Evangelische Basisschool
Crescendo

Herstelonderzoek

Datum vaststelling: 25 januari 2022

Samenvatting

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op Evangelische
Basisschool Crescendo (hierna: Crescendo) in oktober 2020 als Zeer
zwak beoordeeld, omdat leerlingen te weinig leerden en zich niet
veilig voelden op school. Daarnaast volgden de leraren de leerlingen
niet in hun ontwikkeling en gaven zij geen duidelijke uitleg van de
leerstof. Bovendien stuurden de directie en het bestuur niet op de
kwaliteit van de school.
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Onvoldoende en
niet meer als Zeer zwak. De school laat verbeteringen zien,
tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen
plaatsvinden.

Bestuur: Vereniging Scholen der
Evangel. Broedergemeenten in
Amsterdam
Bestuursnummer: 40189
School: Evangelische Basisschool
Crescendo 24ZK
Totaal aantal leerlingen: ongeveer
215 per 1 oktober 2021

Wat moet beter?
Het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen moet verbeteren. De
leraren moeten de resultaten van de leerlingen beter analyseren en
met deze bevindingen bepalen welk aanbod en welke instructie
leerlingen nodig hebben.
Alhoewel wij het didactisch handelen en alle standaarden in het
kwaliteitsgebied Sturen, kwaliteitszorg en ambitie met een Voldoende
beoordelen zijn er punten waarop de school nog niet volledig aan de
wet voldoet en waarvoor wij drie herstelopdrachten geven.
Zo moeten de leraren hun lesgeven beter afstemmen op wat
leerlingen nodig hebben. Daarnaast moet de school de kwaliteitszorg
cyclisch gaan inrichten, het verbeterplan concretiseren en hierin
duidelijke prioriteiten stellen. Bovendien moet de directie de leraren
beter begeleiden bij het uitvoeren van het verbeterplan.

Wat is verbeterd?
De kwaliteit van het onderwijs op Crescendo is verbeterd. Wij
beoordelen deze niet meer als Zeer Zwak maar als Onvoldoende. Het
team heeft behoorlijke stappen gezet en de instructie en het
klassenmanagement is verbeterd. Daarnaast voldoet de school aan
haar zorgplicht om een veilige omgeving te creëren voor haar
leerlingen. Bovendien is de kwaliteitszorg nu voldoende, omdat de
school gericht aan verbetering werkt en hiervan het resultaat
zichtbaar is.
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Wat kan beter?
De kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen is kwetsbaar,
omdat schoolbreed niet alle lessen voldoen aan de basiskwaliteit. Het
is belangrijk voor de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen dat
zij ieder jaar opnieuw les krijgen van leraren die beschikken over
voldoende kennis en vaardigheden.
Daarnaast kan de school het veiligheidsbeleid aanscherpen, zodat het
past bij de concrete situatie op deze school.

Vervolg
We voeren een jaar na vaststelling van het rapport een
herstelonderzoek uit.
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1 . Opzet van het herstelonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs heeft op 4 november 2021 een
herstelonderzoek uitgevoerd. De aanleiding hiervoor is dat wij in
oktober 2020 een onderzoek naar risico's hebben uitgevoerd op
Crescendo. Wij hebben daarbij een groot aantal tekortkomingen
geconstateerd in de kwaliteit van het onderwijs en de school als Zeer
Zwak beoordeeld. We hebben met het bestuur afgesproken dat we
binnen een jaar na vaststelling van het rapport een herstelonderzoek
uitvoeren en dat de kwaliteit van het onderwijs dan verbeterd moet
zijn.

Werkwijze
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 primair
onderwijs.
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben
beoordeeld tijdens dit onderzoek.

Standaard

onderzocht

OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen

●

OP4 Onderwijstijd
OP6 Afsluiting
VS Veiligheid en Schoolklimaat
●

VS1 Veiligheid
VS2 Schoolklimaat
OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke competenties
SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Visie, ambities en doelen

●

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

●

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

●

In schooljaar 2021/2022 beoordelen we de resultaten (standaard OR1)
niet vanwege de corona-pandemie.
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Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten. We hebben
lessen bezocht en documenten geanalyseerd. Daarnaast hebben we
gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en leraren. Bovendien
hebben we gesproken met de interim directeur en de interim intern
begeleider en een afsluitend gesprek gevoerd met het bestuur. Bij dit
afsluitende gesprek was ook de nieuwe directeur van Crescendo
aanwezig, die binnenkort start op de school.
Overige wettelijke vereisten
We hebben een herstelonderzoek gedaan naar de registratie van aanen afwezigheid. Hierover hebben we een apart rapport geschreven dat
wij publiceren op onze website.
Tijdens het onderzoek zijn wij gestuit op een onbevoegde leraar
(artikel 3 WPO). Wij hebben hier vervolgens onderzoek naar gedaan.
Tijdens het onderzoek hebben wij geconstateerd dat het nodig was de
vrijwilligheid van de ouderbijdrage te onderzoeken (artikel 13 lid 1
onder e en artikel 40 lid 1 WPO).
Wij rapporteren over onze bevindingen in paragraaf 3.4.
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 Crescendo 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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2 . Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het
herstelonderzoek bij Crescendo.

Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op Crescendo is verbeterd en is niet
langer Zeer Zwak, maar Onvoldoende. Wij beoordelen alleen de
standaard Zicht op Ontwikkeling en begeleiding met een
Onvoldoende. De overige onderzochte standaarden zijn voldoende.
Wel geven wij bij de standaarden Pedagogisch-didactisch handelen;
Visie, ambities en doelen en Uitvoering en kwaliteitscultuur
herstelopdrachten, omdat voor delen van deze standaarden niet aan
de wet wordt voldaan. De resultaten beoordelen we dit schooljaar
niet vanwege de corona-pandemie.
Deze uitkomst van het herstelonderzoek betekent dat het onderwijs
op Crescendo op veel onderdelen is verbeterd. De belangrijke
verbeterpunten liggen nog bij het onderwijsleerproces en de
kwaliteitszorg. De resultaten hebben wij in verband met Covid-19 niet
beoordeeld.

De kwaliteit van het onderwijs op Crescendo beoordelen we als
Onvoldoende.

Afspraken en vervolgtoezicht

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming
De standaard Zicht op ontwikkeling
en begeleiding (OP2) is
Onvoldoende. De school voldoet
niet aan het gestelde in artikel 8 lid 1;
4 en 11 WPO.
De mate waarin en de wijze waarop
het team de informatie van
toetsresultaten, observaties en
gesprekken analyseert en benut voor
de inrichting van het onderwijs, is op
schoolniveau van onvoldoende
kwaliteit.

Het bestuur neemt maatregelen
waardoor de kwaliteit van de zorg en
begeleiding binnen één jaar van
voldoende niveau is.
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Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

De standaard Pedagogischdidactisch handelen is Voldoende,
maar voor een deel van de standaard
geven wij een herstelopdracht.
De school voldoet niet volledig aan
het gestelde in artikel 8 lid 1 WPO.
De leraren moeten observaties en
toetsgegevens van de leerlingen
beter benutten, door de lessen zo in
te richten dat tegemoet gekomen
wordt aan de onderwijsbehoeften
van de leerlingen en zij daarme een
ononderbroken ontwikkeling kunnen
doormaken.

Het bestuur zorgt ervoor dat binnen
één jaar de afstemming van de
lessen op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen van voldoende
niveau is.

Zie boven.

De standaarden Visie, ambities en
doelen (SKA1) en Uitvoering en
kwaliteitscultuur (SKA2) zijn
Voldoende, maar voor delen van de
standaarden geven
wij herstelopdrachten. De school
voldoet niet volledig aan artikel 10 en
artikel 12 lid 4 WPO).
De school kan beter zichtbaar maken
dat er een cyclisch systeem voor
kwaliteitszorg is ingericht. Hiermee
kunnen oorzaken van
tekortschietende onderwijskwaliteit
in beeld worden gebracht en kan er
vervolgens planmatig verbeterd en
geëvalueerd worden. Bovendien
moet het bestuur er beter voor
zorgen dat de leraren worden
ondersteund en gecontroleerd bij de
uitvoering van de noodzakelijke
verbetermaatregelen.

Het bestuur neemt maatregelen om
er voor te zorgen dat binnen één jaar
de kwaliteitszorg en de uitvoering en
kwaliteitscultuur effectief
functioneren.

Zie boven

Wij hebben gezien dat er op
Crescendo een onbevoegde
leraar voor de klas staat. De school
voldoet daarmee niet
aan artikel 3 WPO.

Wij vragen het bestuur om binnen
zes werkweken na ontvangst van dit
conceptrapport de bevoegdheid van
de leraren op Crescendo in
overeenstemming te brengen met de
wettelijke vereisten die in de
bevoegdheidsregelingen zijn gesteld
aan het onderwijzend personeel in
het basisonderwijs.

Wij nemen kennis van de reactie van
het bestuur en bepalen op basis
daarvan het vervolg.

Indien u niet in staat bent een
bevoegde leraar binnen zes
werkweken aan te stellen vragen wij
u ons een plan van aanpak toe te
sturen waarin u aangeeft hoe u deze
situatie binnen uw organisatie zo
snel mogelijk gaat oplossen en hoe u
in de tussentijd zorgt dat de
onderwijskwaliteit voldoende is
gegarandeerd.
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3 . Resultaten herstelonderzoek
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de
resultaten van het onderzoek bij Crescendo.

3.1. Onderwijsproces: beter afstemmen op wat
leerlingen nodig hebben

Het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen moet verbeteren
Wij beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding
met een Onvoldoende. Er ligt nu een structuur voor de leerlingenzorg
op Crescendo. Inhoudelijk moeten er echter nog stappen gezet
worden door de leraren op het gebied van het volgen en analyseren
van de ontwikkeling van leerlingen. De school moet er zorg voor gaan
dragen dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen
doorlopen (artikel 8, eerste, vierde en elfde lid WPO).
Op Crescendo is er nu schoolbreed een afgesproken werkwijze voor de
leerlingenzorg. De afspraken die hieruit voortkomen, zoals het
invullen van een pedagogisch groepsoverzicht en het schrijven van
een groepsplan, worden door de leraren nageleefd. De resultaten van
de leerlingen zijn in beeld gebracht. De volgende stap is om de
documenten inhoudelijk een kwaliteitsimpuls te geven. De leraren
moeten de documenten meer vullen met pedagogische en didactische
gegevens over leerlingen die er toe doen en die hen handvatten geven
in de klas om het onderwijs goed af te stemmen en leerlingen zo
verder te helpen in hun ontwikkeling. Zo is het belangrijk dat de
leraren de gegevens analyseren die zij voorhanden hebben op
groepsniveau en waar nodig op leerlingniveau. Op basis hiervan
kunnen zij keuzes maken wat betreft aanbod, instructie en tijd voor
leerlingen. Bovendien mag de inhoud van de documenten meer op
elkaar aan gaan sluiten. Op groepsniveau zijn de eerste aanzetten
hiervoor bij sommige leraren zichtbaar maar de kwaliteit is wisselend.
De analyse op leerlingniveau mist nog volledig.
Vooral in het geval van de leerlingen in de groepen 8 is dit zeer
zorgelijk. Deze leerlingen hebben nog maar acht maanden over op de
basisschool om hun, in sommige gevallen grote, leerachterstanden in
te lopen. De school moet in kaart brengen waar de leerlingen staan,
hiervoor verklaringen zoeken en zorgen dat zo spoedig mogelijk een
passende instructie wordt geboden aan (groepen) leerlingen.
Daarnaast zien we dat de resultaten in de midden- en bovenbouw
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vooral wat betreft rekenen en wiskunde en begrijpend lezen
achterblijven. De school moet hierop actie ondernemen. Bovendien
constateren we dat het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, geheel bij de
intern begeleider ligt. We hebben vraagtekens bij de uitvoering van de
plannen in de klas die wisselend is, omdat het hiervoor bij de leraren
aan eigenaarschap, kennis en tijd lijkt te ontbreken.

Het pedagogisch-didactisch handelen is verbeterd maar nog wel
kwetsbaar
Wij beoordelen het pedagogisch-didactisch handelen met een
Voldoende omdat de meeste lessen voldoen aan de basiskwaliteit. De
afstemming van de lessen op wat leerlingen nodig hebben is nog een
verbeterpunt. Hiervoor geven wij een herstelopdracht (artikel 8 lid 1
WPO).
Samen met observanten van de school hebben wij diverse lessen
bezocht. Wij zien dat het overgrote deel van de leraren ten opzichte
van het onderzoek vorig jaar grote vooruitgang heeft geboekt en een
duidelijke en doelgerichte instructie geeft. Dit geldt echter niet voor
álle leraren en dat maakt de situatie op Crescendo kwetsbaar. De
leraren die voldoende lessen geven, halen voorkennis op, benoemen
het lesdoel en geven een instructie die de leerlingen helpt om de
lesstof te begrijpen. Het klassenmanagement is bovendien in orde.
We zien schoolbrede afspraken terug. Het pedagogisch klimaat is
prettig.
Een belangrijk verbeterpunt is de afstemming van de lessen op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Wij hebben tijdens de
lesbezoeken niet waargenomen dat leraren de instructie of
verwerkingsopdrachten afstemmen op het ontwikkelingsniveau van
de leerlingen. De school krijgt hiervoor een herstelopdracht.
Daarnaast zijn de leraren lang aan het woord, wat er voor zorgt dat
leerlingen regelmatig inactief zijn. De leraren mogen de leerlingen
meer actief bij de les betrekken door passende en afwisselende
werkvormen in te zetten.

3.2. Veiligheid en schoolklimaat: de school voldoet
aan haar zorgplicht

Veiligheid is in orde
Wij beoordelen Veiligheid met een Voldoende, omdat de school
voldoet aan haar zorgplicht om een veilige omgeving te creëren voor
de leerlingen. Leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school.
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Het team van Crescendo meet jaarlijks de veiligheidsbeleving van de
leerlingen en onderzoekt de uitkomsten. Ook zijn er zogenoemde
luisterjuffen (anti-pestcoördinatoren). Daarnaast hanteert de school
een veiligheidsbeleid. Dit beleid, dat is opgenomen in het
veiligheidsplan, is algemeen opgesteld en het is nodig dat dit
aangepast wordt op basis van de kenmerken van déze
leerlingenpopulatie in déze wijk én de bevindingen vanuit de meting
van de veiligheidsbeleving. Ook kan de school zich in het
veiligheidsplan meer richten op preventief handelen in plaats van
alleen curatief handelen, zodat de school zoveel mogelijk incidenten
en gevoelens van onveiligheid voorkomt.

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie: controle is
en blijft nodig

Het verbeterplan moet concreter
Wij beoordelen de standaard Visie, ambities en doelen met een
Voldoende. Wel geven wij een herstelopdracht om een cyclisch
systeem van kwaliteitszorg in te richten met concrete doelen en
duidelijke evaluatiemomenten (artikel 12 lid 4 WPO).
Wij zien dat de school een visie op onderwijs heeft en dat deze visie
leidt tot doelen en ambities. Deze doelen en ambities zijn uitgewerkt
in het verbeterplan. De school werkt aan duurzame verbetering van
het onderwijs en laat hierbij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
een belangrijke rol spelen.
Desalniettemin is het verbeterplan waarmee de school werkt moeilijk
te doorgronden. Er staan zoveel doelen, mijlpalen en evaluatiepunten
in dat het onhelder is wat nu van wie wanneer verwacht wordt. En
vooral tot welk concreet gedrag de acties moeten leiden en wat
prioriteit heeft. De evaluaties die halverwege en aan het eind van
vorig schooljaar gepland waren om het verbeterplan weer aan te
scherpen, hebben bovendien niet plaatsgevonden.
'Hinderlijk volgen' blijft nodig
Wij beoordelen de uitvoering en kwaliteitscultuur met een Voldoende.
Het team heeft hard gewerkt aan het verbeteren van hun
bekwaamheid en het versterken van de professionele cultuur. Wel
geven wij een herstelopdracht om de uitvoering van het
verbeterbeleid te intensiveren (artikel 10 WPO).
Sinds het vorige onderzoek hebben de leraren veel scholingen gevolgd
(dit gaat dit schooljaar ook nog door) en lesbezoeken gekregen. Ook
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bespreken de leraren filmbeelden van elkaars lessen. We constateren
dat het team stappen heeft gemaakt richting een professionele
kwaliteitscultuur. Een mooi voorbeeld hiervan is de presentatie die
een afvaardiging van het team aan ons gaf, tijdens ons onderzoek.
Wij zien tegelijkertijd dat op Crescendo nog te veel een papieren
werkelijkheid bestaat. Wat in het verbeterbeleid staat, wordt niet per
definitie ook zo uitgevoerd. Dit heeft wellicht ook te maken met het
feit dat dat verbeterplan niet concreet genoeg is geformuleerd. De
directeur moet in de klassen intensiever controleren of de leraren ook
echt uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. De directeur noemt
dit zelf 'hinderlijk volgen'. Het gaat hier vooral om de kwaliteit van de
uitvoering en het effect hiervan op het leren van de leerlingen.

Er is nu een functionerende medezeggenschapsraad
Wij beoordelen de Evaluatie, verantwoording en dialoog met een
Voldoende. Sinds vorig jaar is er veel veranderd op Crescendo. Er is nu
een medezeggenschapsraad die intensief bezig is om in zijn rol te
komen door scholing en met elkaar documenten te bespreken. De
volgende stap is om een functionele kritische gesprekspartner te
worden voor de directie. De ouders die wij spraken, gaven aan dat ze
goed zijn meegenomen in het verbetertraject. Daarnaast heeft de
school contacten gelegd met andere schoolbesturen, de gemeente,
maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening. Bovendien legt de
directie een aantal keren per jaar verantwoording af aan het bestuur.

3.4. Overige wettelijke vereisten
We hebben de volgende tekortkomingen aangetroffen.
Voor één van de groepen staat een onbevoegde leraar. Dit is in strijd
met artikel 3 WPO waarin staat dat schoolonderwijs alleen mag
worden gegeven door een bevoegde leraar. Het bestuur moet dit
binnen zes werkweken na ontvangst van dit conceptrapport oplossen
door een bevoegde leraar aan te stellen voor deze groep. Indien dit
niet lukt moet het bestuur een plan van aanpak maken waarin het
aangeeft hoe het deze situatie zo snel mogelijk gaat oplossen en hoe
het in de tussentijd zorgt dat de onderwijskwaliteit voldoende is
gegarandeerd.
Tijdens het onderzoek zagen wij dat de vrijwilligheid van de
ouderbijdrage op Crescendo niet is gegarandeerd. In de schoolgids
staat vermeld dat de ouderbijdrage vrijwillig is, maar in de
jaarkalender (een bijlage bij de schoolgids) staat dat van alle ouders
wordt verwacht dat zij de ouderbijdrage betalen. Dit is in strijd met
artikel 13 lid 1 onder e en artikel 40 lid 1 WPO. Het bestuur heeft in de
conceptfase van dit rapport aan de ouders een brief gestuurd waarin
staat dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Wij hebben hiervan een
afschrift ontvangen. Hiermee is de tekortkoming opgeheven.
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4 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit:
Het Bestuur van Basisschool Crescendo is de Inspectie erkentelijk voor
de spiegel die zij het bestuur heeft voorgehouden en de kritische
punten in haar rapport. Het is belangrijk dat een onafhankelijke
instantie als de Inspectie meekijkt in een organisatie en constateert
welke onderdelen verbetering behoeven.
Wij (h)erkennen de conclusies en beschrijvingen in het rapport. Het is
een herkenbaar beeld voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs.
Passend is dan ook dat de beoordeling van zeer zwak wordt aangepast
naar een beoordeling van onvoldoende.
De inspectie beschrijft duidelijk wat er goed gaat en wat er beter moet
of kan. De verbeteropdracht d.d. 13 december jl., is dan ook helder. Zo
zullen we in ons verbeterplan 2022 naast de doelstellingen ook
concrete resultaatverwachtingen opnemen en het plan uitzetten in tijd
met duidelijke prioritering. De kwaliteitsgebieden pedagogisch en
didactisch handelen (OP3) en zicht op ontwikkeling en begeleiding
(OP2) krijgen nadrukkelijk aandacht door structurele evaluatie zodat
de hieraan gerelateerde doorwerking van de verbeteringsgerichte
cultuur in de lessen op schoolniveau geborgd worden in de
kwaliteitscyclus. De punten betreffen een doorontwikkeling van de
huidige situatie. Wij hebben er vertrouwen in dat wij op de goede weg
zijn en bouwen aan een goede en stabiele basis voor de toekomst.
Hierbij willen we ook opmerken, dat de school zich bevindt in een
omgeving waar kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden
verkeren (kinderen uit sociaal en economisch zwakke gezinnen); een
omgeving waar sprake is van en de impact van de Corona-pandemie
die nog steeds voortduurt.
Wij vragen aan de Inspectie ook begrip en medewerking voor onze
inzet om gezamenlijk hieruit te komen.
Het bestuur en team van Basisschool Crescendo gaat voortvarend
verder aan de slag met het Verbeterplan 2022 om in november 2022
onze school weer als voldoende te kunnen beoordelen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

