krijgen de hulp die ze nodig hebben, 
waardoor zij geen ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken 
(art 8 1e lid WPO). Nu is het leerkrachtafhankelijk of leerlingen een 
hulpplan krijgen wanneer zij bepaalde lesstof niet beheersen. De 
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afspraken hierover zijn niet duidelijk. Wij missen hier een doorgaande 
lijn in de school. De pas aangestelde intern begeleider is met behulp 
van ondersteuning van interim IB-ers een systeem aan het opzetten 
om de ontwikkeling van leerlingen op dusdanige wijze in beeld te 
brengen dat er een passende aanpak bedacht kan worden. Doordat er 
hiaten zijn ontstaan in de onderwijskundige ontwikkeling van de 
leerlingen is het noodzaak om haast te maken met de implementatie 
van een werkend systeem. Tegelijkertijd is het van belang om voor de 
leerlingen in de hoogste groepen een reparatieplan te maken. 
De school is gestopt met het gebruiken van hun 
ontwikkelvolgsysteem voor de kleuters voordat er een ander systeem 
is ingevoerd. Dat betekent dat van de leerlingen in groep 1 en 2 nu de 
ontwikkeling niet systematisch gevolgd wordt. 
Voor groep 3 t/m 8 is er wel een leerlingvolgsysteem, maar de 
analyses van de resultaten moeten diepgaander, om te weten wat 
leerlingen nodig hebben voor een passend aanbod (art 8 11e lid WPO). 
Leerlingen die een eigen leerlijn volgen behoren een 
ontwikkelperspectief te hebben. Dat is momenteel niet het geval (Art 
34.7 Besluit bekostiging WPO en art 40a, 1e lid, WPO). 
De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel herschreven, 
waarin aangegeven wordt welke voorzieningen de school treft voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (art 1 WPO). Het is 
van belang voor de school om te bezien waar ze haar grenzen legt en 
welke expertise er is binnen de school. 
 
OP3 Het pedagogisch- didactisch handelen heeft potentie 
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. De lessen die we 
hebben geobserveerd, waren over het algemeen van voldoende 
niveau, maar we zien wel op diverse fronten mogelijkheden om de 
kwaliteit te verbeteren. Dat heeft enerzijds te maken met het zicht op 
ontwikkeling, als daar heldere afspraken voor zijn is het in de klas 
beter mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Datzelfde geldt voor het 
onderwijsaanbod. Schoolbrede afspraken helpen daarbij. We zien dat 
terug in de lessen waar we elementen van het effectieve directe 
instructie model terug zien. Hiervoor is het team geschoold en is er 
schoolbreed afgesproken dit onderwijsmodel te gebruiken. 
Pedagogisch zien we dat het onderwijs op orde is. Een aandachtspunt 
voor de school is het effectief benutten van de onderwijstijd. We zien 
veel tijd weglekken, mede door het ontbreken van heldere afspraken 
hiervoor. 
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3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

VS1 Het veiligheidsbeleid moet nog gaan werken 
We beoordelen de standaard Veiligheid als Onvoldoende. De school 
heeft haar veiligheidsbeleid herschreven. De uitvoering ervan moet 
echter nog vorm krijgen. Vandaar dat we het bestuur hiervoor enkele 
herstelopdrachten geven. Een treffend voorbeeld daarvan is de 
veiligheidsmonitor. Deze is wel afgenomen, maar met de gegevens die 
deze monitor heeft opgeleverd, is niet gehandeld. (art 4c,1e lid, sub a, 
WPO). Bovendien zijn de resultaten van de monitor niet beschikbaar 
gesteld aan de inspectie (art 4c 4e lid WPO). 
De school werkt met het programma van de Vreedzame school. De 
leerlingen die wij gesproken hebben zijn daar tevreden over en leggen 
uit dat het werken met mediatoren tijdens de pauzes een positief 
effect heeft. De school heeft nog geen aanspreekpersoon in het kader 
van pesten (art 4c 1e lid sub c WPO). 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: Een 
gedragen visie moet ten uitvoer gebracht worden 

SKA1: De basis wordt gelegd 
De standaard 'Visie, ambities en doelen' beoordelen we als 
Onvoldoende. We zien dat de interim-directie de kwaliteitszorg in de 
steigers heeft gezet door lijnen uit te zetten en met het team heeft 
nagedacht over de visie van de school. Dit is echter onvoldoende 
vertaald naar passende ambities en concrete, toetsbare doelen (art 10 
WPO). Bovendien hebben ervaren dat de visie nog nog niet gedragen 
wordt door het volledige team. 
In het schoolplan zijn doelen wel beschreven, maar doordat ze niet 
concreet en toetsbaar zijn, is de uitwerking ervan niet helder. De 
plannen moeten zorgen voor het mogelijk maken van een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. De vertaling ervan 
naar de dagelijkse praktijk ontbreekt nog. 
De schoolleiding is gestart met een analyse van de onderwijskwaliteit 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS – KWALITEITSONDERZOEK 12/16



 

en ziet net als wij tekortkomingen. Daarom heeft de directie daar een 
verbeterplan aan gekoppeld. De gestelde ambities hierin zijn 
onvoldoende geconcretiseerd, waardoor het scheppen van 
voorwaarden om ze te bereiken ontbreekt (art 12 4e lid WPO). 
 
SKA2 Er moet iets verbeteren in de kwaliteitscultuur 
We beoordelen de 'Uitvoering en kwaliteitscultuur' als 
Onvoldoende. In de afgelopen jaren hebben er veel 
personeelswisselingen, waaronder directiewisselingen, 
plaatsgevonden. Dit leverde steeds nieuwe plannen op die vervolgens 
niet allemaal uitgevoerd werden. Ook van het huidige verbeterplan 
zien we onvoldoende terug in de uitvoering (art 10 WPO). 
We hebben vernomen dat de afgelopen jaren door het personeel te 
weinig is geïnvesteerd in het onderhouden van hun bekwaamheid. Er 
is zowel individueel als op teamniveau weinig aan scholing gedaan. 
Ook is er vrijwel geen uitvoering gegeven aan de gesprekkencyclus. De 
bekwaamheidsdossiers van het personeel ontbreken (art 32b en 34b 
WPO). De school dient de leraren een zelfstandige 
verantwoordelijkheid te geven bij de beoordeling van de 
onderwijsprestaties van de leerlingen en voldoende zeggenschap te 
geven waar het gaat om het vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische proces op school (art 31a 1e, 2e en 3e lid). Daarbij is 
reflecteren op eigen handelen, onderhouden van 
bekwaamheidsdossiers en zich houden aan schoolafspraken van 
cruciaal belang. 
 
SKA3 De kwaliteitscyclus is nog niet rond 
We beoordelen de standaard 'Evaluatie, verantwoording en dialoog' 
als Onvoldoende. Mede door de vele wisselingen in directie en in het 
beleid de afgelopen jaren is het er niet van gekomen het gevoerde 
beleid te evalueren en analyseren. De huidige directie heeft een 
analyse gemaakt van de onderwijskwaliteit, maar omdat de uitvoering 
van het daaraan gekoppelde plan van aanpak nog erg summier is, is 
dit nog niet geëvalueerd (12 4e lid WPO). In het ontbreken van 
systematisch monitoren, evalueren en analyseren van het onderwijs 
op De Witte Vlinder vinden we een verklaring voor het ontbreken van 
een ononderbroken leerlijn voor de leerlingen (art 8 1e lid WPO). De 
school maakt geen gebruik van gegevens die voorhanden zijn over het 
vervolgsucces, waardoor de advisering rondom overgang van 
leerlingen naar het voortgezet onderwijs niet geëvalueerd wordt en 
niet bijdraagt aan bijstelling van de kwaliteit. 
De school voert de dialoog met de medezeggenschapsraad, als 
wettelijk vertegenwoordiger van de ouders. In het gesprek dat wij 
gevoerd hebben met andere ouders werd echter aangegeven dat de 
ouders zich niet altijd gehoord voelen. Dit is een aandachtspunt voor 
de school. 
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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 
onderwijskwaliteit: 
 
Op 25 januari 2022 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek 
uitgevoerd op De Witte Vlinder. In de jaarlijkse prestatie- en 
risicoanalyse heeft de inspectie geconstateerd dat er sprake is van 
mogelijke risico's. In voorgaande jaren constateerde de inspectie dat 
ook en gaven zij het bestuur het vertrouwen dat de door het bestuur 
gepleegde interventies resultaat zouden hebben. Echter de laatste 2 
jaar bleek een positieve schoolontwikkeling problematisch tot zeer 
problematisch te verlopen, zo ondervond het bestuur van Flores dat 
ook. De inspectie heeft, ons inziens daarbij correct, vastgesteld dat De 
Witte Vlinder een zeer zwakke school is. 
 
Er zijn de afgelopen jaren veel personeelswisselingen geweest en dat 
heeft niet bijgedragen aan het realiseren van een voldoende kwaliteit 
van het onderwijs. Dit laat zich o.a. zien door het ontbreken van 
doorgaande lijnen op meerdere vakgebieden in de school waardoor 
leerlingen niet een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. 
De resultaten liggen ver onder het landelijk gemiddelde. Het 
personeel van de school heeft de neiging de oorzaak hiervan buiten 
zichzelf te leggen. Het ontbreekt bij het team aan urgentiebesef. 
 
Toch zien zowel de inspectie als het bestuur dat er bij het team m.b.t. 
het pedagogisch en didactisch handelen wel potentie in de school is. 
De focus voor een stevige doorontwikkeling zal daarom vooral 
moeten liggen op het maken van schoolbrede afspraken  omtrent 
werkwijzen waar ieder teamlid zich aan committeert. Een 
professionele teamcultuur met daarbij als belangrijkste speerpunt een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en persoonlijk leiderschap voor 
één ieder is voorwaardelijk. De huidige interim directie heeft hier al 
diverse acties op ondernomen. 
 
Zo is van alle leerkrachten in aanwezigheid van het bestuur 
commitment gevraagd en gekregen op de schoolvisie en op de inhoud 
van de verbeterplannen. Vervolgens zijn met alle leerkrachten 
ontwikkelgesprekken gevoerd en is in individuele gevallen gekeken of 
het uitgesproken commitment ook in de praktijk waarneembaar is. Dit 
heeft in enkele gevallen geleid tot de conclusie dat het draagvlak niet 
werd waargenomen en dat er voor betrokkenen geen toekomst op de 
school is. 
 
Ook het bestuur ziet interventies t.a.v. het kwaliteitsgebied OP1 en 
OP2 als zeer noodzakelijk. De huidige interim-directie heeft de 
kwaliteitszorg in de steigers gezet en samen met het team opnieuw de 
visie van de school bepaald. Met betrekking tot het kwaliteitsgebied 
VS1 heeft school haar veiligheidsbeleid herschreven. De cyclische 
uitvoering ervan moet echter nog vorm krijgen. 
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De interim schoolleiding is gestart met een analyse van de 
onderwijskwaliteit om het kwaliteitsgebied SKA zo spoedig mogelijk 
te verbeteren, daarom heeft de interim directie daar een verbeterplan 
aan gekoppeld. Deze zal zich verdergaand vooral richten op het 
reflecteren op eigen handelen, onderhouden van 
bekwaamheidsdossiers en het zich houden aan schoolafspraken. De 
interim schoolleiding heeft leergroepen ingesteld voor onderbouw en 
bovenbouw, waarin de onderwijsplannen tegen het licht worden 
gehouden. Waar nodig zijn ze bijgesteld en daarna zijn ze gezamenlijk 
in uitvoering genomen. Ten aanzien van de korte cyclus zijn afspraken 
gemaakt over de dagdagelijkse evaluatie en het bijhouden daarvan in 
de klassenmappen. De uitvoeringspraktijk wordt gemonitord door 
regelmatige klassenconsultaties. 
 
Er zijn concrete verbeterplannen opgesteld en in uitvoering genomen 
in de groepen 7 en 8, teneinde zo concreet mogelijk te werken aan 
voldoende opbrengsten. Nadruk wordt gelegd op instructie aan de 
middengroep en de meerbegaafde leerlingen. Door afwezigheid van 
plusleerkrachten is in de groepen 5 tot en met 8 Stichting Leergeld 
ingezet om groepsinstructies te geven aan leerlingen die herhaalde 
instructie nodig hebben. 
 
Het bestuur wil basisschool De Witte Vlinder graag stimuleren om 
door te gaan met deze door de interim schoolleiding ingezette 
ontwikkeling en hen ondersteunen in dit traject, omdat zij ervan 
overtuigd is dat de locatie kan bijdragen aan goed en kansrijk 
onderwijs voor deze kinderen in deze wijk. 
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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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