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Samenvatting 

De inspectie heeft op 15 april 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de 
kwaliteit van de vroegschoolse educatie op openbare basisschool 
(OBS) De Carrousel. Vroegschoolse educatie wil zeggen dat er extra 
aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig hebben, zoals 
leerlingen met een risico op een (taal)achterstand. 
 
De reden voor dit onderzoek is dat wij in 2019 de kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de 
groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld brengen. OBS 
De Carrousel maakt deel uit van de steekproef die we hebben 
getrokken. Deze samenvatting is geschreven voor ouders en andere 
belangstellenden. 
 
In hoofdstuk drie van dit rapport beoordelen wij de verschillende 
onderdelen die belangrijk zijn voor de vroegschoolse educatie. Wij 
noemen dit standaarden. Per standaard beschrijven we wat goed gaat 
op de school in groep 1 en 2, wat beter kan en soms ook wat beter 
moet. 
 
Wat gaat goed? 
In de kleutergroep is het onderwijs voldoende. De leraren van de 
kleutergroep bieden de kleuters onderwijs dat past bij wat 
de kleuters nodig hebben. Zij volgen de kleuters in hun ontwikkeling 
en dat doen ze zorgvuldig. De leraren bepalen met wat ze zien in de 
ontwikkeling, hoe ze het onderwijs gaan geven. Ze houden daarbij 
rekening met de verschillen die er zijn tussen de kleuters. Er is veel 
aandacht voor taal leren. De onderwijsassistent is daarbij belangrijk. 
Met extra handen in de klas, kan er in kleine groepen les worden 
gegeven. 
 
De Carrousel werkt met veel andere organisaties samen. 
De school vindt samenwerking met de ouders belangrijk. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om samen te praten over de ontwikkeling 
van het kind, vertelden een paar ouders ons. Ouders kunnen op school 
komen om zelf ook taal te leren. De Carrousel werkt samen met de 
kinderopvangorganisatie. Wanneer een kleuter nieuw komt op school, 
krijgt de school de gegevens uit de kinderopvang en is er een gesprek 
tussen de kinderopvangorganisatie en de school (een zgn. warme 
overdracht). Samen met de andere school en de 
kinderopvangorganisatie werkt De Carrousel in het KC aan een goed 
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pedagogisch klimaat (Vreedzaam KC). 
 
In De Carrousel zijn de directie en het team volop aan het werk om te 
zorgen voor een goede onderwijskwaliteit. De leraren van de 
kleutergroep werken aan taken die nodig zijn om het onderwijs in de 
kleutergroep steeds beter te maken. Zij hebben bijvoorbeeld goed 
nagedacht over een andere mogelijkheid om de ontwikkeling van de 
kleuters beter in beeld te hebben. Ook hebben ze materialen 
aangeschaft die goed zijn voor het leerproces van de kleuters. Met 
behulp van prentenboeken leren de kleuters bijvoorbeeld nieuwe 
woorden. 
 
Wat kan beter? 
De school kan nog beter werk maken van de informatie die zij geeft 
aan de ouders. Die informatie kan veel meer gaan over wat de 
kleuters leren op school. Ouders kunnen daadoor zelf hun kind ook 
helpen in het leerproces, bijvoorbeeld bij het leren van nieuwe 
woorden. 
 
Er zijn veel wensen en ideeën om het onderwijs bij de kleuters verder 
te versterken. De intern begeleider heeft daarvan een document 
gemaakt. De school kan duidelijker zijn in het stellen van doelen om 
verder te verbeteren. Het helpt ook om een planning te maken met 
afspraken en taken. Als de doelen duidelijker zijn, weet de school ook 
of er is bereikt wat iedereen graag wilde. 
 
Wat moet beter? 
Wat beter moet, is de manier waarop de school aan anderen duidelijk 
maakt wat er is bereikt in het (kleuter)onderwijs. Dat hoort ieder jaar 
te gebeuren, in ieder geval in de schoolgids. 
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Opzet van het 
kwaliteitsonderzoek 

1 . 

Standaarden voor de  vroegschool Onderzocht 

OnderwijsprocesOnderwijsproces                                                      

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP6 Samenwerking  ● 
 

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie                          

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog  ● 

 

De inspectie van het Onderwijs onderzoekt bij een aantal 
kinderopvangvoorzieningen met gesubsidieerde voorschoolse 
educatie en op enkele basisscholen met veel doelgroepkinderen in 
groep 1 en 2 de educatieve kwaliteit, de resultaten en de 
kwaliteitszorg van deze locaties. Zo ook bij groep 1 en 2 van OBS De 
Carrousel. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van groep 1 en 2 
in de school te toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 
2017 Voorschoolse educatie en Primair Onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
We hebben observaties uitgevoerd in de groepen 1 en 2, documenten 
geanalyseerd, gesprekken gevoerd met een aantal ouders, met 
de leraar van groep 1 en 2 die aanwezig was op de dag van het 
onderzoek, de intern begeleider en de directie. 
 
Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij de resultaten van het 
onderzoek besproken met de beide leraren van groep 1 en 2, de intern 
begeleider, de directie van de school en een 
vertegenwoordiger van het schoolbestuur. 
 
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: 

 

O Onvoldoende 

V Voldoende 

G Goed 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 5/13



Conclusie en context 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie van het 
onderzoek in groep 1 en 2 van OBS De Carrousel. 
 
Conclusie 
In groep1-2 van OBS De Carrousel is het onderwijs op de onderzochte 
standaarden van voldoende kwaliteit. De leraren en de 
onderwijsassistent in deze groep werken hard om een stevige basis te 
leggen bij de leerlingen. Ze volgen de ontwikkeling van de kleuters 
zorgvuldig en maken weloverwogen keuzes voor het onderwijs. In de 
groepen werken zij doelgericht aan taalverwerving en beginnende 
geletterdheid en aan andere ontwikkelingsgebieden die nodig zijn om 
tot leren te komen. 
 
Het team van de school is aan het werk om de organisatie en de 
kwaliteit van het onderwijs steeds verder te verbeteren. Daarvoor 
heeft de directie een koers uitgezet waarin een gezamenlijke visie de 
basis vormt. Voor het kleuteronderwijs liggen veel (goede) ideeën en 
wensen, die doelgerichter en concreter kunnen worden gepland. 
 
De jaarlijkse verantwoording die OBS De Carrousel over haar 
ontwikkelingen en resultaten af hoort te leggen, hebben we als een 
verbeterpunt aangemerkt. Een dergelijke verantwoording hoort 
jaarlijks plaats te vinden. In ieder geval moet dit in de schoolgids zijn 
beschreven. 
 
Context 
OBS De Carrousel maakt deel uit van een kindcentrum (KC) in het 
centrum van Emmeloord. Tot het KC behoren, naast de Carrousel, een 
kinderopvangorganisatie, een peuterspeelzaal en een andere 
basisschool. Gezamenlijk werken deze organisaties eraan om een 
optimale ontwikkeling voor kinderen vanaf twee jaar te realiseren. De 
onderlinge samenwerking is constructief. Er is bijvoorbeeld een 
leerlingenraad met leerlingen van de twee basisscholen en sinds 
2017-2018 is dit KC het eerste gecertificeerde 'Vreedzaam 
Kindcentrum'. 
 
In de kleutergroep van OBS De Carrousel waren op de dag van het 
onderzoek 22 leerlingen, van wie 12 doelgroepkinderen. Twee leraren 
werken op verschillende dagen in deze groep samen met een 
onderwijsassistent. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur Wat doen wij? 

De Carrousel 

In de schoolgids van De Carrousel 
staat niet wat de doelen zijn van het 
onderwijs in groep 1 en 2 en welke 
maatregelen zijn getroffen om de 
kwaliteit van het onderwijs in deze 
groep verder te verbeteren. 
Hiermee voldoet het bestuur niet 
aan de wettelijke eis (artikel 13, 
eerste lid onder a, d en o, WPO) 

Wij verwachten dat het bestuur in de 
schoolgids beschrijft wat de doelen 
zijn van het onderwijs in groep 1 en 2 
en welke maatregelen er zijn voor 
het verbeteren van de kwaliteit van 
het onderwijs in groep 1 en 2. 

We controleren tijdens het 
vierjaarlijks onderzoek bij het 
bestuur, dat (hoogstwaarschijnlijk) 
plaats vindt in 2021-2022, of de 
tekortkoming is opgeheven. 
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Resultaten van het onderzoek in 
de groepen 1 en 2 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek in groep 1 en 2 van OBS De Carrousel. 

3.1. Onderwijsproces in de kleutergroep 

In de kleuterklas is het onderwijsaanbod in orde (OP1) 
We beoordelen het aanbod in de kleutergroep als voldoende. 
 
Voor de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motorische en sociaal-
emotionele ontwikkeling werken de leraren aan een aanbod dat is 
gebaseerd op doelen. Daarbij houden zij rekening met het 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen en vindt er differentiatie plaats. 
 
Omdat veel leerlingen uit een de meertalige thuissituatie komen, is er 
een specifiek aanbod voor het leren van woorden. We hebben 
besproken dat er nog kansen liggen om ouders hierbij te betrekken en 
het leren van woorden te versterken, met behulp van een planmatig 
programma. Ook in de leer-en speelomgeving in de kleuterklas liggen 
daarvoor nog mooie kansen. 
 
De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de kleuters 
(OP2) 
De leraren volgen hun leerlingen in de ontwikkeling en zij 
gebruiken daarvoor passende instrumenten. Door gerichte 
observaties van het spel en gedrag zijn de vorderingen en groei in de 
ontwikkeling in beeld. Daarbij hebben de leraren de focus op 
de (tussen)doelen, zodat zij de gegevens steeds inzetten voor de 
planning van het aanbod. 
 
De instrumenten geven de mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren 
en daarmee een stagnerende of anderszins verrassende ontwikkeling 
te onderkennen. Dat geldt met name in de aanloop naar groep 3. Voor 
de leerlingen die dat nodig hebben, realiseert de school dan ook 
interventies. 
 
Het didactisch handelen heeft voldoende kwaliteit (OP3) 
Op de dag van het onderzoek hebben we, samen met een observant 
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van de school, het didactisch handelen geobserveerd in de 
kleutergroep. 
 
De leraar werkte daarbij intensief in kleine groepen aan 
taalontwikkelingsactiviteiten, waarbij materialen, praatplaten en 
prentenboeken werden ingezet. Hierbij leerden de leerlingen niet 
alleen de betekenis van woorden door die te bespreken of te zien 
maar ook plaatste de leraar deze woorden in een betekenisvolle 
context die aansloot bij de belevingswereld van de kleuters. Er vonden 
veel gesprekken plaats tussen de leraar en de leerlingen maar ook 
tussen de leerlingen onderling. Daarbij waren steeds de doelen 
afgestemd op wat de leerlingen nodig hadden en varieerde de leraar 
in de vragen en de moeilijkheidsgraad daarvan. 
 
Deze aanpak biedt de kleuters volop ontwikkelings- en 
leermogelijkheden en is mogelijk met de ondersteuning van 
een onderwijsassistent. Zij was voor de overige leerlingen steeds 
beschikbaar en vervulde taken in het toezicht en de ondersteuning van 
de (speel)activiteiten. 
 
De school werkt met meerdere partijen samen in haar onderwijs (OP6) 
In het KC benut De Carrousel in voldoende mate de mogelijkheden om 
samen te werken met verschillende partners. Deze samenwerking is 
ook voor de kleutergroep van meerwaarde. 
 
In de eerste plaats is de samenwerking met ouders van belang. De 
ouders met wie we hebben gesproken, gaven aan dat de school 
voldoende doet om hen te betrekken bij de ontwikkelingen van hun 
kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken en de leraren en de 
onderwijsassistent zijn gemakkelijk te benaderen. Daarnaast geeft de 
school ook informatie over hoe zij werkt aan het onderwijs. Er 
verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Die geeft overigens geen 
specifieke informatie over wat de kinderen leren in de kleutergroep. 
 
Ook met de peuterspeelzaal onderhoudt De Carrousel contact. 
Wanneer een peuter vanuit de peuterspeelzaal instroomt, vindt er een 
overdracht plaats van het dossier. De ouders zijn hiervan op de 
hoogte, al zijn zij niet betrokken bij deze overdracht. Verder bestaat de 
samenwerking uit het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Er 
zijn onderlinge afspraken over het realiseren van een optimaal 
pedagogisch klimaat. De school waardeert deze samenwerking en 
betreurt het dat er nog teveel kleuters instromen zonder een 
voorschoolse periode. 
 
Tot slot werkt de school samen met partners als de logopediste, de 
jeugdverpleegkundige van de GGD en het samenwerkingsverband. 
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3.2. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg is in ontwikkeling (KA1) 
We beoordelen de kwaliteitszorg op De Carrousel als voldoende. De 
kwaliteitszorg in de groepen 1 en 2 is ingebed in de schoolbrede 
systematiek. Daarvan stellen we ook vast dat die volop in 
ontwikkeling is. 
 
De directeur heeft bij zijn aantreden, drie jaren geleden, de opdracht 
aanvaard om te bouwen aan een team dat moet werken aan een 
gezamenlijke visie met schoolbrede doelen. Het team is in de 
afgelopen jaren drastisch veranderd van samenstelling. Ook in de 
kleutergroep zijn nieuwe leraren gaan werken aan de opdracht om de 
school, binnen het KC, op de kaart te zetten. 
 
Op diverse manieren vinden evaluaties plaats om vast te stellen of de 
kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen daarin voldoen aan 
de doelen die de school stelt. Zo is er is inmiddels een instrument in 
gebruik genomen voor het gestandaardiseerd volgen van de brede 
ontwikkeling van kleuters. Voor de specifieke keuzes die gelden voor 
de kleutergroep ligt er momenteel een document waarin de stand van 
zaken is beschreven van de vroegschoolse educatie. Daarin staan ook 
de wensen en mogelijkheden die het team nog wil realiseren om het 
kleuteronderwijs verder te ontwikkelen. Het is aan de school 
om hiermee een planmatige aanpak vast te stellen, gebaseerd op 
concrete doelen, taakverdelingen, termijnen en evaluaties. 
 
De school onderkent de specifieke kenmerken van haar leerlingen. Dit 
was al eerder reden om de onderwijstijd in de kleutergroep uit te 
breiden. Ook is in het vorig schooljaar een 'taalleergroep' voor ouders 
gestart, onder leiding van een vrijwilliger. Een diepgaande analyse van 
die leerlingkenmerken kan nog leiden tot andere, doelgerichte keuzes. 
We hebben besproken dat er bijvoorbeeld nog kansen liggen in het 
versterken van de ouderbetrokkenheid door ouders actief te 
informeren over wat hun kinderen leren in de kleutergroep. 
 
Er is een voldoende kwaliteitscultuur (KA2) 
De leraren en de onderwijsassistent in de kleutergroep werken 
gezamenlijk aan de doelen in de ontwikkeling van het 
kleuteronderwijs. Ze volgen scholing in het schoolteam of specifiek 
voor het kleuteronderwijs, bijvoorbeeld om een nieuwe werkwijze te 
implementeren, zoals die van het volgsysteem of van de methodiek in 
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het leren van woorden. De doorgaande lijn naar groep 3 maakt in de 
school onderdeel uit van het denken over de ontwikkeling van het 
kleuteronderwijs. 
 
De verantwoording en dialoog kunnen sterker (KA3) 
Deze standaard beoordelen we als onvoldoende. Er is in de 
organisatie niet zichtbaar op welke wijze de verantwoording aan 
externen plaats vindt. Daarmee bedoelen we dat het kleuteronderwijs 
met zijn specifieke kenmerken, onderwijsprocessen en resultaten, 
geen onderdeel uitmaakt van de wijze waarop de school zich 
verantwoordt. In de schoolgids staat weliswaar algemene informatie 
over vve en over wat de school voorstaat met de jongste 
kinderen. Wat het effect is van de keuzes die zijn gemaakt in het 
aanbod en in het handelen, of wat het resultaat ervan is, ontbreekt 
hier echter. We geven daarom een herstelopdracht (artikel 13, eerste 
lid, onder a, d en o, WPO). Wanneer we de stichting (Aves) bezoeken 
voor een vierjaarlijks onderzoek, stellen we vast of de school zich 
hierin heeft verbeterd. 
 
Het kleuteronderwijs maakt wel deel uit van de interne 
verantwoording die de directeur aflegt bij de bestuurder. Daarbij gaat 
het om een verantwoording van de eigen keuzes die zijn gemaakt in 
het onderwijs, aldus de directie. 
 
De school heeft een aantal constructieve samenwerkingspartners, 
zoals we eerder beschreven bij de onderbouwing van ons oordeel over 
de standaard Samenwerking  (OP6). Daarbij is echter onduidelijk op 
welke wijze de school in deze samenwerking een dialoog voert 
met haar partners en belanghebbenden, bijvoorbeeld met de 
kinderopvangorganisatie of met de gemeente, over haar doelen en 
resultaten met vve. Ook ouders kunnen expliciet worden betrokken bij 
deze dialoog. Een dergelijke dialoog kan zinvolle informatie geven om 
het kwaliteitsbeleid voor vve te versterken. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur een reactie op de uitkomsten van het 
onderzoek en geeft het bestuur aan hoe de school hiermee ten 
aanzien van groep 1 en 2 mee aan de slag gaat. 
 

 
Als bestuur reageren we hierbij op het conceptrapport van het 
onderzoek naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op OBS De 
Carrousel op 15 april 2019. Mede namens het team van OBS De 
Carrousel bedanken we de inspectie voor de analyse van en 
aanbevelingen voor de school. 
Het verslag wordt ervaren als een herkenbare weergave van het 
bezoek. Het team is blij met het rapport en gaat aan de slag met de 
aanbevelingen. Het bestuur is tevreden met de positieve 
beoordelingen en zal zorgen voor het opheffen van de genoemde 
tekortkoming. 
 
Hieronder geven we aan op welke wijze we de bevindingen uit het 
onderzoek betrekken bij de verdere ontwikkeling van de vroegschool. 

• Het bestuur zal zorgen dat de doelen van het  onderwijs in groep 
1 en 2 en de maatregelen die getroffen zijn om de kwaliteit in 
deze groepen te verbeteren, zijn opgenomen in de nieuwe 
schoolgids van 2019-2020. Extra aandachtspunt is een 
planmatige aanpak, waarbij doelgericht en concreet keuzes 
worden gemaakt en geëvalueerd en het effect en het resultaat 
van deze keuzes expliciet worden benoemd. Daarnaast moet 
duidelijk beschreven zijn hoe de dialoog hierover wordt gevoerd 
met partners en belanghebbenden. 

• De kansen die benoemd worden om ouders meer te betrekken 
bij wat hun kinderen leren in de kleutergroep en hen te betrekken 
bij de dialoog zullen worden onderzocht en uitgewerkt. 

 
 
Aves 
Kristiaan Strijker 
Lid college van bestuur 
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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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