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1 INLEIDING 
 

Op De Hoeve is een audit uitgevoerd naar de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Accent 

lag daarbij op de thema’s die te maken hebben met de basisondersteuning. Basis voor de audit was 

het schoolondersteuningsprofiel (SOP) zoals de school dat heeft opgesteld. 

 

De focus van de audits was gericht op: 

 mogelijke risico’s die de school loopt ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs 

 de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te verbeteren 

 

Er is gebruik gemaakt van het auditkader gebaseerd op het SOP van de school. Dit kader bevat de 

volgende hoofdthema’s: 

1 Onderwijs: 

a. pedagogisch handelen 

b. afstemming 

c. opbrengstgericht werken 

2 Ondersteuning: 

a. planmatig werken 

b. deskundigheid 

c. lichte ondersteuning 

d. ontwikkelingsperspectief 

e. overdracht 

f. ouders  

3 Beleid: 

a. ondersteuningsbeleid  

b. evaluatie ondersteuningsbeleid 

4 Organisatie: 

a. organisatie van de ondersteuning 

b. ondersteuningsteams 

5 Resultaten 

 

De audit is gebaseerd op het SOP en de documenten die door de school zijn aangeleverd. Vervolgens 

is in afstemming met de school het auditprogramma opgesteld. Vaste onderdelen van het programma 

zijn: 

 een kennismaking met de school  

 de mogelijkheid aanvullende documenten in te zien 

 groepsbezoeken, met aansluitend een gesprek met de leerkracht 

 gesprekken met leerlingen, team, interne begeleider en directie 

 een mondelinge en voorlopige feedback aan het einde van de dag. 

 

Voorafgaande aan het auditbezoek heeft een telefonisch intakegesprek plaatsgevonden. Daarin zijn 

afspraken gemaakt over doelstelling, programma en organisatie van de dag. 

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek. De bevindingen staan beschreven in 

hoofdstuk 2. Daarbij worden de bevindingen van de auditdag geplaats naast de bevindingen van de 

school zoals beschreven in het SOP. Het auditrapport wordt afgesloten met conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk 3. 
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2 BEVINDINGEN 
 

Op basis van het SOP van de school, de informatie uit het intakegesprek, alle beschikbaar gestelde 

documenten en de in de praktijk geconstateerde feiten en gedane waarnemingen worden in dit 

hoofdstuk de bevindingen gepresenteerd. In bijlage 1 is het overzicht opgenomen van de waardering 

die de school zichzelf in het SOP heeft gegeven op de onderdelen van de basisondersteuning. 

 

Hierbij zijn de volgende kwalificaties gebruikt: 

1. betekent dat dit onderdeel in de kinderschoenen staat. Verbeteringen zijn dringend nodig. Deze 

kwalificatie geeft aan dat echt iets moet worden verbeterd  

2. betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk 

3. betekent dat dit onderdeel op orde dus voldoende is, maar ook mogelijkheden biedt voor nog 

verdere verbetering 

4. betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en dat het bovendien een voorbeeld is voor andere 

scholen, waarvan zij kunnen leren 

5. Niet beoordeeld, betekent dat er geen oordeel kan worden gegeven vanwege het ontbreken van 

voldoende informatie. 

 

2.1 Korte typering van de school 

 

De Hoeve is een oecumenische Jenaplanschool en staat sinds 1972 in de wijk Kantemars in 

Hoevelaken. Dit is een wijk die qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, financieel). De 

school heeft een wijkfunctie, maar een flink deel van de leerlingen komen uit de regio naar De Hoeve. 

De leerlingenpopulatie is in het algemeen afkomstig uit de midden- en hogere inkomensgroepen.  

Er zitten zo’n 330 kinderen op de school, verdeeld over veertien groepen. De school is georganiseerd 

in drie bouwen. In de onderbouw (kinderen van leerjaar 0, 1 en 2) zijn er vier stamgroepen, in de 

middenbouw (kinderen van leerjaar 3, 4 en 5) vijf stamgroepen en in de bovenbouw (kinderen van 

leerjaar 6, 7 en 8) vier stamgroepen. 

De school groeit licht. De school groeit. In het schooljaar 2018-2019 komt er een bovenbouwgroep 

bij. Beleid is dat er geen zij-instromers worden aangenomen, omdat de groepen anders te vol 

worden. Omdat de groepsgrootte op 27 kinderen is vastgesteld. 

Er werken bijna dertig mensen op de school, waarvan een schoolleider, twee ib’ers (waarvan een ib’er 

ook adjunct is), twee rt’ers, 19 groepsleerkrachten en een beleidsmedewerker. De bouwen nemen 

een belangrijke plaats in in de school. Het zijn zelfstandig werkend leerteams waarbinnen zaken 

worden opgepakt en problemen worden opgelost. 

 

2.2 Onderwijs en resultaten 

 

Het onderdeel Onderwijs bestaat uit drie aspecten, namelijk pedagogisch handelen, afstemming en 

opbrengstgericht werken. Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van de school. 

 

Het pedagogisch handelen is goed. De sfeer op school is goed, leerkrachten zijn positief tegen de 

leerlingen, geven veel complimenten. De leerlingen gaan goed met elkaar om. Er zijn tijdens de 

auditdag geen incidenten waargenomen. In het gesprek met de leerlingen wordt dit beeld bevestigd. 

De kinderen geven aan dat er niet of nauwelijks gepest wordt op school en als er wat aan de hand is, 

spelen de leerkrachten daar direct en adequaat op in. 

De school heeft een veiligheidsbeleid. Jaarlijks wordt een leerlingtevredenheidspeiling sociale 

veiligheid uitgevoerd. Er is een preventiemedewerker, die verantwoordelijk is voor het uitzetten en 

bewaken van het veiligheidsbeleid. 
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Op het gebied van afstemming werd tijdens de audit vastgesteld dat drie van de vijf lessen een 

klassikaal karakter hadden. Er werd klassikaal instructie gegeven aan een jaargroep. Ook de 

beschikbare tijd was voor alle leerlingen gelijk. Dit gold ook voor de leerstof en de verwerking. Wat 

betreft de verwerking kregen de leerlingen wel ruimte om te bepalen in welke volgorde ze de 

activiteiten uitvoerden. In die zin onderschrijven de observaties tijdens de audits het beeld van de 

school niet. Hier passen echter enkele nuancerende opmerkingen. Tijdens de nagesprekken met de 

betreffende leerkrachten bleek dat er bewust gekozen was voor een klassikale aanpak. Dat had te 

maken met de aard van de les of de aard van de leerstof. Ook de leerlingen gaven in het gesprek aan 

dat er in het algemeen juist veel rekening gehouden werd met verschillen. De snelle leerlingen mogen 

aan het werk en leerlingen die extra aandacht nodig hebben, krijgen dat ook. De leerlingen vinden dat 

de leerkrachten goed uitleggen en dat je genoeg aandacht krijgt als je het niet snapt. Dat gebeurt 

soms door verlengde instructie en soms door extra instructie vooraf. Tot slot werd ook in de 

gesprekken met schoolleiding en team aangeven dat differentiëren juist een krachtig aspect is van het 

onderwijs op De Hoeve.  

Wat opviel in het primair proces was de werksfeer die in de hele school hing. De leerlingen werkte 

hard en waren in het algemeen betrokken op hun werk. De leerlingen kregen veel 

verantwoordelijkheid op het gebied van zelfverantwoordelijk werken. Dat is een duidelijke 

doorgaande lijn in de school. De meeste leerlingen bleken goed om te kunnen gaan met die 

verantwoordelijkheid. Enkele leerlingen hadden daar moeite mee en werkten niet of nauwelijks. 

Tijdens de nabespreking van de observaties bleek dat de leerkrachten deze leerlingen in beeld 

hadden en ook bezig waren om die leerlingen meer betrokken te krijgen. 

 

De school werkt opbrengstgericht. Aan de hand van de M- en de E-toetsen wordt de ontwikkeling van 

de leerlingen bijgehouden. Op basis daarvan wordt het onderwijs aangepast. De ib’er stemt dit af met 

de leerkracht. Binnen de bouw is er veel overleg over de opbrengsten. Tussen de bouwen gebeurt dat 

minder. 

De schoolleiding geeft aan dat de school sterk pedagogisch georiënteerd is, waarbij uiteraard ook de 

prestaties van belang zijn. Vanuit het Jenaplan-concept wil de school echter meer zijn dan een taal- 

en rekenschool. De school stuurt op een output op Cito B-niveau. 

 

De school heeft de resultaten op orde. Wat betreft de eindtoets scoorde de school in 2015 en 2016 

op het landelijk gemiddelde (ongecorrigeerde scores) en in 2017 boven het landelijk gemiddelde 

(ongecorrigeerde scores). De schoolleiding gaf aan tevreden te zijn met de scores, maar ze stellen zich 

de vraag of met deze populatie de scores niet hoger mogen zijn. Wat betreft de tussenresultaten 

vraagt met name spelling al een aantal jaren aandacht. De spellingresultaten blijven schoolbreed 

achter. Vandaar dat er stevig op is ingezet. Dat levert stappen vooruit op, maar de school is er nog 

niet. De resultaten voor technisch lezen in de bovenbouw zijn nog niet voldoende. Rekenen en 

begrijpend lezen gaan goed over de hele linie. 

 

2.3 Ondersteuning 

 

Het domein ondersteuning bestaat uit de onderdelen planmatig werken, deskundigheid, lichte 

ondersteuning, ontwikkelingsperspectief, overdracht en ouders. 

 

Het planmatig werken is goed. Er wordt vroegtijdig nagegaan wat de ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen zijn. Er worden groepsoverzichten en groepsplannen opgesteld. Deze worden op basis van 

toetsgegevens aangepast. Dat gebeurt in overleg tussen groepsleerkracht en ib’er. In het 

teamgesprek werd aangegeven dat de evaluatie niet altijd door iedereen wordt vastgelegd. In de 



 

Auditrapportage De Hoeve        5 

 

school is er voor alle groepen een groepsplan spelling. Daarnaast is het aan de stamgroep, in overleg 

met de ib’er, om na te gaan of er ook voor andere vakken groepsplannen nodig zijn. Het team geeft 

aan dat het streven is niet meer dan drie groepsplannen te hebben. Meer groepsplannen zijn in een 

stamgroep niet werkbaar. Het accent in de groepsplannen ligt op de leerlingen die achter blijven en 

minder op de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het teamgesprek werd aangegeven dat 

er in de groepen zeer zeker aandacht is voor de snellere leerlingen of de leerlingen die meer 

aankunnen, maar dat dat niet systematisch c.q. planmatig beschreven is. Iedere leerkracht maakt 

daarin eigen keuzes. Soms vindt daarbij afstemming plaats binnen de bouw. 

De evaluatie van de groepsplannen vindt plaats door de leerkracht. In de groepsbespreking met de 

ib’er wordt besproken wat de leerlingen de komende planperiode nodig hebben. Eén leerkracht geeft 

aan dat ze moeite heeft met het opvolgen van de afspraken. 

 

Deskundigheid is een sterk punt van de school. Scholing wordt gestimuleerd vanuit de schoolleiding. 

Veel leerkrachten scholen zich. Van het beschikbare budget wordt goed gebruik gemaakt. Het gevolg 

van de scholing is, is dat er veel expertise in het team aanwezig is. Zo is er expertise op het gebied van 

rt, sova-training, kanjertraining, opleiding speciaal onderwijs, beeldcoach autisme, hoogbegaafdheid, 

rekenonderwijs, dyscalculie en bewegingsonderwijs. 

Naast de expertise bleek uit de gesprekken met team en schoolleiding dat de school ook op 

bouwniveau constant bezig is om het eigen onderwijskundige handelen te verbeteren. Daarbij werd 

de term ‘onderzoekend leren’ gebruikt. Leerkrachten proberen dingen uit, kijken wat er beter kan en 

krijgen daar ook ruimte voor. De schoolleiding gaf aan dat de borging, wat werkt en moeten we 

behouden en delen, nog wel aandacht vraagt. Met name als het gaat om delen over de bouwen heen.  

 

Op het punt van lichte ondersteuning heeft de school beleid op het gebied van dyslexie, gedrag en 

medisch handelen. Dyscalculie vraagt nog aandacht. Er is wel specialisme in de school en er is een 

dyscalculie protocol, maar de feitelijke realisatie vraagt nog aandacht. 

 

De school werkt met een ontwikkelingsperspectief met een vast format. Deze perspectieven zijn 

opgeslagen in de groepsmappen en/of in ParnasSys. Het ondersteuningsteam (directie, ib’er en rt’er) 

bepaalt of er een ontwikkelingsperspectief nodig is. Dit gebeurt in overleg met ouders en leerkracht.  

 

De overdracht binnen de school loopt goed. Leerlingen zitten in een stamgroep. Bij overdracht naar 

een andere stamgroep worden de leerlingen besproken. De overdracht van voorschool naar 

basisschool en van basisschool naar vervolgschool is tijdens de audit niet aan de orde geweest. 

 

Tijdens de audit is geen aandacht besteed aan de ouder. Er zijn geen oudergesprekken geweest. Dus 

over dit aspect kan weinig gezegd worden. uitzondering betreft het onderdeel OPP. Ouders worden 

betrokken bij het opstellen van het OPP.  

 

2.4 Beleid en organisatie 

 

Op het punt van beleid heeft de school veel zaken uitvoerig en duidelijk vastgelegd. Er ligt een 

ondersteuningsplan 2015-2019 waarin de organisatie en werkwijze van de ondersteuning is 

vastgelegd. Het betreft zowel de interne werkwijze (met componenten als begeleiding, HGW, OPP, 

e.d.) als de externe werkwijze (onderdelen als samenwerking met CJG, het gebiedsteam, 

Expertisecentrum Uniek, e.d.). Het ondersteuningsplan bevat ook een evaluatie van het 

ondersteuningsplan 2011 – 2015. 

Met name het expertisecentrum Uniek is een versterking voor de kwaliteit van de ondersteuning op 

de school. Dit centrum is gevestigd binnen het gebouw van De Hoeve. Binnen Uniek zijn verschillende 
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expertises aanwezig zoals logopedie, fysiotherapie, een orthopedagogie, ergotherapie, rt, dyslexie, 

speltherapie en psychologie. Deze expertise is snel en goed bereikbaar en er zijn goede afspraken om 

de expertise in te zetten als het nodig is.  

 

In de gesprekken met team en schoolleiding komt naar voren dat er twee aandachtspunten zijn. Op 

de eerste plaats blijkt dat er zeker menskracht en expertise aanwezig is voor extra ondersteuning, 

maar dat door ziekte en vervangingsproblemen, de extra menskracht en expertise ingezet moet 

worden in de stamgroepen, waardoor de ondersteuning op dat moment niet uit de verf komt. Dit 

speelde met name in de periode januari tot en met maart. Op de tweede plaats is een systematische 

evaluatie van de ondersteuning in de groepen nog niet altijd een gewoonte. Een deel van de 

leerkrachten houdt de ontwikkelingen goed bij, evalueert en legt dat vast. Een persoon is daar minder 

systematisch in.  

 

 

3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 

 

Pedagogisch en didactisch handelen 

De pedagogische basis van De Hoeve is sterk. Er heerst een goede sfeer, het is een vriendelijke en 

open school, waar leerlingen en leerkrachten en directie op elkaar betrokken zijn.  

Didactisch is het onderwijs op orde. Tijdens de observaties zijn vooral klassikale lessen gezien, maar 

uit de gesprekken met leerlingen, team en schoolleiding bleek dat dit in zekere zin toeval was en dat 

er normaal gesproken juist veel wordt gedifferentieerd naar aanbod, instructie en verwerking  

Kenmerk van alle geobserveerde lessen is dat er hard wordt gewerkt. Er is een taakgerichte sfeer, rust 

en een duidelijke structuur. Leerlingen weten wat ze moeten doen en doen dat ook. Dit wordt door 

de leerkrachten gestimuleerd. De school loopt goed. 

 

Planmatigheid 

Op het gebied van planmatigheid wordt gewerkt via groepsplannen voor de leerlingen die extra 

aandacht nodig hebben (instructie-afhankelijk) en wat minder voor de leerlingen die instructie-

onafhankelijk zijn. Aandachtspunt is dat er ook structureel afspraken worden gemaakt in de 

groepsplannen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Aanbevolen wordt in de 

groepsplannen systematisch aandacht te besteden aan de instructie-onafhankelijke leerlingen. 

Er is variatie in de vakgebieden waarvoor een groepsplan is. Dat is bouwafhankelijk. Uitzondering is 

spelling wat schoolbreed wordt opgepakt. Punt van aandacht is de evaluatie. Dat gebeurt, maar het 

beschrijven of vastleggen van de evaluaties gebeurt soms te weinig systematisch.  Aanbevolen wordt 

om afspraken te maken over het systematisch evalueren en die ook te controleren. 

 

Ondersteuning 

Er is een ondersteuningsplan, waarin een heldere lijn van werken is verwoord. Daarnaast is er veel 

expertise beschikbaar in het team en bij Uniek. Die expertise is goed bereikbaar is. Tot slot is er een 

ondersteuningsteam dat de hoofdlijnen in de gaten houdt. Kortom, de ondersteuning op De Hoeve 

staat goed. Aandachtspunt is de beschikbaarheid. Vooral in tijden van ziekte en vervanging blijken er 

niet genoeg handen te zijn om de ondersteuning te realiseren. 

 

Talent 

De school kent veel activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. De ingrediënten zijn er. 

Bijvoorbeeld in het aanbod, de verwerking (via sterren, extra materiaal), in de breedte (extra vakken 
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zoals Frans), in de samenspraak met de leerling (via kindgesprekken), in nieuwe vakken door de 

school (programmeren), met de coöperatieve werkvormen en hoekenwerk bij het inzetten van 

Meervoudige Intelligentie (MI). Veel gebeurt echter op basis van eigen initiatief van individuele 

leerkrachten. Er zijn in het strategisch beleidsplan diverse lijnen uitgewerkt op het gebied van 

talentontwikkeling. Door het enthousiasme van het team, die naast de zaken die beleidsmatig zijn 

opgepakt, ook op eigen initiatief aan de slag zijn, is het aan te bevelen de verschillende initiatieven 

goed in beeld te houden en waar nodig af te stemmen, zodat een doorgaande lijn ontstaat.  

 

Tot slot 

De Hoeve heeft een hardwerkend en lerend team, een team met veel expertise en energie. De 

aansturing is rustig en duidelijk en het beleid is goed uitgewerkte in diverse beleidsplannen; de school 

weet wat ze wil, wat ze kan en waar ze wil verbeteren. De potentie binnen de school is groot. De 

audit heeft veel vertrouwen gegeven over de kwaliteit en mogelijkheden van De Hoeve. 
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Bijlage 1 Waardering basisondersteuning door de school in het SOP 
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