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Samenvatting 

De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in december 2017 als Zeer 
Zwak beoordeeld, omdat onderdelen van het onderwijsproces, van de 
kwaliteitszorg en de resultaten onvoldoende waren. In december 2018 
beoordeelden wij bij het herstelonderzoek de kwaliteit van het 
onderwijs als Onvoldoende en niet meer als Zeer Zwak. De school liet 
toen veel verbeteringen zien. Tegelijkertijd moesten er ook nog 
specifieke verbeteringen plaatsvinden. Wij beoordelen de kwaliteit 
van het onderwijs nu als Voldoende, de school heeft dit op 
overtuigende wijze laten zien. 
 
 
Wat is verbeterd? 
De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en 
geven doelgerichte lessen. Hierdoor leren de leerlingen meer, de 
eindresultaten zijn nu voldoende. Het managementteam heeft 
uitstekend zicht op de kwaliteit van het onderwijs en stuurt het 
verbetertraject planmatig aan. 
 
 
Wat moet nog beter? 
Bij dit onderzoek hebben we geen onderdelen gezien die vanuit 
wettelijk oogpunt vragen om directe verbetering. 
 
 
Wat kan beter? 
Nu de school basiskwaliteit laat zien kunnen managementteam en 
leraren met elkaar gaan bepalen welke 
verantwoordelijkheidsverdeling bij het verder uitbouwen en 
versterken van de onderwijskwaliteit zou kunnen horen. 
 
 
Hoe verder? 
Wij beëindigen het intensieve toezicht en de school valt weer onder 
het reguliere toezicht. In het schooljaar 2022-2023 doen wij in principe 
een vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Mogelijk wordt de school 
dan weer bezocht. 

Bestuur: PCBO Amersfoort 
Bestuursnummer: 30010 
 

 
School: PC Basisschool Kon Tiki 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 
400 
BRIN: 29XR 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

De inspectie heeft op 9 december 2019 een herstelonderzoek 
uitgevoerd op Kon-Tiki naar aanleiding van de oordelen Zeer Zwak in 
december 2017 en Onvoldoende in december 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 verschillende activiteiten. We hebben 
samen met observanten van de school lesbezoeken afgelegd 
en gesprekken gevoerd met leerlingen, leraren en het 
managementteam. Aan het eind van de onderzoeksdag hebben wij 
onze oordelen en bevindingen teruggekoppeld aan het 
managementteam en een afvaardiging van 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 is recent één signaal over Kon-Tiki bij ons binnengekomen dat wij 
met de school hebben besproken tijdens het onderzoek. 
 
 
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 . 
In december 2017 hebben wij op Kon-Tiki een onderzoek uitgevoerd 
en het oordeel Zeer Zwak toegekend. In december 2018 hebben wij 
een herstelonderzoek uitgevoerd en het oordeel Onvoldoende 
toegekend. 
 
Op december 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs opnieuw 
in kaart gebracht en kennen nu het oordeel Voldoende toe. 

Wij beoordelen alle onderzochte standaarden als Voldoende en 
waarderen de standaard Kwaliteitszorg als Goed. De leraren zorgen er 
in de lessen voor dat de leerlingen voldoende kunnen leren en zij 
voelen zich veilig op Kon-Tiki. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Er is veel verbetering zichtbaar in het onderwijsproces 
We beoordelen beide standaarden Zicht op ontwikkeling en 
Didactisch handelen als Voldoende. De leraren op Kon-Tiki hebben 
beter zicht op waar hun leerlingen staan en wat ze nodig hebben. Zij 
richten hier hun lessen op in. Net als vorig jaar zien wij bij de leraren 
dat het uitvoeren van het lesmodel zoveel aandacht krijgt, dat dit 
soms ten koste gaat van de inhoud van de les. Het is belangrijk dat de 
leraren het vertrouwen krijgen dat hun lessen veelal (ruimschoots) 
voldoen aan de basiskwaliteit en dat zij, waar nodig, flexibel gaan 
inspelen op wat er tijdens de les gebeurt. 
 

3.2. Schoolklimaat 

De veiligheid is voldoende 
Tijdens het vorige onderzoek hebben we deze standaard met een 
voldoende beoordeeld en we hebben ervoor gekozen tijdens dit 
onderzoek slechts een marginale toetsing uit te voeren. De school 
voldoet aan de wettelijke eisen van artikel 4c WPO. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Het eindresultaat is in 2019 voldoende 
We beoordelen deze standaard met een Voldoende. De school liet de 
afgelopen jaren nog resultaten liet zien die ver onder de wettelijke 
ondergrens lagen. De verbeteringen in het onderwijsproces werpen 
hun vruchten af: de resultaten van de leerlingen zijn sterk verbeterd in 
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2019. Het eindresultaat van de schoolverlaters ligt ruim boven de 
wettelijke ondergrens in dat jaar en ook in de tussenresultaten is 
een mooie opgaande lijn zichtbaar. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Sterke kwaliteitszorg is motor van het verbetertraject 
Wij waarderen de kwaliteitszorg op Kon-Tiki als Goed omdat het 
managementteam uitstekend zicht heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs en het verbetertraject planmatig aanstuurt. Het 
managementteam heeft niets aan het toeval overgelaten. De school 
werkt in een constante cyclus van doelen stellen, toewerken naar het 
behalen van die doelen (door bijvoorbeeld scholing en lesbezoeken), 
evalueren en borgen. Alle ontwikkelingen zijn vastgelegd in 
zogenoemde factsheets die op gezette tijden weer terugkomen bij 
vergaderingen en studiedagen. De school gaat nu voorzichtig weer 
kijken hoe zij vorm gaat geven aan haar onderwijsconcept van 
ondernemend leren. 
 
De standaard Kwaliteitscultuur beoordelen we met een Voldoende. 
De cultuur binnen het team heeft blijvende aandacht van zowel het 
managementteam als het lerarenkorps. Na een succesvol aangestuurd 
verbetertraject van twee jaar is het gehele team van Kon-Tiki het 
erover eens dat de focus moet blijven liggen op het behouden en 
uitbouwen van de kwaliteit van het onderwijs. Een interessante vraag 
hierbij is of de komende jaren de verantwoordelijkheid 
hiervoor breder in het team belegd kan worden. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur is verheugd te vernemen dat de onderwijsinspectie Kon-
Tiki op alle standaarden het predikaat Voldoende geeft en op de 
standaard Kwaliteitszorg Goed. Gelukkig bevestigt dit ons eigen beeld 
van de stand van zaken. 
In december 2018 was het oordeel zeer zwak. Het jaar erna 
constateerde de inspectie al dat er grote stappen waren gezet, alleen 
de eindresultaten waren nog onvoldoende. Verder waren de overige 
indicatoren al voldoende, de standaard Verantwoording en dialoog 
werd toen zelfs als Goed gewaardeerd. 
Het doet ons deugd dat nu ook de eind- en tussenresultaten op orde 
zijn. We zien dit als gevolg van de als Goed beoordeelde 
kwaliteitszorg. We zijn blij dat de inspectie ons beeld bevestigt dat het 
managementteam uitstekend zicht heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs, het verbetertraject planmatig aanstuurt en daarbij 
consequent en systematisch te werk gaat. Graag voegen we eraan toe 
dat in december 2018 Verantwoording en dialoog al als Goed werden 
beoordeeld. 
Het bestuur en de directie herkennen de uitdaging om de verbreding 
van de verantwoordelijkheid hiervoor naar het team te beleggen. 
Het is de ambitie van het bestuur en de directie om de opgaande lijn, 
niet alleen in de eindresultaten, -ruim boven de wettelijke grens- en in 
de tussenresultaten, vast te houden. De volgende stap in de 
schoolontwikkeling ligt in het opnieuw vormgeven van het 
ondernemend onderwijs en in een verdere doorgroei van het team. 
Tenslotte onze waardering voor de plezierige en professionele wijze 
waarop het onderzoek is uitgevoerd. 
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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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