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Samenvatting 

Volgens het bestuur is de Hildegaertschool een goede school. Het 
bestuur heeft van deze school de onderwijskwaliteit in kaart gebracht 
en de inspectie gevraagd een onderzoek naar goed uit te voeren. Wij 
zijn het eens met het bestuur dat de Hildegaertschool een goede 
school is. 
 
Wat gaat goed? 
De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. Daar 
waar de ontwikkeling stagneert, zoeken de leraren naar verklaringen. 
Ook voor het jonge kind heeft de school een breed en goed werkend 
observatiesysteem voor meerdere ontwikkelgebieden. De school 
betrekt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het 
opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Bovendien werkt zij 
samen met diverse partners om het onderwijs vorm te geven en 
leerlingen die dat nodig hebben extra zorg te bieden in de school. 

Wat zijn de volgende stappen? 
Zoals hierboven al toegelicht, heeft de school goed in beeld waar de 
leerlingen staan en wat zij nodig hebben. De leraren kunnen in hun 
lessen nog beter gebruik maken van deze kennis en leerlingen eerder 
loslaten tijdens instructies. Er is een gevarieerd en aantrekkelijk 
aanbod op het gebied van veiligheid en sociale en maatschappelijke 
competenties van de leerlingen. Er ligt een kans voor het team om de 
doorgaande lijn op deze onderdelen te versterken, door de activiteiten 
te koppelen aan de schooldoelen. 
 
Wat moet beter? 
Alle onderzochte onderdelen voldoen minimaal aan de eisen die de 
wet stelt. 
 
Vervolg 
De school valt onder het reguliere toezicht. 
 

Bestuur: Stichting PCO 
Hillegersberg-Schiebroek 
Bestuursnummer: 40774 
 

 
School: Hildegaertschool 
Totaal aantal leerlingen: 415 
(Teldatum: 1 oktober 2019) 
BRIN: 01XU 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 2/12



Inhoudsopgave 

1. 4 Opzet van het onderzoek 

2. 6 Hoofdconclusie en vervolg 

3. 7 Resultaten onderzoek 

4. 11 Reactie van het bestuur 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - KWALITEITSONDERZOEK 3/12



Opzet van het onderzoek 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 28 september 2020 een onderzoek naar goed 
uitgevoerd op de Hildegaertschool. 
 
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, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, leraren, de intern begeleiders, de directie en het bestuur. 
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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 art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40, WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 

Signalen 
In de voorbereiding van ieder onderzoek kijken we altijd naar 
eventuele signalen die bij de inspectie zijn binnengekomen. Soms 
heeft dat gevolgen voor de uitvoering van het onderzoek. 
Er zijn geen signalen over de Hildegaertschool bij ons binnengekomen 
die opvolging vereisen. 
 
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 . 
Op 28 september 2020 hebben wij op de Hildegaertschool een 
onderzoek naar goed uitgevoerd. In dit hoofdstuk geven we de 
oordelen en de conclusie weer van dit onderzoek. 
 

De kwaliteit van het onderwijs op de Hildegaertschool is goed. Alle 14 
onderzochte standaarden zijn minimaal van voldoende niveau, 7 
standaarden hebben wij gewaardeerd als "Goed". Dit geldt voor 
belangrijke standaarden als Zicht op ontwikkeling, Pedagogisch 
klimaat en Kwaliteitscultuur. Het team werkt vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid aan de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. Het systeem voor kwaliteitszorg is gezamenlijk doordacht 
en geborgd. Ook ouders en andere relevante partners worden 
betrokken bij het onderwijs. De school betrekt de input van ouders op 
een zorgvuldige wijze in de schooleigen afwegingen om de kwaliteit 
verder te versterken. In de school heerst veel rust en is sprake van een 
goed leerklimaat. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

De school heeft een breed en toekomstgericht aanbod 
De standaard Aanbod beoordelen wij als Voldoende. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. Het aanbod voldoet 
aan de kerndoelen en is afgestemd op de populatie. 
 
De leraren volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwlettend 
De standaard Zicht op ontwikkeling waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. De leraren 
analyseren de verschillende toetsen en bepalen naar aanleiding 
hiervan de aanpassingen in aanbod en aanpak. Daarnaast neemt de 
school voortoetsen af, om voorafgaand aan een nieuw blok te 
bepalen wat het beginpunt van de leerlingen is. De school volgt de 
leerlingen naast taal en rekenen ook op sociaal emotioneel gebied. 
Voor het jonge kind wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd 
observatiesysteem. 
 
Er is sprake van een leerklimaat dat leren mogelijk maakt 
De standaard Didactisch handelen beoordelen wij als Voldoende. Dit 
komt overeen met de eigen beoordeling van de school. De 
leerlingen zijn taakgericht en de uitleg van de leraren is helder. 
 
De intern begeleiders gebruiken sturende instrumenten bij het bieden 
van (extra) ondersteuning 
De standaard (Extra) ondersteuning waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. Voor het bieden van 
(extra) begeleiding aan leerlingen gebruikt de school 
ontwikkelingsperspectieven. Hierin legt de school vast hoe het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. Deze 
verantwoording is doelmatig en planmatig. Ook externe partners, 
ouders en leerlingen worden betrokken bij het opstellen van deze 
ontwikkelingsperspectieven. Leerlingen bepalen hun eigen doelen 
hierin. 
 
De school is krachtig in het nemen van initiatief richting partners 
De standaard Samenwerking waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. De school werkt 
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nauw samen met diverse ketenpartners om het onderwijs vorm te 
geven. Zo is er een structureel wijkoverleg met scholen in de buurt, de 
gemeente en het samenwerkingsverband. Voor individuele leerlingen 
werkt de school samen met partners in de zorg. Ook ouders voelen 
zich betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 
 
De toetsing en afsluiting verloopt zorgvuldig 
De standaard Toetsing en afsluiting beoordelen wij als Voldoende. Dit 
komt niet overeen met de eigen beoordeling van de school. De 
toetsen worden afgenomen conform de voorschriften en de school 
hanteert een zorgvuldige adviesprocedure. De school voldoet hiermee 
aan de wettelijke eisen. 

3.2. Schoolklimaat 

Leraren dragen zorg voor een veilige omgeving 
De standaard Veiligheid beoordelen wij als Voldoende. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. De school heeft een 
veiligheidsbeleid en monitort de veiligheidsbeleving van de leerlingen. 
De school kan zich ontwikkelen door ook beleid op het gebied van 
sociale media vast te leggen. 
 
Leraren geven het goede voorbeeld 
De standaard Pedagogisch klimaat waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. Leerlingen worden 
betrokken bij het realiseren van een positief leerklimaat. De 
leerlingenraad speelt hier een grote rol in. De inrichting van het 
gebouw stimuleert openheid, rust en structuur. 

3.3. Onderwijsresultaten 

De eindresultaten zijn in overeenstemming met de gestelde norm 
De standaard Resultaten beoordelen wij als Voldoende. Dit komt 
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overeen met de eigen beoordeling van de school. De school kan zich 
ontwikkelen door doelen voor andere ontwikkelingsgebieden dan taal 
en rekenen op te stellen. 
 
De school heeft de sociale competenties in beeld 
De standaard Sociale en maatschappelijke competenties beoordelen 
wij als Voldoende. Dit komt niet overeen met de eigen beoordeling 
van de school. De school kan zich ontwikkelen door ook op het gebied 
van burgerschap eigen doelen te stellen. 
 
De school heeft zicht op de vervolgloopbaan van leerlingen 
De standaard Vervolgsucces waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. De school volgt de 
leerlingen na het verlaten van de school. Directie en leraren leggen de 
relatie tussen de vervolgloopbaan, de eindtoetsresultaten en het 
schooladvies. De school heeft de gegeven adviezen geanalyseerd en 
op basis de bevindingen de adviesprocedure herijkt. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Het team werkt planmatig en doelgericht aan verbetering van het 
onderwijs 
De standaard Kwaliteitszorg waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. De school heeft een 
uitgebreid stelsel van kwaliteitszorg dat gezamenlijk doordacht en 
geborgd is. De doelen uit het schoolplan worden systematisch 
geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij betrekt de school ook andere 
belanghebbenden. Door klassenbezoeken krijgt de directie een beeld 
van het didactisch handelen van de leerkrachten. De directie 
analyseert deze bevindingen en koppelt ze terug aan het team. De 
klassenbezoeken maken onderdeel uit van de kwaliteitszorgcyclus. 
 
De school kent een professionele kwaliteitscultuur 
De standaard Kwaliteitscultuur waarderen wij als Goed. Dit komt 
overeen met de eigen beoordeling van de school. Binnen het team is 
sprake van gespreid onderwijskundig leiderschap. De visies en 
ambities worden breed gedragen en zijn zichtbaar in de school. De 
leraren ervaren eigenaarschap en gebruiken hun kwaliteiten en 
expertise in themacommissies. Deze themacommissies functioneren 
onafhankelijk van de directie en dragen hun eigen 
verantwoordelijkheid. 
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De directie legt intern en extern verantwoording af 
De standaard Verantwoording en dialoog beoordelen wij als 
Voldoende. Dit komt overeen met de eigen beoordeling van de 
school. De school voldoet hiermee aan de basiskwaliteit. 

3.5. Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Wij zijn trots dat de inspectie tot dezelfde conclusie is gekomen als de 
school zelf: de Hildegaert is een goede school. Het is een waardering 
waaraan iedereen hard gewerkt heeft en die ons trots stemt! 
 
Voorafgaand aan het bezoek heeft een auditcommissie (een teamlid, 
een collega-directeur vanuit het bestuur en een ouder van de MR) de 
school grondig doorgelicht. Naast de zorgvuldigheid bij de 
voorbereiding voor het bezoek heeft ook de transparantie tijdens het 
bezoek en de toegankelijkheid van de inspecteurs geleid tot een 
gedegen verslaglegging van de huidige stand van zaken op school. 
Overigens willen wij ook graag de rapportage aanvullen met het feit 
dat bij het bezoek ook een brede groep ouders heeft gesproken met 
de inspecteurs. 
 
Het verslag geeft naast de geuite waardering tevens nieuwe inzichten 
waarmee de school de komende jaren verder kan. Het rapport wordt 
dan ook besproken in het team en met de ouders op de daarvoor 
bestemde momenten en draagt daarmee bij aan verder 
kwaliteitsverbetering van de Hildegaertschool. 
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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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