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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in november 
2018 als onvoldoende beoordeeld. De resultaten aan het eind van de 
basisschool waren onvoldoende, omdat het driejaarsgemiddelde 
onder de norm lag. Verder was de structurele ondersteuning en 
begeleiding voor leerlingen met een eigen leerlijn onvoldoende. De 
school voldeed daarmee niet aan alle wettelijke eisen. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als voldoende en 
niet meer als onvoldoende. De school laat verbeteringen zien, 
tegelijkertijd moet er ook nog het nodige gebeuren. 
 
Wat is verbeterd? 
Het team en directie hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet. 
In korte tijd zijn veel zaken opgepakt en verbeterd. Daarbij geven 
betrokkenen aan dat het tempo weliswaar hoog ligt, maar dat er ook 
aandacht is voor persoonlijke omstandigheden. 
 
Wat moet nog beter? 
Op dit moment is er geen schoolondersteuningsprofiel. Het is 
belangrijk dat dit er komt. De school, het samenwerkingsverband en 
met name toekomstige ouders weten dan wat er op basisschool De 
Krabbekooi onder basisondersteuning valt. Dit 
schoolondersteuningsprofiel beschrijft ook welke andere extra 
ondersteuning bij welke instantie kan worden aangevraagd. 

Wat kan beter? 
De afgelopen periode heeft de school belangrijke stappen gezet om te 
werken op basis van doelen. De definiëring en formulering van deze 
doelen kunnen nu scherper en ambitieuzer worden. 
 
Hoe verder? 
De school valt weer in het reguliere toezicht. Dat betekent dat we in 
principe over vier jaar de school zullen bezoeken. 

Bestuur: Stichting Abbo 
Bestuursnummer: 40980 
 

 
School: De Krabbenkooi 
Totaal aantal leerlingen: 276 
BRIN: 12PX 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod  

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat  

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg  

KA2 Kwaliteitscultuur  

KA3 Verantwoording en dialoog  

De inspectie heeft op 26 september 2019 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op basisschool De Krabbenkooi naar aanleiding van het 
oordeel onvoldoende in november 2018. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de 
directie, leerlingen en leraren. 
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Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). 
 
Wij hebben de volgende vereisten onderzocht: 
-      Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO; 
-      Vrijwilligheid ouderbijdrage artikel 13, lid 1 onder e (WPO). 
 
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: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? 
 

Wat doen wij? 

Er is geen door het bestuur 
vastgesteld school- 
ondersteuningsprofiel (art.8, lid 5 
WPO). 

Het bestuur zorgt er voor dat er een 
vastgesteld school- 
ondersteuningsprofiel is. 

Het bestuur informeert de inspectie 
voor over de naleving van dit 
wettelijk voorschrift. 

In de schoolgids wordt het vrijwillige 
karakter van de ouderbijdrage niet 
voldoende benadrukt. Het gaat dan 
om de bijdrage voor de excursie van 
groep 1 en 2 en de schoolreis (art.13, 
lid 1 onder e, in samenhang 
met art. 40 WPO). 

Het bestuur zorgt voor een correcte 
melding over de vrijwilligheid van de 
ouderbijdrage naar ouders toe en in 
de schoolgids.  

In de eerstvolgende edities van de 
schoolgidsen (schooljaar 2020-2021) 
gaan wij na of aan dit wettelijke 
aspect is voldaan. 

In november 2018 hebben wij op basisschool De Krabbenkooi een 
onderzoek uitgevoerd en het oordeel onvoldoende toegekend. 
 
Op 26 september 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs 
opnieuw in kaart gebracht en kennen nu het oordeel voldoende toe. 

Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
Basisschool De Krabbenkooi heeft de afgelopen periode veel energie 
gestoken in het samen werken aan verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs op de school. Daarbij hebben ze veel verschillende 
aspecten aangepakt. Onder leiding van de directie en interne 
begeleiding is het team er in geslaagd om een structuur neer te zetten 
die voor iedereen een kader biedt en houvast geeft.  

3.1. Onderwijsproces 

De standaarden Zicht op ontwikkeling en Didactisch handelen zijn in 
het kwaliteitsonderzoek als 'Voldoende' beoordeeld. Zo ook in dit 
herstelonderzoek. 
 
Zicht op ontwikkeling (OP2) 
De school voldoet aan de basiskwaliteit behorende bij deze standaard. 
Tijdens het onderzoek is een aantal aandachtspunten besproken. Ten 
eerste is het van belang om zowel voor de tussentijdse alsook voor de 
resultaten aan het einde van de basisschool ambitieuze doelen te 
formuleren. Daarbij is het belangrijk om in de (vroege) middenbouw 
zo min mogelijk achterstanden te accepteren en juist in die periode op 
doelgerichte en planmatige wijze te werken aan herstel van mogelijke 
achterstanden. 
Ten tweede is gesproken over de relatie tussen de eindresultaten en 
behaalde referentieniveaus, uitgesplitst in fundamenteel en 
streefniveaus. 
 
Didactisch handelen (OP3) 
De school voldoet ook aan de basiskwaliteit van deze standaard. 
Zowel de directie van de school alsook de inspectie hebben 
vastgesteld dat er verschillen bestaan tussen leraren. De komende 
periode zal hier in het reeds ingezette verbetertraject de nodige 
aandacht aan besteed worden. 
 
(extra) Ondersteuning (OP4) 
Deze standaard is als 'Voldoende' beoordeeld. De huidige extra 
ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, voldoet aan dat 
wat de wet op dat gebied verlangt van een school. Het extra aanbod, 
de vorm en inhoud van de extra ondersteuning en begeleiding zijn nu 
voldoende doelgericht en planmatig uitgewerkt. Ook de evaluaties 
zijn concreet en de conclusies worden vertaald in passende 
vervolgacties. Deze plannen worden opgesteld voor die leerlingen die 
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naar de beoordeling van de school extra ondersteuning nodig hebben. 
Daarnaast stelt de school ze op voor leerlingen die hiervoor 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. 
De school heeft echter niet uitgewerkt wat er onder de 
basisondersteuning van de school en wat onder de extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband valt. Dit 
schoolondersteuningsprofiel dient er wel te zijn. Hiervoor heeft het 
bestuur een herstelopdracht gekregen. 

3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid (SK1) 
Deze standaard is als 'Voldoende' beoordeeld. De school voldoet aan 
de basiskwaliteit van deze standaard. 
Tijdens het onderzoek is gesproken over de altijd aanwezige urgentie 
alert te zijn op het pedagogisch klimaat. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten (OR1) 
Deze standaard is als 'Voldoende' beoordeeld. De resultaten aan het 
einde van de basisschool waren in 2019 van voldoende niveau. De 
huidige groep 8 werkt op basis van een vergelijkbaar verbeterplan toe 
naar voldoende eindresultaten in 2020. 
Tijdens het onderzoek is uitgebreid gesproken over de betekenis van 
eindresultaten in de totale onderwijsloopbaan van leerlingen. Daarbij 
is het nieuwe model besproken waarmee de inspectie in de toekomst 
naar resultaten zal kijken. De referentieniveaus 1F en 2F/1S spelen 
daarbij een belangrijke rol. Los daarvan is het voor de school (en het 
bestuur) belangrijk te bepalen waar de eigen verwachtingen en 
ambities liggen. 

3.4. Overige wettelijke vereisten 

In de schoolgids van De Krabbenkooi is het vrijwillige karakter van de 
ouderbijdrage voor excursies en schoolreis onvoldoende beschreven. 
Hiervoor krijgt het bestuur een herstelopdracht (zie paragraaf 2.3). 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur van Stichting ABBO geeft graag zijn eigen zienswijze op 
het 'Herstelonderzoek op basisschool De Krabbenkooi' van de 
onderwijsinspectie. 
 
Het bestuur, directie en team van basisschool De Krabbenkooi zijn 
bijzonder verheugd dat de Inspectie van het Onderwijs, na het 
herstelonderzoek op 26 september 2019, heeft geconcludeerd dat de 
kwaliteit van het onderwijs nu als 'voldoende' wordt beoordeeld. 
 
Vanaf het risico-onderzoek dat heeft plaatsgevonden op 22 november 
2018, is er door directie, intern begeleider en het team sterk ingezet op 
het verbeteren van de kwaliteit van de onderdelen die als 
'onvoldoende' waren beoordeeld. Het reeds lopende verbetertraject is 
met de uitkomsten van het onderzoek bijgesteld, met het doel om 
binnen één jaar weer het oordeel 'voldoende' te verdienen. 
 
Het bestuur is trots dat dit de school is gelukt. De waardering 
daarvoor is groot. Het vertrouwen in herstel dat door de Inspectie van 
het Onderwijs is uitgesproken, heeft bijgedragen aan het feit dat het 
team vanuit eigen kracht is gaan bouwen aan alle verbeteringen. 
 
De in dit rapport in hoofdstuk 2 genoemde afspraken over 
vervolgtoezicht worden door het bestuur opgepakt en conform het 
verzoek van de inspectie, uitgewerkt en gerapporteerd. 
 
Nu de basiskwaliteit op orde is, gaat de school volgens de ingezette 
koers verder met het uitwerken van eigen ambitieuze doelen, waarbij 
bij diverse standaarden naar een hogere waardering wordt gestreefd 
dan slechts het oordeel 'voldoende'. Adviezen van de Inspectie van het 
Onderwijs in hoofdstuk 3 in deze rapportage worden daarbij 
meegenomen. 
 
Het team en de directie zijn trots op wat men in korte tijd heeft 
bereikt. Zij bouwen verder aan De Krabbenkooi als een 
onderscheidende binnenstadschool in de gemeente Bergen op Zoom. 
 
DE KRABBENKOOI                                Leren van en met elkaar! 
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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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