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AZC-school Villa Kakelbont heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement.

Wat gaat goed?
- Leraren leggen duidelijk uit, leggen veel nadruk op talige interactie en zorgen
voor onderwijs waar leerlingen een actieve rol in spelen.
- De leraren hebben aan de hand van de door hen opgestelde
ontwikkelingsperspectieven een duidelijk beeld van de voortgang van de
leerlingen en deze bieden houvast bij het geven van doelgericht onderwijs.
- Op de school is sprake van een veilig en prettig schoolklimaat.
- Het team is professioneel en toont zicht ambitieus.

Wat kan beter?
- De kwaliteit van de analyses van toetsresultaten zijn voor verbetering vatbaar.
- Doelen, gericht op verbetering van de resultaten van leerlingen kunnen
concreter worden geformuleerd.
- Het team kan nadenken over een methodiek om zoveel mogelijk leerlingen te
bevragen naar hun veiligheidsbeleving, bijvoorbeeld door gesprekken met hen te
voeren.

Wat moet beter?
- In dit onderzoek hebben we op schoolniveau geen onderdelen gezien die
vanuit wettelijke eisen vragen om directe verbetering.

SAMENVATTING
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Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan?
Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie
worden bezocht. Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die daarvoor in
aanmerking komen een onderzoek met een concept-waarderingskader. Dit
kader is in juni 2016 bijgesteld. Vanaf 24 oktober krijgen scholen een onderzoek
met dit bijgestelde onderzoekskader voor 2017. Zo ook AZC-school Villa
Kakelbont.
Voor meer informatie over het nieuwe toezicht en de opzet van de vernieuwde
kwaliteitsonderzoeken en het nieuwe onderzoekskader, zie de website van de
inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

Werkwijze
Op 13 juli 2017 hebben de volgende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden:
• een documentenanalyse;
• een presentatie door de school;
• gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden: directie, intern

begeleider, leraren en leerlingen;
• observaties van de onderwijspraktijk in alle groepen. Deze observaties

hebben wij samen met observanten van de school uitgevoerd.

Aan het eind van de onderzoeksdag hebben we een feedbackgesprek gevoerd
met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleider en de leraren van de
school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie
besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaat doen met deze
bevindingen.

Naast de beoordeelde standaarden hebben wij enkele aanvullende wettelijke
aspecten beoordeeld. Wanneer niet voldaan is aan één of meer van deze
artikelen, geven wij dat aan in paragraaf 3.2.

Leeswijzer
Hierna volgt eerst de conclusie van het onderzoek op AZC-school Villa
Kakelbont. Hoofdstuk 3 geeft per kwaliteitsgebied de resultaten van het
onderzoek. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en de
rapportage opgenomen.

INLEIDING1
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De leerlingen op Villa Kakelbont zijn deels afkomstig uit een tweetal
asielzoekercentra in Den Helder en deels betreft het leerlingen die vanuit
zogenaamde moederscholen (in en rond Den Helder) in zogenaamde centrale
opvangklassen (COK) zijn geplaatst. Op dit moment heeft Villa Kakelbont om en
nabij de negentig leerlingen. De leraren zijn deskundig en dragen veel bij aan de
ontwikkeling van de leerlingen. We hebben gezien dat leraren overtuigend
aandacht schenken aan talige interactie en leerlingen actief betrekken bij de
lessen. Dit alles binnen een veilig en prettig schoolklimaat, waar voortdurend
veel aandacht naar uit blijft gaan.

HOOFDCONCLUSIE2
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Aanbod en tijd
Het aanbod voor taal en lezen is opgebouwd rond aansprekende thema’s. Deze
thema’s zijn opgezet volgens leerlijnen die dekkend zijn voor de kerndoelen.
Voor rekenen en wiskunde beschikt de school over een methodisch aanbod.
Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden,
wereldoriëntatie en expressievakken. Met ingang van volgend jaar worden de
doelen voor spelling en begrijpend luisteren en lezen aan de thema’s gekoppeld.
Het is voor de school een aandachtspunt om aan te geven hoe de kerndoelen
voor burgerschap geïntegreerd worden in het leerstofaanbod op Villa Kakelbont.
Vanzelfsprekend ligt in het aanbod het accent op het leren van de Nederlandse
taal. In alle lokalen zorgen de leraren er voor dat leerlingen voortdurend met
allerlei facetten daarvan in aanraking komen. Themabeschrijvingen,
doelwoordenlijsten en schrijfproducten van leerlingen zijn daar voorbeelden van.
Tevens zien we dat leraren veelvuldig gebruik maken van visuele ondersteuning
om woordbegrip bij leerlingen te ontwikkelen.
In het laatste onderzoek van 2014 beoordeelde de inspectie de indicator 'tijd' als
onvoldoende omdat het eerste half uur van de ochtend werd besteed aan
ontbijten. Al snel na deze constatering heeft de school dit aangepast en de
beschikbare tijd wordt nu efficiënt gebruikt.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Om vast te stellen over welke kennis en vaardigheden een leerling bij
binnenkomst reeds beschikt, krijgt iedere leerling op Villa Kakelbont een
intakegesprek waarbij behalve de leerling ook een ouder of plaatsvervangende
ouder aanwezig is. Op grond daarvan én van de enkele toetsresultaten die in de
eerste weken worden afgenomen, stellen de leraren voor de leerlingen een

RESULTATEN ONDERZOEK AZC-SCHOOL VILLA KAKELBONT3

3.1 Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

•

OP1 Aanbod

OP2 Zicht op ontwikkeling

OP3 Didactisch handelen

Onderwijsproces
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ontwikkelingsperspectief (opp) op, voorzien van belemmerde en bevorderende
factoren en de mate van geletterdheid. Voor methodeonafhankelijke toetsen van
woordenschat, grammatica, lezen, spelling en rekenen zijn minimumdoelen
opgesteld. Wat wij missen is een toets om daarmee de actieve woordenschat te
meten. Evaluaties van het opp vinden steeds om de 10 weken plaats. Naar
aanleiding van de resultaten worden de doelen eventueel naar boven
bijgesteld. Als leerlingen zich niet conform het opp ontwikkelen schakelt de
school het Samenwerkingsverband in en wordt een groeidocument opgesteld
met aanwijzingen voor extra hulp en zorg. De zorg vindt planmatig plaats en is
zichtbaar in de dagplanningen. Wat wij nog onvoldoende waarnemen is een
grondige analyse van de toetsen van leerlingen die niet naar verwachting
hebben gescoord. Dit is voor de school een verbeterpunt, evenals het op grond
van de analyses concreet formuleren van specifieke verbeterdoelen.
Voor de leerlingen die na verloop van de tijd de school verlaten stellen de
leraren een dossier op waarin de ontvangende school wordt geïnformeerd over
de voortgang.

Didactisch handelen
In alle groepen stellen we vast dat leraren duidelijk uitleggen en dat leerlingen,
binnen een taakgerichte structuur, actief worden betrokken bij de instructies en
het zelfstandig werken. Wij beoordelen de standaard didactisch handelen
daarom als goed. Tijdens de lesactiviteiten zien we leraren aan het werk die in
(talige) interactie met leerlingen instructies geven, woorden en begrippen
concretiseren en leerlingen laten samenwerken. Op dit moment heeft Villa
Kakelbont 7 groepen: 4 groepen met asielzoekerskinderen en 3 centrale
opvangklassen. Binnen deze groepen zijn de leerlingen in niveaugroepen
ingedeeld. Tijdens de observaties en uit de dagplanningen concluderen wij dat
leraren erin slagen om hun onderwijs op de diverse niveaugroepen af te
stemmen. Als aandachtspunten geven we aan dat leraren meer oog kunnen
hebben voor de beurtverdeling en soms een (te) hoog lestempo hebben,
waardoor leerlingen wel eens dreigen af te haken.

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Onvoldoende Voldoende Goed

•SK1 Veiligheid

Kwaliteitsgebied Schoolklimaat Kan beter Voldoende Goed

•SK2 Pedagogisch klimaat

Schoolklimaat
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Veiligheid
De school heeft haar veiligheidsbeleid vastgelegd. Tweemaal per jaar gaat de
school bij leerlingen het welbevinden na en daarnaast monitort de school de
veiligheidsbeleving. Het gaat hier om leerlingen die de Nederlandse taal al
redelijk tot goed beheersen. Toen in het schooljaar 2015-2016 het
leerlingenaantal sterk steeg veroorzaakte deze toename onrust met veel
conflicten en soms onveilige situaties. Door de invoering, dit schooljaar, van een
methodiek gericht op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van
probleemgedrag, is er weer voldoende rust in de school gekomen. Het blijkt ook
dat de onderlinge sfeer, mede door deze aanpak, sterk is verbeterd. Het aspect
van veiligheid en het bewaken daarvan is voor het team een blijvend punt van
aandacht. De school kan overwegen om bij leerlingen, die de taal nog niet
voldoende beheersen en niet goed in staat zijn om vragenlijsten omtrent
veiligheid te kunnen maken, het aspect van veiligheid mondeling aan de orde te
stellen.

Pedagogisch klimaat
De wijze waarop leraren met de leerlingen omgaan, complimenteren en
aandacht geven beoordelen wij als goed. Deze leerlingen hebben, gezien hun
achtergrond of verleden veel behoefte aan een veilige en beschermende
omgeving. Villa Kakelbont biedt hen dat. Voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben bij bijvoorbeeld sociale vaardigheden zijn er mogelijkheden
aanwezig. Om er voor te zorgen dat het schoolklimaat voor iedereen prettig is
en blijft, zijn de school- en klassenregels overal zichtbaar. Uit het gesprek dat de
inspectie met enkele leerlingen heeft gehad komt naar voren dat zij de school
als prettig ervaren en dat de onderlinge sfeer goed is.

We beoordelen de cognitieve eindresultaten van de school niet, omdat de
inspectie voor voorzieningen voor nieuwkomers geen opbrengstnormen heeft.
De school heeft eigen doelen vastgesteld, die passen bij de leerlingenpopulatie.
Inmiddels heeft de directie een format ontwikkeld om de resultaten ook op
groeps- en schoolniveau te gaan evalueren.

Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten Onvoldoende Voldoende Goed N.t.b.

•OR1 Resultaten

Onderwijsresultaten
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Kwaliteitszorg
De kwaliteitscyclus op Villa Kakelbont is op orde. De school hanteert een cyclus
van schooljaarplannen en jaarverslagen. Voor de evaluatie van het
onderwijsleerproces maakt de directie gebruik van een kwaliteitsinstrument. Met
regelmaat worden leerlingen en leraren op onderdelen bevraagd. De school
heeft tevens voldoende zicht op de (steeds) wisselende
leerlingenpopulatie. Afspraken worden geborgd en regelmatig bezoeken de
directie en de intern begeleider de groepen. Inmiddels heeft de school een
format ontwikkeld om de resultaten op groeps- en schoolniveau te evalueren.
Dit wordt met ingang van het volgend schooljaar in gebruik genomen. Veel
leerlingen die de school bezoeken zitten in de centrale opvangklassen. Dit houdt
in dat deze leerlingen elders wonen en vanuit de school waar ze worden
aangemeld (de moederschool) volgen ze voor een tijdsduur van maximaal één
jaar onderwijs op Villa Kakelbont. Er vindt, nadat deze leerlingen een periode les
hebben gevolgd op Villa Kakelbont, tussen deze en de nieuwe school een
warme overdracht plaats. Een volgende stap is om, na een afgesproken periode,
opnieuw met de moederschool in contact te treden om vast te stellen in
hoeverre de leerling zich ontwikkelt en om eventueel te bespreken in hoeverre
het onderwijsaanbod in voldoende mate aansluit op de moederschool.

Kwaliteitscultuur
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als goed. Op Villa Kakelbont is de periode
2015-2016 onrustig verlopen. De gemandateerde aansturing bracht niet het
gewenste resultaat. Een deel van het zittende team heeft plaatsgemaakt voor
leraren die nu op de school werkzaam zijn en de directie heeft zelf sturing
gegeven aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. De leraren zijn erg
tevreden over de aansturing door de directie. Regelmatig nemen zij deel aan
deskundigheidsbevordering. Voor het komend schooljaar staat scholing over
begrijpend luisteren en lezen gepland. Leraren voelen zich sterk betrokken en
tonen zich ambitieus.

Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed

•

•

KA1 Kwaliteitszorg

KA2 Kwaliteitscultuur

Kwaliteitszorg en ambitie
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De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de
wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

3.2 Overige wettelijke voorschriften
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Dit rapport beschrijft de oordelen van de inspectie over de kwaliteit van het
onderwijs op AZC-school Villa Kakelbont. We hebben de school en het bestuur
gevraagd om de ontwikkelrichting aan te geven op basis van de eigen
kwaliteitsoordelen en die van de inspectie. Hieronder geeft het bestuur zijn
reactie:

Met belangstelling is kennis genomen van het Rapport van Bevindingen, dat
door de onderwijsinspectie is uitgebracht op basis van het kwaliteitsonderzoek
op onze AZC-school Villa Kakelbont.

Het rapport geeft een goed en herkenbaar beeld van de kwaliteit van het
onderwijs op Villa Kakelbont en doet recht aan de inspanningen van de directie
en het team om deze kwaliteit op het huidige niveau te brengen. De afgelopen
periode heeft Villa Kakelbont gefunctioneerd onder dynamische
omstandigheden. Als gevolg van het beleid van het Centraal Opvangorgaan
Asielzoekers (COA) zijn de omstandigheden op de locatie waar Villa Kakelbont
gehuisvest is, drastisch veranderd. Deze veranderingen hebben de nodige
impact op de leerlingen, ouders en het team van Villa Kakelbont gehad. Ook de
samenstelling van het team kende in het afgelopen jaar een fors aantal
mutaties. Des te groter is de waardering voor de directie en het team, dat zij
onder deze omstandigheden er in geslaagd zijn niet alleen de reeds aanwezige
kwaliteit te behouden, maar hier een forse verbetering in te realiseren. Het doet
deugd te lezen dat de onderwijsinspectie deze kwaliteit herkent.

Voor met name de leerlingpopulatie van Villa Kakelbont is het van belang dat zij
in een veilig en prettig schoolklimaat het onderwijs kunnen volgen. Dat de
onderwijsinspectie het pedagogisch klimaat als ‘goed’ beoordeelt, bevestigt het
beeld dat binnen Meerwerf over deze school leeft.
De score ‘goed’ voor de onderdelen didactisch handelen en kwaliteitscultuur
strookt met de waarnemingen van het bestuur ten aanzien van de kwaliteit van
het onderwijs en de ambitie deze continu te verbeteren. Onlangs is het
Onderzoekskader voor het toezicht op voorschoolse educatie en primair
onderwijs gewijzigd. Volgens de huidige ‘normering onderwijskwaliteit
nieuwkomers’ zouden de resultaten van het kwaliteitsonderzoek in de categorie
‘goed’ vallen: een resultaat waar Meerwerf trots op is.

De adviezen van de onderwijsinspectie om de kwaliteit van het onderwijs nog
beter te krijgen, worden als waardevol ervaren en zullen worden
geïmplementeerd is de komende schoolplanontwikkeling.

REACTIE VAN HET BESTUUR4
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