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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in november 2019 als Zeer 
zwak beoordeeld, omdat er risico's waren in de onderwijsresultaten, 
het onderwijsproces en de kwaliteitszorg. 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Onvoldoende en 
niet meer als Zeer zwak. De school laat verbeteringen zien, waardoor 
alle standaarden op één na weer voldoende zijn. In het didactisch 
handelen moeten nog de nodige verbeteringen plaatsvinden. 
 
Wat moet nog beter? 
De leraren moeten de lessen nog verder versterken. We zien dat het 
team gewerkt heeft aan het verbeteren van het lesgeven, maar de 
kwaliteit van de uitleg blijft nog te vaak achter bij wat de leerlingen 
nodig hebben. Daarnaast is er tijdens de instructie te weinig gerichte 
aandacht voor verschillen tussen leerlingen. 

Wat is verbeterd? 
De voorwaarden tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
zijn aanwezig. Er is duidelijk aan de herstelopdrachten gewerkt. 
De teamsamenstelling is veranderd. Stabiliteit in het team is 
belangrijk om gezamenlijk het onderwijsproces te verbeteren. Het 
bestuur en de school hebben verschillende manieren 
van ondersteuning gezocht om het herstelproces te bevorderen. Deze 
hulp heeft er onder andere voor gezorgd dat het lesmodel dat de 
school wil gebruiken zichtbaarder wordt in de lessen. In meerdere 
lessen hebben we aspecten hiervan waargenomen. Ook aan de 
herstelopdracht voor Friese taal is voldaan. 
 
Wat kan beter? 
De focus in het aanbod ligt nu op de basisvakken. Het zou goed zijn 
om daarnaast te kijken wat de leerlingen van It Werflân specifiek 
nodig hebben, zodat het aanbod daarop kan worden afgestemd. 
De analyse van de resultaten wordt gedaan, maar kan nog beter 
verwerkt worden in de dagplanning van de leerkrachten. 
 
Hoe verder? 
We doen over uiterlijk een jaar een herstelonderzoek. Dan moet de 
kwaliteit van het onderwijs voldoende zijn. 

Bestuur: OPO Furore 
Bestuursnummer: 41735 
 

 
School: SWS It Werflân 
Totaal aantal leerlingen: 95 
BRIN: 16HM 
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Opzet van het herstelonderzoek 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 16 maart 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd 
op SWS It Werflân naar aanleiding van het oordeel Zeer zwak 
in november 2019. In verband met de Covid-19-situatie is het 
herstelonderzoek later uitgevoerd dan in de oorspronkelijke planning 
was voorzien. 
 
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 een 
aantal leerlingen en ouders, leraren, directie en intern begeleider. 
Bij het eindgesprek sloot het bestuur aan. 
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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 

Signalen 
In de voorbereiding van een 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 SWS It Werflân 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. 

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 Didactisch handelen 
(OP3) is Onvoldoende, omdat het 
onderwijs niet genoeg is afgestemd 
op de voortgang in de ontwikkeling 
van de leerlingen. Daarmee wordt 
niet voldaan aan artikel 8, eerste lid 
van de WPO. 

Het bestuur zocht ervoor dat de 
tekortkomingen uiterlijk binnen een 
jaar voldoende zijn verbeterd. 

Wij voeren uiterlijk binnen een jaar 
een herstelonderzoek uit. 

In november 2019 hebben wij op SWS It Werflân een onderzoek 
uitgevoerd en het oordeel Zeer zwak toegekend. 
 
In maart 2021 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw in 
kaart gebracht en kennen nu het oordeel Onvoldoende toe. 

De inspectie beoordeelt de kwaliteit op SWS It Werflân als 
Onvoldoende. De kernstandaard Didactisch handelen is als 
Onvoldoende beoordeeld. 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

Wij voeren uiterlijk binnen een jaar een herstelonderzoek uit. Met het 
bestuur is afgesproken dat de onderwijskwaliteit dan voldoende moet 
zijn. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven wij onze bevindingen van het onderzoek 
op It Werflân. 

3.1. Onderwijsproces 

Context 
Wij hebben tijdens het herstelonderzoek gezien dat het team 
inspanningen heeft verricht om het onderwijsproces op de school te 
verbeteren. Na het vorige onderzoek in 2019 is deskundigheid vanuit 
het bestuur en extern ingeschakeld om te ondersteunen in het 
verbeterproces. Een plan van aanpak voor het schooljaar 2020-2021 
geeft hier richting aan. Er is een nieuwe directeur gekomen. 
Ook hebben er wisselingen in het team plaatsgevonden. 
 
Aanbod (OP1) 
Deze standaard beoordelen we als Voldoende. Aan de herstelopdracht 
voor het onderwijs in de Friese taal is voldaan. De nieuwe digitale 
methode voor het Fries wordt wekelijks in de groepen ingezet. Ook 
zorgen de leraren ervoor dat alle facetten aan bod komen passend bij 
het profiel van de school. 
De school heeft een methode voor burgerschap en sociale vaardigheid 
aangeschaft en een methode gericht op het versterken van het 
leesonderwijs. Verder heeft de school een breed en eigentijds aanbod. 
De focus ligt met name op de basisvaardigheden. Het zou goed zijn 
om te analyseren wat de leerlingenpopulatie van It Werflân specifiek 
nodig heeft en hier het aanbod voor de basisvaardigheden op af te 
stemmen. Daarbij kan ook werk worden gemaakt van taalbeleid en 
van de meer expressieve vakken, zoals muziek. 
 
Zicht op ontwikkeling (OP2) 
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen we als Voldoende. 
Er is een heldere cyclus van plannen en evalueren van de zorg. De 
school heeft onder leiding van de intern begeleider een duidelijk beeld 
van de leerlingen gekregen. De leraren brengen de leerlingen in beeld 
in een groepsoverzicht. De intern begeleider en de leraren zijn 
geschoold in het scherper analyseren van de resultaten en dit heeft 
geleid tot uitgebreide plannen van aanpak met reparatiedoelen. 
Kinderen worden vervolgens ingedeeld in verschillende niveaus, 
zogenaamde arrangementen. Dit krijgt vooral doorwerking in de te 
maken opdrachten en het extra werk van de leerlingen. 
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Een aandachtspunt is dat er nog beter kan worden afgestemd op de 
hiaten bij leerlingen door de doelen voor de verschillende groepen 
specifiek te maken. Ook kan er nog een duidelijkere verbinding 
gemaakt worden tussen het plan van aanpak, de reparatiedoelen en 
de dagplanning. De instructie kan dan beter aangepast worden op het 
doel dat beoogd wordt in de les. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
We beoordelen de standaard Didactisch handelen als Onvoldoende. 
De kwaliteit van de instructie is in teveel lessen niet voldoende, 
waardoor de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen 
onvoldoende gegarandeerd is (art. 8, eerste lid, WPO). 
 
Het gekozen instructiemodel wordt nog niet bewust en soepel genoeg 
door alle leerkrachten  ingezet. De afstemming komt nu vooral terug 
in de verwerking van de lesstof en het extra werk. Ook in de 
instructie zouden leerkrachten moeten afstemmen op de doelen op 
individueel- en groepsniveau. Verder constateren we dat de 
taakgerichtheid van de leerlingen die geen instructie kregen wisselend 
is en dat de leerkrachten de doorgaande lijn voor zelfstandig 
werken niet consistent hanteren. Als de leerkrachten beter nadenken 
over de doelen, controleren of de leerlingen de stof begrijpen en 
gerichte feedback geven, worden de lessen inhoudelijk sterker. 
 
We zien dat de school een rustige leeromgeving en een prettig 
pedagogisch klimaat heeft. Dit maakt dat leerlingen kunnen leren. 
De verschillende onderdelen van het instructiemodel hebben we 
teruggezien. De leerkrachten kennen de verschillende stappen en 
de lessen verlopen gestructureerd. Het team heeft door middel van 
klassenbezoeken en het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen 
gewerkt aan het verbeteren van het didactisch handelen. Door de 
periode van de lockdown heeft het team minder tijd gehad om te 
oefenen met het toepassen van deze verbeteringen. 
 
(Extra) ondersteuning (OP 4) 
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Er is voldaan aan de 
herstelopdracht op het gebied van het schoolondersteuningsprofiel 
(art. 8, lid 5, WPO). Het is wel aan te raden om alert te zijn op de 
verantwoordelijkheid voor de instructie en de einddoelen voor de 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze moet bij de 
leerkracht liggen. De hulp aan speciale doelgroepen wordt soms ook 
door anderen uitgevoerd, bijvoorbeeld een onderwijsassistent. 
Goede afstemming tussen de betrokkenen bij deze leerlingen en de 
regie daarvoor bij de leerkracht beleggen bevordert de 
ononderbroken ontwikkeling van deze leerlingen. 
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3.2. Schoolklimaat 

De standaard Veiligheid is Voldoende. Er is voldaan aan de 
herstelopdrachten. De aanwezigheid van de aandachtfunctionaris is 
onder de aandacht gebracht bij zowel ouders als kinderen. Het 
veiligheidsbeleid en pestprotocol zijn ook meer zichtbaar. Ouders en 
leerlingen geven aan dat ze de wisselingen in het team niet altijd als 
prettig hebben ervaren, maar dat zij blij zijn met het huidige team. 
Er is behoefte aan stabiliteit en rust. 

3.3. Onderwijsresultaten 

We beoordelen de resultaten als Voldoende. Dit jaar kijken we naar de 
referentieniveaus van twee in plaats van drie achtereenvolgende 
jaren, namelijk van 2018 en 2019. In 2020 zijn er geen eindresultaten 
beschikbaar vanwege de coronacrisis. 
We constateren dat de leerlingen voor lezen, taalverzorging en 
rekenen voor 2F en 1S net boven de signaleringswaarde van de 
inspectie scoren. Voor 1F scoren de leerlingen voor lezen boven het 
landelijk gemiddelde en voor taalverzorging en rekenen hier net 
onder. Het perspectief voor 2020 was echter gunstig gezien de 
resultaten van het leerlingvolgsysteem voor rekenen en begrijpend 
lezen. Ook de resultaten van het leerlingvolgsysteem van de huidige 
groep 8 zien er positief uit. Dit geeft een gunstig perspectief voor de 
eindtoets dit schooljaar. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg (KA1) 
De Kwaliteitszorg is nu Voldoende. De school heeft een cyclisch 
systeem van kwaliteitszorg. Er wordt geanalyseerd waar 
ontwikkelmogelijkheden zijn en verbeteracties worden gepland. 
Indien nodig schakelt de school externe hulp 
in. Leerkrachten reflecteren op de resultaten van de verbeteracties en 
dit leggen ze vast in borgingsdocumenten. Naar aanleiding van 
klassenbezoeken en collegiale consultaties stellen zij persoonlijke 
ontwikkelingsplannen op. De school wil zich, na de focus op de 
herstelactiviteiten, meer gaan richten op de eigen ambities om zo te 
komen tot verdere schoolontwikkeling. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
De Kwaliteitscultuur beoordelen we wederom als Voldoende. 
De focus in het team ligt op ontwikkelen en verbeteren. Hiervoor 
gebruikt het team een gesprekkencyclus. De leraren voeren een 
professionele dialoog en nemen zelf initiatief tot gesprekken. 
 
Verantwoording en dialoog (KA3) 
De standaard Verantwoording en dialoog is Voldoende. De school 
communiceert helder en transparant met ouders via nieuwsbrieven. 
Er heerst een open cultuur en ouders voelen zich serieus genomen. 
De ouders zijn over het verbetertraject op de hoogte gehouden. 
De resultaten zijn opgenomen in de schoolgids. Met het bestuur 
wordt samen opgetrokken in de schoolontwikkeling en het 
personeelsbeleid. Tot slot wordt helder gecommuniceerd met de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het 
conceptrapport van het recent gehouden herstelonderzoek. 
We kunnen ons hierin vinden. 
De school heeft hard gewerkt om de onderwijskwaliteit op een hoger 
peil te krijgen en dat is met uitzondering van het didactisch handelen 
goed gelukt. Het is jammer dat de school hierdoor net niet het oordeel 
‘voldoende’ bereikt. 
We hebben het op prijs gesteld dat de onderwijsinspectie na het 
schoolbezoek, nogmaals op school is geweest om een meer 
gedetailleerde toelichting te geven op de aspecten van didactisch 
handelen die verdere verbetering vragen . 
Dit geeft het personeel houvast om in de komende tijd  de ingezette 
kwaliteitsverbetering door te zetten , op weg naar het oordeel 
‘voldoende’.  De school zal met het oog hierop ook passende acties en 
interventies opnemen in het schooljaarplan 2021-2022. 
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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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