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1. Waarom ontvangt u dit
samenvattende
rapport?
De Inspectie van het Onderwijs heeft op drie oktober 2017 een
onderzoek uitgevoerd op vrijeschool Rotterdam West. Wij hebben
daarbij vastgesteld dat vrijeschool Rotterdam West een zeer zwakke
school is. In dit samenvattende rapport leest u waarom wij dat vinden,
wat er nu van de school wordt verwacht en wat de inspectie verder
gaat doen. Het volledige rapport vindt u op onze de website
http://www.onderwijsinspectie.nl.
U ontvangt deze samenvatting, omdat de inspectie het belangrijk vindt
dat de ouders van leerlingen die op een zeer zwakke school zitten
goed geïnformeerd zijn over de beoordeling en over de stappen die
gezet moeten worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit zo snel
mogelijk verbetert.
Waar hebben wij naar gekeken?
Een keer in de vier jaar doet de inspectie een onderzoek naar de
kwaliteit van het bestuur en de onder het bestuur vallende scholen.
Vrijeschool Rotterdam West is een nieuwe school (gestart in
schooljaar 2014-201)5. Daarom hebben we een verificatieonderzoek
uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek bleken er risico’s met betrekking tot
de kwaliteit van het onderwijs.
Tijdens het onderzoek op vrijeschool Rotterdam West hebben we
gekeken naar het volgende:
• Wat leren de leerlingen en hoe ontwikkelen ze zich?
• Hoe veilig is de school?
• Hoe stuurt de directie de school aan?
• Hoe neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid?
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de
inspectie.
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2. Waarom geeft de
inspectie de school het
oordeel zeer zwak?
In onderstaand figuur ziet u hoe de inspectie de kwaliteit op
vrijeschool Rotterdam West heeft beoordeeld.

Wij vinden een school ‘zeer zwak’ als de leerresultaten van de
leerlingen veel lager zijn dan die van de leerlingen op
vergelijkbare scholen en op onderdelen de kwaliteit van het
onderwijs en/of de veiligheid onvoldoende zijn. Het kan ook zijn
dat we om verschillende redenen de leerresultaten niet goed
kunnen beoordelen. Wanneer dat zo is en vervolgens sprake is
van onvoldoende onderdelen van de kwaliteit van het onderwijs
en/of veiligheid spreken we ook van een zeer zwakke school.
Dat betekent niet dat alles op de school misgaat of slecht is
geregeld. De punten die hierboven zijn genoemd, zijn echter
doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Als de
school hierop te lang slecht presteert, grijpt de inspectie in.
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Wat moet beter?
De school gebruikt een leerlingvolgsysteem om de
vaardigheden op het gebied van taal en rekenen en wiskunde
in beeld te brengen, maar gebruikt de gegevens onvoldoende.
Hierdoor sluit het onderwijs onvoldoende aan bij de
verschillende leer- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit is
het duidelijkst zichtbaar op Rotterdam -West als uit de
vorderingen blijkt dat de ontwikkeling van een leerling versneld
plaats vindt of juist stagneert. Voor deze groepen leerlingen
past de school op basis van onderzoek het onderwijs
onvoldoende aan, waardoor de taakbetrokkenheid mogelijk
verdwijnt.
De enorme stijging van het aantal leerlingen heeft er toe geleid
dat in september 2017 er twaalf nieuwe leerkrachten zijn
begonnen op vrije school Rotterdam-West. Het team heeft er
als eerste voor gezorgd dat er een positief schoolklimaat is dat
leren mogelijk maakt. Zij zijn er met elkaar in voldoende mate in
geslaagd een uitdagende leeromgeving te maken. De eerste
basis is daarmee op orde. Nu komt het erop neer dat de
leerstof op een heldere manier wordt uitgelegd. We hebben
tijdens de groepsbezoeken samen met de directie gezien dat
de uitleg in het algemeen onvoldoende is. Daarnaast is de
school nog zoekende om het periode-onderwijs en het gebruik
van methodes op elkaar af te stemmen en op de (individuele)
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Hierdoor wordt de
onderwijstijd mogelijk niet altijd effectief benut.
De gedreven directie is nog volop bezig om de
onderwijskwaliteit op orde te brengen. De waan van alle dag is
groot en ondanks de steun van het bestuur is zij er nog niet in
geslaagd om de visie van de school uit te werken in concrete
doelen, die passen bij de leerlingenpopulatie. Door het
ontbreken van deze doelen is het niet mogelijk om op basis van
regelmatig stilstaan bij de behaalde resultaten en het handelen
van de leerkracht om gericht te komen tot verbeteracties. Een
onderbouwd verbeterplan met doelen is nodig.
Wat gaat goed?
Het team en de directie hebben er in zeer korte tijd met elkaar
voor gezorgd dat zij als team goed samenwerken. Er is een
grote bereidheid om te leren van en met elkaar. Dit is een
belangrijke voorwaarde om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Ook zijn de leerkrachten er met elkaar in geslaagd een veilig
schoolklimaat te maken. Dit blijkt uit de beleving van de
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. De inspectie
heeft gemerkt tijdens de bezoeken aan de klassen dat de
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leerlingen plezierig en respectvol met elkaar omgaan en dat de
leerkrachten het goede voorbeeld tonen.
Daarnaast merken we dat de ouderbetrokkenheid bij de school
groot is. Ouders zijn bereid om mee te denken en mee te
helpen. Voor een startende school levert deze stimulerende
deelname een belangrijke bijdrage voor de schoolontwikkeling.
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3. Hoe gaat het verder?
Het bestuur moet ervoor zorgen dat de kwaliteit op vrije school
Rotterdam-West zo snel mogelijk verbetert. Hieronder staat hoe
dat gebeurt en wat het bestuur en de inspectie gaan doen.
Het bestuur
Binnen zes weken moet het bestuur een plan van aanpak
maken. In dat plan staat hoe de school de kwaliteit van het
onderwijs gaat verbeteren.
De inspectie
Wij zetten vrije school Rotterdam-West op de lijst van zeer
zwakke scholen op de website.
De inspectie maakt duidelijke afspraken met het bestuur over
wat er bereikt moet worden en wanneer.
Tijdpad
Een school die van de inspectie de beoordeling ‘zeer zwak’
heeft gekregen, moet zich binnen een jaar verbeteren. Wij doen
na een jaar een herstelonderzoek om na te gaan of de school
die verbetering voldoende heeft gerealiseerd. Als er voldoende
verbetering is, noemen wij de school niet langer zeer zwak en
halen wij de school van de internetlijst van zeer zwakke scholen
af. De inspectie houdt intensief toezicht tot het moment dat de
kwaliteit van het onderwijs weer helemaal op orde is.
Als de inspectie bij het herstelonderzoek constateert dat de
school onvoldoende vooruitgang heeft geboekt, dan melden wij
de school bij de minister van onderwijs. Deze kan daarna
maatregelen treffen zoals het (gedeeltelijk) inhouden of
beëindigen van de financiering.
Ook als de inspectie op een ander moment tijdens het
verbetertraject vindt dat de school onvoldoende vooruitgang
realiseert, kunnen wij de school melden bij de minister van
onderwijs voor het nemen van
aanvullende maatregelen.
Hoe blijft u op de hoogte?
Het schoolbestuur moet u goed op de hoogte houden van het
verbeteren van het onderwijs op de school van uw kind(eren).
Dat doet het schoolbestuur in ieder geval door u deze
samenvatting toe te sturen. Ook moet het schoolbestuur in het
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plan van aanpak aangeven hoe de ouders geïnformeerd blijven
over het verbetertraject op vrije school Rotterdam-West.
Vragen over het oordeel van de inspectie en de consequenties
daarvan kunt u aan de school of aan het schoolbestuur stellen.
U kunt dat ook doen via de medezeggenschapsraad. Vragen
over de gevolgen voor uw kind stelt u aan de school zelf.
Nadat wij een herstelonderzoek hebben gedaan, leest u op
onze website of de kwaliteit vooruit is gegaan.
U kunt zich via de website van de inspectie ook abonneren op
nieuwe informatie over [naam school]. U krijgt dan bericht zodra
er nieuwe resultaten van onderzoeken van de inspectie over de
school van uw kind(eren) op internet staan.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-Loket (voor vragen) 088 6696060

