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Bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019  
 
In het najaar van 2019 heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het 
betreft een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, 
GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd.  
De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de 
opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale 
organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze 
hun praktijk in te richten.  
In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De 
leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen 
de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn.  
Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en 
samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.  
De volledige rapportage van de Stichting staat op de website van Veldvest. 
De schoolspecifieke rapportage van BS Op Dreef treft u hieronder aan. 

 

 
Het leerstofaanbod op basisschool Op Dreef is van (ruim) voldoende niveau en voldoet aan de kerndoelen.  
Het aanbod omvat ook de referentieniveaus taal en rekenen en sluit aan bij het beoogde niveau van alle 
leerlingen, waarbij sterk de focus ligt op de leeropbrengsten.  
Het bestuur en de school streven echter nadrukkelijk cognitieve, sociale én brede ontwikkeling na die aansluit 
bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie. De in het bestuurlijke beleidsplan aangegeven aandacht voor 
burgerschap en sociale vorming is zeker herkenbaar aanwezig in het curriculum van alledag op de school, 
daarin zien we ook dat de teamleden nog druk doende zijn deze aanpak breder en meer integraal vorm te 
geven dan uitsluitend tijdens de lessen van de specifieke methodische aanpak. Het team wil daarin een 
gezamenlijk proces doorgaan ‘van waardenoverdracht naar waardengestuurd’.  
 
Het didactisch handelen van de leraren is voldoende. In de groepen is er sprake van een prettig leerklimaat, er 
is duidelijke structuur, de instructies verlopen stapsgewijs en er worden vormen van differentiatie toegepast. 
Naast deze positieve kenmerken van het didactisch handelen zijn er echter ook nog enkele ontwikkelpunten. 
We zien namelijk verschillen in de kwaliteit van een aantal aspecten van het didactisch handelen. Deze hangen 
samen met de mate waarin feedback wordt gegeven door de leerkracht op het leerproces en ook met het 
aansturen op het zelf (leren) reflecteren van de leerlingen. Een verdere ambitie die het team dan ook heeft 
uitgesproken is het vergroten van eigenaarschap en betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen 
onderwijsleerproces. Dat wil men versterken door de leerlingen de ruimte te bieden om samen te kunnen 
werken in de vorm van coöperatieve leer- en werkvormen en door hun zelfstandigheid te vergroten, een mooi 
voorbeeld daarvan is het werken met een ‘goalboekje’ in de bovenbouw.  
Sterk is de pedagogische benadering van de leraren door positieve feedback op de inzet, aanpak en het gedrag 
van de leerlingen.  
 

 
Het pedagogisch klimaat op de school is van een (ruim) voldoende niveau, de leerlingen en leraren gaan op 
respectvolle wijze met elkaar om. De school besteedt veel tijd aan een goede structuur rond het leren van 
sociale vaardigheden en het ontwikkelen van maatschappelijke competenties, zoals het voelen van veiligheid.  



De verdere uitdaging voor het team zit erin om deze aanpak breder en meer integraal vorm te geven in het 
gezamenlijk proces ‘van waardenoverdracht naar meer waardengestuurd’, waardoor het voor alle betrokkenen 
bij de school een attitude wordt in het dagelijks handelen en gedrag. Daarnaast kan het team de leerlingen op 
schoolniveau zelf nog meer betrekken bij het positieve schoolklimaat, bijvoorbeeld door het instellen van een 
leerlingenraad, waarin de leerlingen mee mogen denken en advies kunnen geven over het schoolbeleid. 
In het gesprek met een aantal bovenbouwleerlingen kwam naar voren dat op het wensenlijstje voor ‘de nabije 
toekomst’ een meer uitdagende inrichting van de leeromgeving staat, zoals de speelplaats en de directe 
schoolomgeving.  
Tenslotte geven we als aandachtspunt op deze standaard mee dat de 2 nieuwe vertrouwenspersonen zich zo 
spoedig mogelijk op school aan de leerlingen bekendmaken.  
 
 

 
De school heeft duidelijke doelen vastgelegd ten aanzien van sociale en maatschappelijke competenties van de 
leerlingen en heeft een planmatig en beredeneerd aanbod op dit terrein.  
De uitdaging voor de school nu is om de daarbij bereikte resultaten inzichtelijk te maken.  
 
 

 
De kwaliteitscultuur binnen de school heeft de laatste tijd een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is om die 
reden als voldoende beoordeeld. Voorheen kon de interne samenwerking beter en werden er veel nieuwe 
speerpunten ingezet, maar vaak niet goed genoeg geborgd, waardoor de basis voor planmatige verbetering 
niet stevig genoeg verankerd was.  
Daar is de laatste jaren stevig op ingezet door een andere organisatiestructuur met een stevig aansturingsteam 
zoals een uitbreiding van de directie en met regisseurs en leermonitoren.  
De professionele cultuur binnen de school heeft dan ook zonder twijfel veel potentie, de leraren ervaren het 
klimaat als positief. Het werkklimaat is veilig en er is sprake van steeds verder groeiende openheid naar elkaar, 
waarin men ook zijn/ haar kwetsbaarheid mag tonen.  
 
De teamleden voelen zich gesteund door de directie, die open en laagdrempelig werkt en daardoor veel 
vertrouwen heeft. Dit heeft een positief effect op de onderlinge professionele samenwerking. Dit alles vormt 
een goede basis om te gaan werken aan een school die functioneert als een professionele leergemeenschap 
waarin samenwerken en het met- en van elkaar leren centraal staan. Dat zien we al aan de cluster-overleggen 
in de onder-, midden en bovenbouw en binnen de diverse expertgroepen die als leerteams functioneren.  
Het vasthouden van het huidige werkklimaat is een belangrijk speerpunt voor de langere termijn, maar voor de 
korte termijn kan er al gewerkt worden aan verdere versterking van de samenwerking door bijvoorbeeld het  
uitvoeren van onderlinge klassenconsultaties en het geven van opbouwende feedback aan elkaar.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de school prima “Op Dreef” is.  

 
Overige wettelijke vereisten  
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn meegenomen, hebben we geen tekortkomingen 

aangetroffen. 


