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Leeswijzer 

Inhoudelijk gezien is paragraaf 2 met de subparagrafen 2.1 en 2.2 de belangrijkste. 

Welke onderwerpen jaarlijks  en over een langere periode dan een jaar in het kwaliteitszorgsysteem  

aan bod komen, zijn beschreven respectievelijk in bijlage 3 en bijlage 4. 

Bijlage 5 geeft een onderbouwing van kwaliteitsaspect 8 van de onderwijsinspectie.  

Bijlage 6 geeft  op een  A4tje de planning  van de onderwerpen van het kwaliteitszorgsysteem en de 

inhoud van het handboek kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau weer, zoals  beschreven in paragraaf 2. 

In bijlage 8 staan alle vragenlijsten die gebruikt worden voor het kwaliteitszorgsysteem Tabijn op 

schoolniveau.  Alle documenten die in dit kwaliteitszorgsysteem gebruikt worden, worden vastgelegd in 

het handboek kwaliteitszorg (zie bijlage 6). 

Hoe een verbetertraject opgezet kan worden laat bijlage 7 zien. 

De bijlagen 1 en 2 beschrijven de eisen aan en de verantwoording van het kwaliteitszorgsysteem Tabijn 

op schoolniveau. 
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Draaiboek  Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 

 

1 Inleiding 

De indicator “De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces”  krijgt bij  veel scholen van Tabijn 

een 2  van de onderwijsinspectie evenals de indicator “De school evalueert jaarlijks de resultaten van de 

leerlingen”. Navraag bij de onderwijsinspecteur leert dat scholen wel evalueren maar dat in deze 

evaluatie niet systematisch een keer in de vier jaar alle onderdelen van het onderwijsleerproces aanbod 

komen.  

De negen onderdelen van het onderwijsleerproces volgens het waarderingskader van de 

onderwijsinspectie zijn:  

 

Opbrengsten   Aangeboden leerinhoud   Voldoende tijd om 
leerstofaanbod eigen te 
maken 

 Schoolklimaat (veiligheid en 
respectvolle omgangsvormen) 

Duidelijke uitleg en organisatie van 
onderwijsactiviteiten, 
taakbetrokkenheid leerlingen 

Afstemming aanbod, 
instructie, verwerking en 
onderwijstijd 

 Systematisch volgen vorderingen  
leerlingen 

Extra zorg aan leerlingen die het 
nodig hebben 

Systeem van kwaliteitszorg 

 

Als er wel geëvalueerd wordt – dit geldt ook voor de evaluatie van de resultaten -, ontbreekt veelal een 

plan van aanpak met een  goede analyse, interventie  en evaluatie: het cyclische proces wordt niet 

voldoende doorlopen. Een voorbeeld hiervan is onder andere de tevredenheidonderzoeken onder 

personeel, ouders en leerlingen.  De onderwijsinspectie  merkt op dat te weinig zichtbaar is wat scholen 

hiermee doen.  

 

1.1 Stuurgroep Onderwijskwaliteit 

Opdracht  

De stuurgroep Onderwijskwaliteit heeft opdracht om voor alle scholen van Tabijn een systeem van 

kwaliteitszorg op te zetten dat voldoet aan de eisen1 van de onderwijsinspectie en dat passend is bij de 

werkwijze van Tabijn. 

 

Werkwijze van de Stuurgroep 

De stuurgroep heeft eerst de definitie van  kwaliteit en kwaliteitszorg  vastgelegd, vervolgens een aantal 

uitgangspunten opgesteld waaraan het kwaliteitszorgsysteem bij voorkeur moet voldoen (zie bijlage 1). 

Vervolgens zijn de scholen waar de  kwaliteitszorg wel als voldoende werd beoordeeld bevraagd wat zij 

deden. Voor de stuurgroep was van begin af aan duidelijk dat  de ervaringen met  Kwaliteitskaarten  van 

Cees Bos niet positief waren, dat wil zeggen: een administratieve last en weinig energiegevend. Ten 

slotte komt de stuurgroep met een voorstel voor een Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau. 

                                                           
1
  Zie bijlagen 1 en 2 voor de eisen aan en de verantwoording van het kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 
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2 Het  Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau  

In het kwaliteitszorgsysteem op schoolniveau wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitsaspecten die 

jaarlijks aan de orde moeten komen  en die om de  2 of meer jaren aan de orde zijn (voor onderbouwing 

hiervan zie bijlagen 3 en 4).   Onderstaande tabel  geeft de thema’s en de frequentie weer  van de 4 

jarige kwaliteitszorgcyclus. 

 

Tabel 1  Thema’s Kwaliteitszorg en Frequentie 

Te bespreken thema’s Frequentie  
Schoolplan2 1 x in de 4 jaar 
Audit/visitatie 1 x in de 4 jaar 
Rapportage onderwijsinspectie 1 x in de 4 jaar (of vaker indien nodig) 
EWS3 vragenlijst risico factoren 1 x in de 4 jaar 
EWS vragenlijst Bovenschools management 1 x in de 4 jaar 
EWS vragenlijst Team functioneren en leidinggeven 1 x in de 4 jaar 
EWS vragenlijst Opbrengsten 1 x in de 4 jaar 
EWS vragenlijst Onderwijsleerproces 1 x in de 4 jaar 
EWS vragenlijst Onderwijs en leren 1 x in de 4 jaar 
Schoolklimaat onderzoek onder Ouder/leerling/personeel 1 x in de 2 jaar 
Cyclisch werken (Jaarplan) 1 x per jaar 
Cyclisch werken (jaarverslag) 1x per jaar 
Afstemmen en organiseren (functionerings- en 
beoordelingsgesprekken) 

1 x per jaar 

Voldoende leertijd (rooster) 1x per jaar 
Extra zorg aan zorgleerlingen (DGO) 4 x per jaar 
Opbrengsten (EWS) 2 x per jaar  
Systematisch vorderingen volgen (DGO) 4 x per jaar 

 

De thema’s in het kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zijn onderwerp van gesprek tijdens de 

managementoverleg gen die  twee keer per jaar plaatsvindt tussen de algemene directie en de directie 

van de school. In deze  overleggen komen naast bovengenoemde  thema’s ook andere onderwerpen ter 

sprake zoals ARBO- en veiligheidsbeleid, ziekteverzuim, leerlingen aantal een marktaandeel, profilering 

e.d.  

Tabel 2   geeft de planning van alle thema’s van het kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau over 

de komende 4 jaar  weer.  

                                                           
2
 Onderwerpen die  in het rood zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer jaren aan de orde. 

3
 Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de Besturenraad.  
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Tabel 2 Planning 2012-2016 alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 

2012-2013 2013-2014 2014- 2015 2015- 2016 

Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x 

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  
Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken 
Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4x 

EWS vragenlijst 
Risicofactoren 

EWS vragenlijst Team 
functioneren en 
leidinggeven 

EWS vragenlijst 
onderwijsleerproces 

Schoolklimaat 
Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel 

EWS vragenlijst 
Bovenschools 
management 

EWS vragenlijst 
Opbrengsten 

EWS vragenlijst 
Onderwijs en leren 

 

 Schoolklimaat 
Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel 

  

Variabel : audit, visitatie en rapportage Onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 

 

2.1  Vragenlijsten Early Warning System  

Voor de kwaliteitsaspecten die om de 2 of meer jaren  aan de orde zijn, wordt naast de bestaande 

tevredenheidonderzoeken onder ouders, leerlingen en personeel gebruik gemaakt van de handreikingen 

die het Early Warningsystem (EWS) biedt . Bij dit systeem is een aantal vragenlijsten om het 

onderwijsleerproces te analyseren en te evalueren. Deze vragenlijsten  (bijlage 8), dekken bij elkaar de 

negen aspecten van het onderwijsleerproces. Het EWS biedt zelfs meer onderwerpen aan (Leidinggeven 

en Bovenschools management). 

 

Het werken met de vragenlijsten EWS is efficiënt en effectief. Een vragenlijst wordt door het team 

ingevuld (kan ook digitaal). Items  die een gemiddelde score lager dan de norm  3.0 hebben, zijn punten 

ter bespreking in het team en vragen om een nadere analyse en een plan van aanpak waarin  cyclisch  

PDCA  (zie ook bijlage 1) aan de orde komt.  

 

2.2  Handboek Kwaliteitzorg Tabijn 

Uit de analyse van de jaarlijks terugkerende kwaliteitsaspecten en de vragenlijsten EWS komen  wellicht 

punten ter verbetering . Deze punten vragen om een plan van aanpak. Alle analyses en evaluaties en 

daarvan afgeleid de eventuele plannen van aanpak worden opgeslagen in het Handboek Kwaliteitszorg 

Tabijn op schoolniveau. De directie bepaalt  in overleg met het team welke prioriteit een verbeterpunt 
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krijgt. Tabel 3  laat de planning zien van de onderwerpen die in de jaren 2012 tot 2016 aan de orde 

komen.  

 

Tabel 3 Overzicht  inhoud handboek Kwaliteitszorg 

Planning Frequentie Onderwerp Document 
Elk schooljaar 2 x per jaar Opbrengsten  EWS verzamelbladen en 

Kwaliteitsprofiel 
Elk schooljaar 4 x per jaar Systematisch vorderingen volgen  afvinken controle 

klassenmap en DGO 
Elk schooljaar 1 x per jaar Voldoende leertijd  afvinken controle Rooster 
Elk schooljaar 1 x per jaar Afstemmen en organiseren afvinken 

functioneringsgesprekken 
Elk schooljaar 1 x per jaar Cyclisch werken jaarplan  
Elk schooljaar 1 x per jaar Cyclisch werken jaarverslag 
Elk schooljaar 4 x per jaar Extra zorg aan zorgleerlingen afvinken controle DGO 
2012-2013 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Bovenschools 

management 
verbeterpunten en PVA 

2012- 2013 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Risicofactoren verbeterpunten en PVA 
2013-2014 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Team functioneren en 

leidinggeven 
verbeterpunten en PVA 

2013- 2014 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Opbrengsten verbeterpunten en PVA 
2013- 2014 1 x in de 2 jaar Schoolklimaat Onderzoek ouders, 

leerlingen en  personeel  
rapportage 
driehoeksmeting en 
personeelstevredenheid en 
plan van aanpak (PVA) 

2014-2015 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst onderwijsleerproces verbeterpunten en PVA 
2014-2015 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Onderwijs en leren verbeterpunten en PVA 
2015- 2016 1 x in de 2 jaar Schoolklimaat Onderzoek ouders, 

leerlingen en  personeel  
rapportage 
driehoeksmeting en 
personeelstevredenheid en 
plan van aanpak (PVA) 

Variabel : audit, visitatie en rapportage Onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 

 

 

Wanneer besloten is welke punten verbeterd moeten worden, wordt voor deze punten een plan van 

aanpak opgesteld. 

Bijlage 7 geeft een voorbeeld van een opzet voor een plan van aanpak voor een verbetertraject en een 

checklist om een dergelijk plan  van aanpak te beoordelen. 

Nota Bene: Voor een voldoende beoordeling is een gedegen analyse noodzakelijk, waarbij de ambities 

van de school, een planning , de interventies en een evaluatie in een notitie zijn vastgelegd. 

Voor alle voorgenomen verbetertrajecten geldt dat zij  in het eerstvolgende jaarplan van de school 

worden opgenomen en dat zij in het jaarverslag weer als evaluatie terugkomen. 
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Bijlage 1: Eisen aan een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 

Definitie kwaliteit 

Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin de organisatie Tabijn met de scholen erin slaagt zijn doelen 

te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en leerlingen. Om te bepalen 

of deze doelen behaald worden, moeten de doelen helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn. Daarnaast 

zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate de doelen worden behaald. 

 

Definitie kwaliteitszorg in het onderwijs   

Als kwaliteit gaat over de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken, gaat kwaliteitszorg 

om de zorg voor die kwaliteit. Hoe zorgt de school ervoor dat de gestelde doelen worden bereikt? Hoe 

lukt het om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen?  

 

Eisen kwaliteitszorgsysteem  

Het primaire proces is de basis. Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school, 

maar heeft  haar basis in het primaire proces: het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en 

didactisch handelen van de leraren en – vooral - voor het leren van de leerlingen is de basis van 

kwaliteitszorg. Voortbouwend op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen en de 

samenhang daartussen. Dat is een zaak van alle geledingen in de school: leraren, ouders, leerlingen, 

schoolleiding en bestuur. Kwaliteitszorg is ook in dat opzicht integraal: het is van iedereen.  

Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt, maar is niet voldoende. Het is nodig dat de school, en 

daarbinnen individuen en teams, hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan veranderingen 

aanbrengen. Kwaliteitszorg begint dus intern. De direct betrokkenen moeten vertrouwen hebben in de 

activiteiten in het kader van kwaliteitszorg. Maar interne kwaliteitszorg is niet voldoende; de inhoud en 

opbrengst van de activiteiten moeten extern getoetst worden. Een extern oordeel kan worden gegeven 

door deskundigen, collega’s van andere scholen of de subsidiegever. Integraal schooltoezicht en audits 

zijn daarbij voor de hand liggende instrumenten. De school zelf bepaalt vervolgens wat ze met een 

extern oordeel doet, behalve wanneer het gaat om een negatief oordeel van de onderwijsinspectie.  

Cyclisch werken: Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van 

de school noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en 

op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken. Dat is kwaliteitszorg: het 

geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde 

acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit systematisch levert en 

waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren. Wat de gewenste kwaliteit inhoudt, kan de 

school - binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht - zelf formuleren. Voor een ander deel 

gebeurt dat aan de hand van de missie en/of de visie.  
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Cyclisch werken houdt in dat in elk geval drie soorten activiteiten plaatsvinden:   

 Kwaliteitsbepaling;  

 Kwaliteitsborging (of kwaliteitsbewaking);  

 Kwaliteitsverbetering.  

 

Werken volgens de PDCA-cirkel is een cyclisch proces:  

  

 

 

Uitgangspunten: nieuw systeem kwaliteitszorg op schoolniveau 

-  Inhoud gericht op primaire proces, cyclisch en extern te toetsen 

- Aansluiten bij het huidige systeem van kwaliteitszorg van Tabijn 

- Makkelijk en efficiënt in gebruik  

- Door alle scholen te gebruiken 

- Alle scholen dezelfde onderwerpen 

- Onderwerpen uit het kwaliteitszorgcyclus  2 x per school jaar in directeurenberaad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan 

do 

check 

act 
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Bijlage 2: Verantwoording instrument voor kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 

Nadere bestudering van de kwaliteitsaspecten  van de onderwijsinspectie leerde de stuurgroep dat een 

aantal van deze aspecten jaarlijks terugkomen in het onderwijsleerproces, dat sommige  aspecten 

belangrijker zijn dan andere. 

1. Opbrengsten 
  

2. Aangeboden leerinhoud 
  

3. Voldoende tijd om 
leerstofaanbod 
eigen te maken 

4.  Schoolklimaat 
(veiligheid en 
respectvolle 
omgangsvormen) 

5. Duidelijke uitleg en 
organisatie van 
onderwijsactiviteiten, 
taakbetrokkenheid 
leerlingen 

6. Afstemming 
aanbod, instructie, 
verwerking en 
onderwijstijd 

7.  Systematisch volgen 
vorderingen  
leerlingen 

8. Extra zorg aan 
leerlingen die het nodig 
hebben 

9. Systeem van 
kwaliteitszorg 

  

Blauw betekent: aspect komt elk schooljaar een of meerdere keren terug. 

Binnen Tabijn wordt gewerkt met het Early Warningsystem (EWS). Bij dit systeem wordt een aantal 

handreikingen gegeven om het onderwijsleerproces te analyseren en te evalueren. Deze handreikingen 

bestaan uit een aantal vragenlijsten ( Kwaliteitszorg Opbrengsten,  Kwaliteitszorg Onderwijs en Leren 

(beleid) ,  Kwaliteitszorg Onderwijsleerproces, 4 Team functioneren/communicatie /cultuur,  

Leidinggeven, 6 Risicofactoren, en 7  Bovenschools management). Hierna te noemen vragenlijsten EWS. 

De stuurgroep heeft de 9 kwaliteitsaspecten die de onderwijsinspectie hanteert vergeleken met 

onderwerpen in de vragenlijsten EWS.  De vragenlijsten EWS blijken helaas (vanwege een andere 

inhoudelijke ordening ) niet één op één  te corresponderen met de negen kwaliteitsaspecten van de 

onderwijsinspectie. Wel dekken alle vragenlijsten EWS bij elkaar deze negen aspecten. EWS biedt zelfs 

meer onderwerpen aan (Leidinggeven, Risicofactoren en Bovenschools management). 

Het werken met de vragenlijsten EWS is efficiënt en effectief. Een vragenlijst wordt door het team 

ingevuld (kan ook digitaal). Items  die een gemiddelde score lager dan de norm  3.0 hebben, zijn punten 

ter bespreking in het team en vragen om een nadere analyse en een plan van aanpak waarin  cyclisch  

PDCA aan de orde komt.  

De stuurgroep heeft eerst naar de kwaliteitsaspecten van de Onderwijsinspectie  gekeken die jaarlijks 

aan de orde moeten komen en vervolgens naar de aspecten die om de 2 of 4 jaar aan de orde zijn. 
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Bijlage 3: Jaarlijkse kwaliteitsaspecten in het onderwijsleerproces  

 

Kwaliteitsaspect Betrokkenen Terug te vinden/blijkt uit Planning 

Opbrengsten 
  

Directie/IB/ team EWS verzamelbladen 
In Managementoverleg 

Januari 
juni 

Leerkrachten4 geven de 
leerlingen voldoende 
tijd om zich het leerstof 
aanbod eigen te maken 
 

Directie/team Lesooster 
Directie controleert lesroosters 
o.a. ingezette leertijd. 

Augustus/september 

Leerkrachten leggen 
duidelijk uit, 
organiseren 
onderwijsactiviteiten  
efficiënt en houden de 
leerlingen 
taakbetrokken. 
 

Directie/IB/team 
 

Verslagen functionerings- en 
beoordelingsgesprekken:specifiek 
de pedagogische en didactische 
competenties 
 

> 1 x per jaar in 
klassenbezoek 
directie en/of IB, als 
uitgangspunt voor 
gesprekkencyclus 

Leerkrachten  stemmen 
aanbod, instructie, 
verwerking en 
onderwijstijd af op 
verschillen in 
ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 
 

Directie/IB/team  
 

 

Leerkrachten volgen 
systematisch de 
vorderingen van de 
leerlingen. 
 

Directie/IB/team Klassenmappen, DGO, leerling 
volgsysteem, EWS 
verzamelbladen 
 

2 x per jaar 

De leerlingen, die dat 
nodig blijken te 
hebben, krijgen extra 
zorg. 
 

Directie/IB/team Groepsplannen en 
dagvoorbereiding 

4 x per jaar ( zie 
bijlage 4: toelichting 
kwaliteitsaspect 8 
‘zorg’) 

De school heeft een 
systeem voor 
kwaliteitszorg. 
 

Directie/IB/team Evaluatie van jaarplan met 
ontwikkeldoelen, beschreven in 
jaarverslag 

Einde schooljaar 

 

  

                                                           
4
 Zie ook EWS vragenlijst Onderwijs en Leren (beleid) punt 12.  
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Bijlage 4: Kwaliteitsaspecten die over een langere periode dan een jaar aan de orde komen 

Kwaliteitsaspecten  
 

Betrokkenen Terug te vinden/ 
blijkend uit 

Planning 

Bovenschools 
management 

Directies/CVB/AD EWS vragenlijst 
bovenschools 
management 

December 2012 

Risicofactoren Directie/team EWS vragenlijst 
risicofactoren 

Maart 2013 

Beleid Opbrengsten Directie en IB  EWS  vragenlijst 
Opbrengsten 

Februari 2014 

Schoolklimaat  Directie/team EWS vragenlijst Team 
functioneren en 
leidinggeven 

Maart 2014 

Onderwijsleerproces Directie/team EWS vragenlijst 
Onderwijsleerproces 

2015 

Onderwijs en leren Directie/team EWS vragenlijst 
Onderwijs en leren 

2015 

Schoolklimaat Directie/team, ouders 
en leerlingen  

Driehoeksmeting/ 
tevredenheidsonderzoek 

Maart 2014 en  2016 

Zelfevaluatie en Audit Directie en externe 
partner  

Zelfevaluatie en 
auditrapportage 
(10 normindicatoren?) 
 

Een keer in de vier jaar 
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Bijlage 5: Toelichting Kwaliteitsaspect 8 “Zorg” “ 

Het schooljaar is ingedeeld in vier zorgperioden.  De activiteiten in de verschillende zorgperioden 

worden hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

8.1  De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 

1. De school heeft criteria vastgesteld waarmee wordt aangegeven wanneer de leerachterstanden te 

groot zijn en de leerling een individueel handelingsplan krijgt. Dit staat omschreven in het zorgplan. 

8.2  Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens5 bepaalt de school de aard van de zorg 

voor de leerlingen.  

1. De leerkrachten analyseren per vakgebied  de toetsresultaten (methodegebonden en niet 

methodegebonden) en maken gebruik van observatiegegevens om de beginsituatie van de leerling  

                                                           
5
 Nota Bene: Bij het analyseren van toetsgegevens is het niet voldoende om te melden dat een score hoog, laag of 

gemiddeld is of dat een leerling langzaam werkt of dyslectisch is. Belangrijk is te vermelden wat het achterliggende  
probleem is. Dit probleem moet ook onderbouwd zijn met gegevens.  
 



 
13 

vast te stellen. Met behulp van deze gegevens worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen in 

kaart gebracht.   Vervolgens worden kinderen gegroepeerd op basis van hun onderwijsbehoeften.  

2. Al deze gegevens worden weergegeven in het didactisch groepsoverzicht (DGO). 

3. Dit DGO wordt opgesteld vóór het begin van periode 1 en 3 en wordt in de tussenliggende periodes 

bijgesteld. 

4.  Uit het DGO moet blijken of het terecht is dat kinderen dezelfde of een verschillende aanpak 

krijgen. Het is niet voldoende om alleen de score van de leerling te benoemen of op te merken dat 

de leerling te laag scoort of te langzaam werkt. 

5. Aan het begin van elke zorgperiode (4x per jaar) wordt per vak een groepsplan gemaakt. 

6. Gegevens uit het DGO vormen de basis  bij het opstellen van het groepsplan. 

7. De aansluiting van het groepsplan op het DGO, de uitvoerbaarheid van het groepsplan, de wijze van 

evalueren en de evaluatie zelf zijn onderwerp van gesprek tijdens de groepsbesprekingen met de 

intern begeleider. Op deze manier kan het DGO – en de analyse van gegevens die hieraan ten 

grondslag liggen- en het groepsplan worden aangescherpt.  

8.3  De school voert de zorg planmatig uit. 

8. De groepsplannen bevatten: concrete doelen, concrete activiteiten, de periode, het tijdstip en wijze 

waarop de evaluatie plaatsvindt.  Het is van groot belang dat de evaluatie zo concreet mogelijk is.  

9. Zowel meetbare als inhoudelijke doelen worden weergegeven in het groepsplan. Meetbare doelen 

worden bij voorkeur uitgedrukt in vaardigheidsscores. Inhoudelijke doelen omschrijven de mate 

waarin de leerstof aan het eind van een zorgperiode moet worden beheerst. 

10. De evaluatie dient tijdig, duidelijk en zorgvuldig te zijn, zodat je weet of de beoogde doelen zijn 

gehaald. Bij voorkeur ook de evaluatie van het proces. 

11. Voor kinderen met een  D- of een E-score worden doelen individueel benoemd en individueel 

geëvalueerd. 

12. Tussen de signalering en het begin van de extra zorg mag niet te veel tijd zitten. 

13. In de dag- en weekplanning staan de tijdstippen waarop de hulp wordt gegeven en wat precies de 

inhoud van de zorg is. Wat betekent het groepsplan voor de dagelijkse praktijk? Dit moet terug te 

vinden  zijn, zo concreet mogelijk, in de dag- en weekplanning. 

14. Van de D en E leerlingen moet je kunnen laten zien dat je ze zichtbaar6 volgt.  Dat kan in een 

logboek of aantekeningen  in een dagprogramma of dagadministratie. 

 

8.4  De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 

15. Aan het eind van elke zorgperiode worden de groepsplannen geëvalueerd. Na de evaluatie worden 

er beredeneerde keuzes voor het vervolg gegeven. Dit wordt weergegeven in het groepsplan van de 

volgende zorgperiode.   

                                                           
6
  Het zichtbaar volgen van D- en E- leerlingen is voor de onderwijsinspectie erg belangrijk. De onderwijsinspectie 

stelt dat een periode van 10 weken mogelijk is, maar dat de vooruitgang van D- en E- leerlingen eerder dan 10 
weken bekeken moet worden. Voorkeur van de onderwijsinspectie is na 6 weken. Een aantekening in het logboek 
o.i.d. is voldoende. 
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Bijlage 6: Inhoud Handboek Kwaliteitszorg en planning onderwerpen 

In het handboek Kwaliteitszorg is gedocumenteerd wat de resultaten zijn van de controle op de 

kwaliteitsaspecten en/of bespreking van een EWS vragenlijst. Wanneer de analyse van de resultaten 

leiden tot een verbeterpunt, dan wordt een plan van aanpak hiervoor gemaakt (zie bijlage 7 voorbeeld 

plan van aanpak). 

 

Tabel 6.1 Planning 2012-2016 alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau 

2012-2013 2013-2014 2014- 2015 2015- 2016 

Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x 

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  
Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken 
Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4 x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4 x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4 x 

Extra zorg aan 
zorgleerlingen 4 x 

EWS vragenlijst 
Risicofactoren 

EWS vragenlijst Team 
functioneren en 
leidinggeven 

EWS vragenlijst 
onderwijsleerproces 

Schoolklimaat 
Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel 

EWS vragenlijst 
Bovenschools 
management 

EWS vragenlijst 
Opbrengsten 

EWS vragenlijst 
Onderwijs en leren 

 

 Schoolklimaat 
Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel 

  

Variabel : audit, visitatie en rapportage Onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 
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Tabel 6.2 Overzicht  inhoud handboek Kwaliteitszorg 

Planning Frequentie Onderwerp Document 
Elk schooljaar 2 x per jaar Opbrengsten  EWS verzamelbladen en 

Kwaliteitsprofiel 
Elk schooljaar 4 x per jaar Systematisch vorderingen volgen  afvinken controle 

klassenmap en DGO 
Elk schooljaar 1 x per jaar Voldoende leertijd  afvinken controle Rooster 
Elk schooljaar 1 x per jaar Afstemmen en organiseren afvinken 

functioneringsgesprekken 
Elk schooljaar 1 x per jaar Cyclisch werken jaarplan  
Elk schooljaar 1 x per jaar Cyclisch werken jaarverslag 
Elk schooljaar 4 x per jaar Extra zorg aan zorgleerlingen afvinken controle DGO 
2012-2013 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Bovenschools 

management 
verbeterpunten en PVA 

2012- 2013 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Risicofactoren verbeterpunten en PVA 
2013-2014 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Team functioneren en 

leidinggeven 
verbeterpunten en PVA 

2013- 2014 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Opbrengsten verbeterpunten en PVA 
2013- 2014 1 x in de 2 jaar Schoolklimaat Onderzoek ouders, 

leerlingen en  personeel  
rapportage 
driehoeksmeting en 
personeelstevredenheid en 
plan van aanpak (PVA) 

2014-2015 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst onderwijsleerproces verbeterpunten en PVA 
2014-2015 1 x in de 4 jaar EWS vragenlijst Onderwijs en leren verbeterpunten en PVA 
2015- 2016 1 x in de 2 jaar Schoolklimaat Onderzoek ouders, 

leerlingen en  personeel  
rapportage 
driehoeksmeting en 
personeelstevredenheid en 
plan van aanpak (PVA) 

Variabel : audit, visitatie en rapportage Onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 
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Bijlage 7: Voorbeeld PDCA cyclus verbetertraject en checklist verbetertraject 

fase  activiteiten tijdspad Wie is verantwoordelijk? 

Definiëren 
van het 
probleem 

Stap 1 Inventariseer de 
probleemgebieden 

  

 Stap 2 Selecteer een project en 
formuleer een 
verbeterdoelstelling 

  

Meten aan 
de hand 
van data 

Stap 3 Verzamelgegevens   

 Stap 4 Orden deze gegevens   

 Stap 5 Stel prioriteiten   

Analyseren  Stap 6 Inventariseer de mogelijke 
oorzaken 

  

 Stap 7 Bepaal de  vermoedelijke 
oorzaak 

  

 Stap 8 Zoek een bewijs voor deze 
oorzaak 

  

 Stap 9 Toets de bewijsvoering 
statistisch 

  

Uitvoeren  Stap 
10 
PLAN 

Bepaal de oplossing   

 Stap 
11 
DO 

Beproef deze oplossing   

 Stap 
12 
CHECK 

Analyseer de consequentie 
van de oplossing 

  

 Stap 
13 
ACT 

Stuur eventueel het gehele 
verbeterproject bij 

  

 Stap 
14 

Presenteer het 
verbetervoorstel 

  

Controleren  Stap 
15 

Voer de nieuwe situatie in, en 
beheers deze 

  

 Stap 
16 

Borg de verbetering   

 Stap 
17 

Verbeter preventief   
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Checklist Verbetertraject ja nee 
Is in het plan duidelijk welke acties door wie worden ondernomen   

Is in redelijkheid aan te nemen dat de bestuurlijke reactie leidt tot een verbetering 
van de kwaliteit 

  

Heeft de school een analyse van de eigen situatie gemaakt, inclusief schooleigen 
doelen. 

  

Zijn er activiteiten voorzien die aansluiten bij de geconstateerde 
kwaliteitsproblemen 

  

Zijn de activiteiten gericht op verbeteren van de resultaten   

Zijn de activiteiten en de doelen concreet   

Is er een tijdsplanning gemaakt    

Zijn er tussentijdse evaluaties die leiden tot zichtbare resultaten   

Zijn de beoogde tussentijdse resultaten geformuleerd   

Is er aangegeven hoe de MR geïnformeerd is over het verbeterplan   

Is er draagvlak binnen het team   
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Bijlage 8: EWS vragenlijsten in het kader van kwaliteitszorgsysteem op schoolniveau 

EWS Vragenlijst Bovenschools management      af te nemen in jaar 2012-2013 

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bestuursfilosofie 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Zijn taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden tussen schoolleiding en bevoegd gezag 
vastgelegd? 

     

2 Werkt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden goed in de praktijk?      

No. Informatie over opbrengsten      
3 Is er zicht op de kwaliteit van de eindresultaten van de scholen?      

4 Is er zicht op de kwaliteit van de tussentijdse resultaten van tenminste technisch lezen 
groep 3 en 4; rekenen en wiskunde groep 4 en 6 en begrijpend lezen groep 6? 

     

No. Rapportage en monitoren verbetereffecten      
5 Worden de effecten van kwaliteitsverbetering van de opbrengsten gemonitord?      

6 Worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject?      

7 Zijn afspraken gemaakt met het bevoegd gezag over het rapporteren van de opbrengsten?      

No.  Protocol zwak functionerende leerkrachten      

8 Is een procotol vastgesteld voor het begeleiden van zwak functionerende leerkrachten en 
directieleden? 

     

No. Kaders kwaliteitszorg: Kaders worden aangereikt voor…      

9 Kern indicatoren kwaliteitszorg      

10 Indicatoren onderwijs en leren en het onderwijsleerproces      

11 Keuze methode onafhankelijke toetsen      

12 Normen kwaliteit eind- en tussenopbrengsten      

13 Wijze van rapportage planning verbetertrajecten      

14 Zelfevaluatie ( frequentie, betrokkenheid externen en verslaglegging)      

15 Ouder tevredenheid      

16 Kerntaken onderwijskundig leiderschap en tijdsbesteding      
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EWS vragenlijst Risicofactoren                              af te nemen 2012- 2013 

 Omgevingsfactoren ja nee Geen 
mening 

1 Sterke daling/stijging aantal leerlingen    

2 Kenmerken van de leerlingenpopulatie verandert sterk    

3 Veel allochtone leerlingen of leerlingen met (taal) achterstanden    

4 Veel gezinnen/ leerlingen met sociaal emotionele problemen    

5 Te veel ouders tonen weinig belangstelling voor schoolwerk    

6 Te veel ouders hebben een laag verwachtingspatroon    

7 Klachten/ brieven ouders en/of personeel    

 Personeel ja nee  
1 Te grote mate van stabiliteit (te weinig instroom vers bloed)    

2 Te grote mate van instabiliteit (veel verloop/ ziekte)    

3 Leeftijdsopbouw is weinig gevarieerd     

4 Verandercapaciteit is beperkt    

5 Vriendencultuur staat professionele cultuur in de weg    

6 Leraren hebben een laag verwachtingspatroon van leerlingen    

7 Er zijn tekorten in de kwaliteit van afzonderlijke leerkrachten (competenties)    

 Beleid en aansturing ja nee  
1 De zorg wordt in de praktijk te veel bij de intern begeleider gelegd    

2 De prioriteiten zijn te weinig afgestemd op kwaliteit van de opbrengsten    

3 Teveel veranderonderwerpen per jaar    

4 Te weinig draagvlak van leraren voor beleid/ verbeteringen    

5 Leerlingen worden (langdurig) geplaatst in homogene niveaugroepen    

6 Er zijn teveel leerlingen met individuele handelingsplannen in de verschillende groepen    

7 Leerlingen worden te vroeg op tweede leerlijn geplaatst    

8 Onvoldoende doorgaande lijn    

9 Onvoldoende borging    

10 Onvoldoende sturing    

 Zorgplan ja nee  
1 De school stelt handelingsplannen op voor leerlingen met een E-score. Leerlingen met 

D-scores worden ook apart benoemd.   

   

2 Idem voor leerlingen met een specifiek zorgprofiel zoals lgf leerling, dyslexie, ADHD, 
autisme, hoogbegaafdheid  etc. Deze opsomming is niet uitputtend 

   

3 Er is een ontwikkelperspectief opgesteld  voor leerlingen die niet het aanbod van eind 
groep 8 krijgen  

   

4 De handelingsplanning bevat minimaal: de beginsituatie; meetbare leerdoelen; de 
uitvoering en organisatie van de hulp en het tijdstip en manier van evalueren 

   

5 Uit de praktijk blijkt, dat de teamleden en betrokken functionarissen de hulp uitvoeren 
die in de handelingsplanning gemaakt zijn 

   

 Analyse Inhoudelijk leiderschap  ja nee  
1 Monitoren en analyseren van de leerling-resultaten    

2 Ontwikkelen en bewaken van de  doorgaande lijn    

3 Verbeteren van leren en de lespraktijk van leraren (o.a. instructiekwaliteit)    

4 Borgen van verbeteringen    
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EWS Vragenlijst Opbrengsten    af te nemen in jaar 2013- 2014 

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Instrument Eindtoets 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Werkt school met landelijk genormeerde eindtoets in groep 8?      

No. Normering Eindtoets      

2 Zijn normen voor de eindresultaten vastgelegd?      

No. Instrumenten Tussentijdse toetsen      

3 Gebruikt de school een systeem van toetsen en observatie-instrumenten voor het volgen 
van de leerling onafhankelijke toetsen voor 
 

- Taalontwikkeling (groep 1 en 2) 

     

- Wiskundige oriëntatie (groep 1 en 2)      

- Gestructureerde observatie-instrumenten (groep 1 en 2)       

- Woordenschattoets bij veel taalzwakke leerlingen      

- Technisch lezen      

- Begrijpend lezen      

- Rekenen en wiskunde      

- Spelling      

- Sociaal emotionele ontwikkeling      

No. Normering Tussentijdse toetsen      

4 Zijn voor de tussenopbrengsten voor ieder jaar hoge maar realistische normen 
vastgelegd voor 

- Taal en wiskundige oriëntatie groep 1 en 2? 

     

- Basisvaardigheden groep 3 t/m 8?      

No. Analyseren      

5 Is er een cyclus vastgelegd voor het bespreken van de eind- en tussenresultaten met de 
leerkrachten? 

     

6 Bespreekt de schooldirectie de opbrengsten met de leerkrachten en worden conclusies 
vastgelegd? 

     

7 Analyseert de directie deze kwantitatief als de opbrengsten stagneren? 
In welke groep uitval, welke groep leerlingen scoort laag etc.  

     

8 Analyseert de directie deze kwalitatief als opbrengsten stagneren? 
(bijv. instructie, leertijd, kwaliteit aanbod) 

     

No. Verbeteren en monitoren      

9 Zijn in het plan van aanpak beoogde verbetereffedcten op groeps- en /of schoolniveau 
opgenomen? 

     

10 Monitort de directie de beoogde effecten en maakt zij vervolgafspraken met de 
leerkrachten? 

     

11 Maakt de directie over een periode van vier/vijf jaar een trendanalyse?      

No. Taakverdeling en afspraken      

12 Zijn de taken van de directeur vastgelegd voor het analyseren, opstellen van het 
verbeterplan en monitoren? 

     

13 Zijn afspraken vastgelegd over het afnemen van toetsen?      
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EWS Vragenlijst Team functioneren/communicatie/cultuur     af te nemen in jaar 2013- 2014 

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Team functioneren/cultuur 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Uit gedrag blijkt dat leerkrachten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de 
school? 

     

2 Staan leerkrachten open voor nieuwe ontwikkelingen?      

3 Zijn leerkrachten ambitieus?      

4 Geven Leerkrachten elkaar positieve feedback?      

5 Stellen leerkrachten zich kwetsbaar op?      

6 Houden leerkrachten zich aan de gemaakte afspraken?      

7 Kijken leerkrachten kritisch naar hun vakmanschap om dit te verbeteren?      

8 Zien leerkrachten de buitenwereld als inspiratiebron/critical friend?      

9 Werken leerkrachten met elkaar samen?   
Blijkt uit o.a. samen lessen maken, good practice bespreken, samen analyseren 
toetsresultaten, opstellen en afstemmen doorgaande lijn 

     

10 Hebben leerkrachten hoge verwachtingen van leerlingen? 
Blijkt bijvoorbeeld uit ambitieuze opbrengstdoelen 

     

11 Zien leerkrachten het realiseren van goede opbrengsten als kern van hun vak?      

12 Is er overeenstemming over de koers van de school tussen de leerkrachten?      

13 Is er overeenstemming over de koers van de school tussen de leerkrachten en directie?      

No. Interne communicatie      

1 Zijn er voldoende overlegmomenten voor het inhoudelijk beleid?      

2 Worden inhoudelijke vergaderingen gescheiden van huishoudelijke vergaderingen?      

3 Is de inhoud van bouw- en teamvergaderingen goed op elkaar afgestemd?      

4 Worden de inhoudelijke vergaderingen ruim van te voren gepland?      

5 Hebben de inhoudelijke vergaderingen een toegevoegde waarde voor het werk van de 
leerkrachten? 

     

6 Worden de inhoudelijke vergaderingen goed voorbereid?      

7 Zijn de leerkrachten goed op de hoogte van de otnwikkeling van het onderwijs in de 
andere bouwen? 

     

8 Beleven de leerkrachten de teamvergaderingen als inspirerend?      

9 Kunnen de leerkrachten hun ideeën kwijt in de vergaderingen?      

10 Worden verschillen in opvattingen in alle openheid besproken?      

11 Is het duidelijk hoe de besluitvorming plaatsvindt?      

12 Wordt voor de verbeteringen gezocht naar een breed draagvlak bij de leerkrachten?      

13 Worden leerkrachten tijdig geïnformeerd over actuele wijzigingen?      

14 Verloopt de communicatie tussen de directie en leerkrachten soepel?      
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EWS Vragenlijst Leiding geven     af te nemen in jaar 2013- 2014 

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Gerichtheid : de directie….. 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Werkt vanuit een opbrengstgerichte cultuur/hecht groot belang aan opbrengsten en 
toetsing 

     

2 Is ambitieus, stelt realistische maar hoge doelen      

3 Oriënteert zich op externe ontwikkelingen      

4 Legt bij veranderingen vooral het accent op het proces en minder op het regelen, 
organiseren, beheersmatige activiteiten; het managen 

     

5 Ziet basisvaardigheden als core business van de school      

6 Werkt aan een continue verbetercultuur van leren en onderwijzen ‘good is nog enough’ 
Blijkt uit stimuleren deelname aan professionaliseringsactiviteiten. 

     

7 Professionaliseert zich op de volgende vier gebieden 
- Evidence based praktijken van onderwijs en leren 

     

 - Coachen en begeleiden van leerkrachten      

- Inhoudelijke hoofdlijnen basisvaardigheden      

- Leiding geven aan veranderingsprocessen      

No. Inhoudelijke kerntaken : de directie praktiseert de volgende kerntaken…… 
 

     

1 Het monitoren en analyseren van de leerlingresultaten 
Analyses vormen start voor verbeteren van onderwijs op groeps- en schoolniveau 

     

2 Het ontwikkelen en bewaken van de doorgaande lijn 
 
Blijkt uit afspraken over aanbod; checken planning aanbod 

     

3 Het verbeteren van leren en de lespraktijk van leerkrachten 
 
Bezoekt regelmatig de groepen om zich op te hoogte te stellen van de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces; maakt afspraken over verbeteringen met leerkrachten 

     

4 Het borgen van verbeteringen 
 
Blijkt uit plannen van borgingsactiviteiten; opfrisactiviteiten nieuw verworven routines; 
klassenbezoeken gericht op recent verworven routines 
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Vervolg EWS Vragenlijst Leiding geven  

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Aansturen van verbetertrajecten  
Visie: de directie …. 

1 2 3 4 Geen 
mening  

1 Heeft een heldere visie op onderwijs      

2 Weet visie over te brengen op het team      

3 Werkt  evidence based       

No. Planmatig werken: de directie…..      

4 Stelt prioriteiten vast op basis van de kwaliteit van de opbrengsten      

5 Stelt per cursusjaar in de tijd haalbare verbeterdoelen op      

6 Maakt gebruik van evidence based praktijken bij verbetertrajecten      

7 Beschrijft doelen in termen van beoogde effecten op leerling-/leraarniveau      

8 Evalueert effecten van verbeteringen (resultaten)      

9 Maakt veranderingen af alvorens aan een nieuwe verbetering te werken      

10 Ziet toe op naleving van genomen besluiten      

No. Chemie/draagvlak :  de directie……      

11 Weet teamleden enthousiast te maken voor verbeteringen      

12 Zorgt voor voldoende draagvlak bij leraren voor het invoeren van veranderingen      

13 Gaat goed om met verschillen in opvattingen tussen leraren      

14 Neemt ideeën van leraren serieus      

15 Geeft leraren grote invloed op de besluitvorming      

No. Ondersteuning leerkrachten:  de directie……      

1 Spreekt regelmatig waardering uit voor het werk in de groep      

2 Houdt ieder jaar gesprekken over het functioneren van de leerkrachten      

3 Maakt tijdig problemen in het team bespreekbaar      

4 Heeft aandacht voor het wel en wee van de leerkrachten      

5 Ondersteunt leerkrachten bij problemen met ouders      

 

 



 
24 

EWS Vragenlijst Onderwijs en leren (beleid)                   af te nemen in jaar 2014- 2015 

1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Aanbod groep 1 en 2 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Zijn de tussendoelen van beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid in het 
aanbod opgenomen? 

     

2 Is het onderdeel fonemisch bewustzijn concreet uitgewerkt en in de planning 
opgenomen? 

     

3 Is er een planning waaruit blijkt dat de tussendoelen systematisch en evenwichtig 
worden aangeboden? 

     

4 Zijn in de activiteitenplanning de tussendoelen herkenbaar opgenomen?      

No. Aanbod groep 3 tot en met 9      

5 Zijn per groep afspraken gemaakt over de basisstof (minimum) voor de 
basisvaardigheden? 

     

6 Is er een methodisch aanbod voor voortgezet technisch lezen in groepen 4 t/m 6?      

7 Is er een planning voor de leerstof van de basisvaardigheden (kwartaal/maand)?      

8 Wordt op schoolniveau regelmatig gecheckt of de planning van het aanbod wordt 
gehaald? 

     

9 Zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over didactische aanpakken? Bijv. 
spellingsregels, oplossingsstrategieën rekenen en wiskunde 

     

10 Wordt het aanbod voor taal aan voldoende leerlingen aangeboden t/m groep 8? 
Voor leerlingen met een eigen leerlijn kan de school de keuze onderbouwen. 

     

11 Wordt het aanbod voor rekenen en wiskunde  aan voldoende leerlingen aangeboden 
t/m groep 8? Voor leerlingen met een eigen leerlijn kan de school de keuze 
onderbouwen. 

     

12 Zijn er op schoolniveau maatregelen genomen voor het bewaken van de doorgaande 
lijn voor   

- Aanbod taal (groep 1 en 2) 

     

- Aanbod wiskundige oriëntatie (groep 1 en 2)      

- Aansluiting groep 2 en 3      

- Aanbod technisch lezen      

- Aanbod begrijpend lezen      

- Aanbod rekenen en wiskunde      

- Aanbod spelling      

- Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling      

No.  Leertijd      

13 Is er voldoende leertijd gepland gelet op de kenmerken van de leerlingenpopulatie? 
Per  week wordt minimaal 40 tot 60% van de tijd besteed aan basisvaardigheden 
afhankelijk van het aantal leerlingen  met achterstanden /percentage gewogen 
leerlingen 

     

14 Heeft de school maatregelen vastgelegd voor het bewaken van de geplande 
onderwijstijd? 
Afwijkingen vinden plaats na overleg directie; aanspreken ouders als zij inbreken  op 
leertijd; bewaken duur pauzes etc. 
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1 = zeer zwak   2 = meer zwak dan sterk 3 = meer sterk dan zwak 4 = zeer sterk 

No. Professioneel handelen 1 2 3 4 Geen 
mening 

1 Zijn kenmerken van het professionele handelen van leerkrachten vastgelegd?      

2 Omvatten deze tenminste de volgende kenmerken? 
- Taakgerichte  werksfeer ( = normindicator) 

     

 - Instructiekwaliteit ( = normindicator)      

- Klassenmanagement      

- Actieve betrokkenheid van leerlingen bij lesactiviteiten ( = normindicator)      

- Afstemming instructie op verschillen      

- Afstemming verwerkingsopdrachten op verschillen      

- Afstemming verwerkingstijd op verschillen      

- Afstemmen aanbod/leerinhouden op verschillen      

- Volgen ontwikkeling van leerling m.b.v. toetsinstrumenten en 
observatielijsten 

     

- Analyseren toets- en observatiegegevens en vertalen naar groepen leerlingen      

3 Zijn de kenmerken uitgewerkt in concreet observeerbaar gedrag?      

4 Zijn leerkrachten eigenaar van de kenmerken van het professioneel handelen?      

No. Evalueren en verbeteren professioneel  handelen leerkrachten      

5 Bezoekt de directie jaarlijks de groepen voor het in kaart brengen van bovengenoemde 
indicatoren? 

     

6 Worden conclusies van de klassenbezoeken vastgelegd?      

7 Worden verbeterafspraken gemaakt met de leerkrachten?      

8 Worden verbeteringen gemonitord?      

 

Voor dit kwaliteitsaspect is deze vragenlijst alleen niet  voldoende.  De competenties met de 

gedragsankers zoals gehanteerd in de gesprekkencyclus vallen ook onder dit kwaliteitsaspect. 

Veel directeuren hebben kijkwijzers, als ze op klassenbezoek gaan. Neem deze kijkwijzers  ook op in het 

kwaliteitszorgcyclus. 

 

 


