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Samenvatting 

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op Montessori Kind 
Centrum LEF (MKC LEF) in november 2020 als Zeer zwak beoordeeld, 
omdat er tekortkomingen waren in de toen onderzochte standaarden. 
Deze betroffen het onderwijsproces en de kwaliteitszorg. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport van het 
herstelonderzoek bij Stichting Monton van 11 maart 2021.  
 
Met het huidige herstelonderzoek op 4 en 19 november 2021 stellen 
wij vast dat de school er niet in is geslaagd om de kwaliteit binnen de 
afgesproken termijn voldoende te verbeteren. We constateren dat de 
kwaliteit van het onderwijs nog steeds Zeer zwak is. 
  
Wat moet beter? 
De school moet zich op vier standaarden verbeteren. Zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen is Onvoldoende, waardoor de school 
onvoldoende zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen. Het didactisch handelen moet verbeteren in de 
afstemming op de leerlingen en de toepassing van vakdidactiek. In de 
uitvoering van de kwaliteitszorg moet de school ervoor zorgen dat zij 
de doelen uit het verbeterplan daadwerkelijk realiseert. 
Tot slot is het aanbod weliswaar als Voldoende beoordeeld, maar zien 
we ook hier tekortkomingen die de school moet herstellen. 
 
Wat is verbeterd?  
Onder leiding van de nieuwe directeur en intern begeleider werkt het 
team aan de verbetering van het onderwijs op de school. Ook is aan 
een aantal randvoorwaarden voor verbetering voldaan. Zo is er 
bevoegd personeel, volgen de leraren scholing en is er duidelijkheid 
over taken en verantwoordelijkheden. 
Verder heeft de school voldaan aan de herstelopdrachten bij de 
standaard Veiligheid. Zij heeft gezorgd voor grip op de zorg voor een 
veilige omgeving en voor een herkenbare vertrouwenspersoon. 
  
Vervolg 
Omdat het onderwijs op MKC LEF voor de tweede maal op rij als Zeer 
zwak is beoordeeld, doen wij een melding hierover bij de Minister. 
Afhankelijk van de beslissing van de minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 
Op 4 en 19 november 2021 hebben wij bij MKC LEF een 
herstelonderzoek uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was het oordeel 
Zeer zwak dat de school heeft gekregen in een kwaliteitsonderzoek op 
16 en 24 november 2020. De tekortkomingen lagen in het 
onderwijsproces en de kwaliteitszorg. In het herstelonderzoek stellen 
we vast in hoeverre de school de eerder geconstateerde 
tekortkomingen in het onderwijsleerproces en de 
kwaliteitsverbetering op orde heeft gebracht en of er weer sprake is 
van basiskwaliteit. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit nog steeds als Zeer zwak. 
 
In het schooljaar 2021/22 beoordelen we de resultaten (standaard 
OR1) niet vanwege de corona-pandemie. Dit betekent dat we bij de 
bepaling van het eindoordeel de normering passend bij ‘niet te 
beoordelen resultaten’ gebruiken – zie paragraaf 6.5.2 van het 
Onderzoekskader 2021. 
 
We voeren in deze periode ook een herstelonderzoek uit bij het 
bestuur van Stichting Monton. Het rapport van dit onderzoek is op 
onze website te vinden. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het Onderzoekskader 2021 voor het 
toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs. 
 
Om het herstel van de eerder geconstateerde tekortkomingen te 
kunnen beoordelen, hebben we tijdens dit onderzoek de 
onderstaande standaarden uit het geldende Onderzoekskader 2021 
beoordeeld. 
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Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd 

OP6 Samenwerking 

OP8 Toetsing en afsluiting 

VSVS    Veiligheid en Schoolklimaat Veiligheid en Schoolklimaat 

VS1 Veiligheid ● 

VS2 Schoolklimaat 

OROR    Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie SKA Sturen, Kwaliteitszorg en ambitie 

SKA1 Visie, ambities en doelen ● 

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur ● 

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog ● 

 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht in de drie groepen op de school, documenten geanalyseerd 
en gesprekken gevoerd met leerlingen, leraren en de schoolleiding. Na 
onze onderzoeksdag op 4 november 2021 hebben wij de school 
gevraagd de analyse van de methode-onafhankelijke toetsen, die de 
school op dat moment afnam bij de leerlingen van groep 8, na te 
zenden, zodat wij deze in ons onderzoek konden betrekken. 
  
Overige wettelijke vereisten 
Deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden, vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader 2021). Er was 
aanleiding om overige wettelijke vereisten te onderzoeken, namelijk 
de onduidelijkheid over vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Zie 
paragraaf 3.4 voor onze bevindingen. 
 
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 MKC LEF bij ons binnengekomen die 
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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. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 6/15



Conclusie en vervolg 2 . 

 

Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

 
De kwaliteit van het onderwijs op 
MKC LEF is Zeer Zwak (artikel 10a, 
WPO). 
 

 
Wij verwachten dat het bestuur 
ervoor zorgt dat de kwaliteit van het 
onderwijs zo spoedig mogelijk weer 
aan de basiskwaliteit voldoet. 
 

 
Afhankelijk van de beslissing van de 
minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
 
Onder voorbehoud daarvan maken 
wij de volgende afspraken met het 
bestuur. 
 
In maart 2022 bespreken wij de 
voortgang van het herstel met het 
bestuur. 
Uiterlijk een jaar na vaststelling van 
het rapport voeren wij een 
herstelonderzoek uit. 
 

In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
herstelonderzoek bij MKC LEF. 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Montessori Kind Centrum LEF 
beoordelen we als Zeer zwak. De school laat sinds het eerdere oordeel 
Zeer zwak (zie ons rapport van 11 maart 2021) op de onderdelen die wij 
hebben beoordeeld wel enige vooruitgang zien, maar deze 
verbeteringen zijn nog niet als voldoende te beoordelen. 
 
Omdat dit de tweede maal op rij is dat wij de school als Zeer zwak 
beoordelen, maken wij hiervan melding bij de Minister (artikel 14, 
WOT). 
 

Afspraken en vervolgtoezicht 

Afhankelijk van de beslissing van de minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
Onder voorbehoud hiervan maken we de volgende afspraken met het 
bestuur. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

 
OP1 Aanbod. 
De standaard is als Voldoende 
beoordeeld, maar voldoet op 
onderdelen niet aan de wet. 
Het aanbod voor Engels en voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling 
voldoet niet aan de kerndoelen 
(artikel 9 WPO). 
Daarnaast is het onderwijs te weinig 
doelgericht, samenhangend en 
herkenbaar gericht op het 
bevorderen van burgerschap en 
sociale cohesie (artikel 8, 3e lid 
WPO). 
 

 
Wij verwachten dat het bestuur zorgt 
voor herstel van deze 
tekortkoming. Wij verwachten dat 
het bestuur een Plan van Aanpak 
opstelt en naar de inspectie stuurt. 

 
Afhankelijk van de beslissing van de 
minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
 
 

De standaard OP2 Zicht op 
ontwikkeling en begeleiding is als 
Onvoldoende beoordeeld. 
De school maakt onvoldoende 
gebruik van de beschikbare gegevens 
van de leerlingen en zorgt daardoor 
onvoldoende voor een 
ononderbroken ontwikkeling (artikel 
8, lid 1 WPO). 
 

Wij verwachten dat het bestuur zorgt 
voor herstel van deze tekortkoming. 
Wij verwachten dat het bestuur een 
Plan van Aanpak opstelt en naar de 
inspectie stuurt. 

Afhankelijk van de beslissing van de 
minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
 

De standaard OP3 Pedagogisch-
didactisch handelen is als 
Onvoldoende beoordeeld. 
De lessen zijn onvoldoende in 
afstemming, vakdidactiek en 
logische opbouw en zorgen daarmee 
onvoldoende voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen (artikel 8, lid 1 WPO). 
 

Wij verwachten dat het bestuur zorgt 
voor herstel van deze tekortkoming. 
Wij verwachten dat het bestuur een 
Plan van Aanpak opstelt en naar de 
inspectie stuurt. 

Afhankelijk van de beslissing van de 
minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
 
 

De standaard SKA2 Uitvoering en 
kwaliteitszorg is als Onvoldoende 
beoordeeld. 
Bestuur en school hebben te weinig 
zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs en zorgen onvoldoende 
voor het functioneren van de 
kwaliteitscyclus (artikel 10 WPO). 
 

Wij verwachten dat het bestuur zorgt 
voor herstel van deze tekortkoming. 
Wij verwachten dat het bestuur een 
Plan van Aanpak opstelt en naar de 
inspectie stuurt. 

Afhankelijk van de beslissing van de 
minister zullen wij het 
vervolgtoezicht nader invullen. 
 

Overige wettelijke vereisten: 
De school spreekt in haar schoolgids 
over een vrijwillige ouderbijdrage, 
maar legt daarbij direct een 
Kwijtscheldingsregeling voor, 
waardoor er onvoldoende sprake is 
van vrijwilligheid (artikel 12 WPO). 

Wij verwachten dat het bestuur voor 
15 maart 2022 zorgt voor herstel van 
deze tekortkoming door dit te 
herstellen in de schoolgids 
en hierover te communiceren met de 
ouders. Het bestuur stuurt ons een 
kopie van deze communicatie. 
 

Wij controleren dit herstel aan de 
hand van de kopie van deze 
communicatie. 
 

 
Zolang de kwaliteit van het onderwijs Zeer zwak is, staat de school op 
de lijst Zeer zwakke scholen op onze website. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de bevindingen van het 
herstelonderzoek bij MKC LEF. 
 

3.1. Onderwijsproces 

Tekortkomingen in het aanbod zijn nog niet hersteld 
We beoordelen het aanbod net als in het onderzoek van november 
2020 als Voldoende, maar geven opnieuw een herstelopdracht. 
Wij stellen opnieuw vast dat de school geen kerndoeldekkend aanbod 
heeft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de Engelse taal 
(artikel 9 WPO). Daarnaast is het onderwijs te weinig doelgericht, 
samenhangend en herkenbaar gericht op het bevorderen van 
burgerschap en sociale cohesie (artikel 8, derde lid WPO). 
De school moet haar aanbod voor deze onderdelen uitbreiden en 
zorgen dat het aan de wettelijke vereisten voldoet. De school geeft 
aan dat zij in het afgelopen jaar prioriteit heeft gegeven aan andere 
tekortkomingen en dat zij nog niet aan deze herstelopdracht is 
toegekomen. 
  
Zorgstructuur is verbeterd, praktische uitwerking moet nog volgen 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
Onvoldoende. De school heeft weliswaar haar zorgstructuur verbeterd 
en beschikt over gegevens van de leerlingen, maar maakt 
onvoldoende gebruik van deze gegevens om te zorgen voor een 
ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen (artikel 8, lid 1 WPO). 
 
Zichtbare verbeteringen op de school zijn dat de zorgstructuur nu 
duidelijk is beschreven en dat er gewerkt wordt met een jaarplanning 
en regelmatige groeps- en leerlingbesprekingen. Ook beschikken de 
leraren over gegevens van de leerlingen uit methodetoetsen, 
methode-onafhankelijke toetsen, werk van de leerlingen en 
observaties. In het onderzoek van november 2020 zagen wij dat er 
toetsgegevens van leerlingen ontbraken en dat zij-instromers niet 
goed in beeld waren. Ook dit heeft de school verbeterd. 
 
Wat nog moet verbeteren is dat de leraren gebruik maken van deze 
gegevens om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van de 
leerlingen. Wanneer leerlingen zich onvoldoende ontwikkelen, zoekt 
de school onvoldoende naar verklaringen. Ook werkt zij niet 
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doelgericht, planmatig en tijdig aan het aanleren van ontbrekende 
voorkennis bij groepen leerlingen en individuele leerlingen. Hierdoor 
kunnen deze leerlingen de nieuwe leerstof niet goed begrijpen. Het 
ontbreken van een doelgerichte en planmatige aanpak geldt voor de 
begeleiding van de leerlingen zowel in de groep als daarbuiten (bij 
individuele begeleiding of in kleine groepjes). Bovendien valt op dat 
de leraren de aanpak en begeleiding van de leerlingen in de groep 
onvoldoende afstemmen op de begeleiding die buiten de groep 
plaatsvindt. 
De huidige groep 8 laat een flinke achterstand zien. In de resultaten 
op de toetsen in november 2021 zien wij dat te veel leerlingen zich te 
weinig hebben ontwikkeld of zelfs achteruit zijn gegaan, zonder dat de 
school zoekt naar verklaringen. Hierdoor kan zij ook niet duidelijk 
maken wat een goede aanpak is om achterstanden weg te werken. 
Ook in de lagere groepen zien wij soms grote achterstanden. 
 
Het didactisch handelen voldoet nog niet aan de basiskwaliteit 
Ook de standaard Pedagogisch-didactisch handelen is 
Onvoldoende. Het didactisch handelen is weliswaar verbeterd, maar 
tegelijkertijd stellen we vast dat de lessen nog onvoldoende zijn in 
afstemming en vakdidactiek en te weinig een logische opbouw laten 
zien. Daarmee zorgen de leraren niet voor een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerlingen (artikel 8, lid 1 WPO). 
 
De verbetering die wij zien is dat er sprake is van een gedeelde visie op 
lesgeven en dat het daarbij gehanteerde lesmodel in alle groepen 
zichtbaar is. We zien dat de leraren meer instructies geven en zorgen 
voor een rustig en ondersteunend werkklimaat. 

Wat moet verbeteren is de afstemming op verschillen in ontwikkeling 
en onderwijsbehoeften tussen leerlingen. De leraren bieden vanuit 
een nieuw systeem met leerlijnen de leerstof aan alle leerlingen van 
een jaargroep aan, zonder gebruik te maken van de kennis die zij 
hebben over hun ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat de instructie vaak 
niet passend is, dus te moeilijk of juist te gemakkelijk, wat resulteert in 
weinig actieve betrokkenheid van de leerlingen. Daarnaast maken de 
leraren in hun lessen te weinig gebruik van vakdidactische kennis en
vaardigheden. Ook de kennis van de cruciale doelen per
vakgebied schiet tekort, zodat de leraren hier weinig kunnen inspelen 
op wat ze observeren bij de leerling en hun aanbod en instructie 
daarop kunnen aanpassen. 
 
 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 
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De veiligheid is op orde 
Net als in het vorige onderzoek beoordelen we de veiligheid als 
Voldoende. In november 2020 gaven we de school een 
herstelopdracht bij deze standaard. Hieraan heeft de school nu 
voldaan. 
 
De herstelopdracht betrof de grip van de school op de zorg voor een 
veilige omgeving, met name in de bovenbouw, en de herkenbaarheid 
van de vertrouwenspersoon. Beide punten zijn nu in orde. 
 
. 
 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 

In het onderzoekskader 2017 beoordeelden wij met de standaard 
Kwaliteitszorg (KA1) het stelsel van kwaliteitszorg. In het 
Onderzoekskader 2021 zijn de elementen van cyclische kwaliteitszorg 
te vinden in zowel de standaard Visie, ambitie en doelen, Uitvoering 
en kwaliteitscultuur als in Evaluatie, verantwoording en dialoog. We 
hebben in ons onderzoek de focus gelegd op die onderdelen van de 
drie standaarden die te maken hebben met het herstel van de 
tekortkoming die we in november 2020 vaststelden bij de standaard 
Kwaliteitszorg en Ambitie. We hebben in ons onderzoek geen 
indicaties gezien die aanleiding gaven om de standaarden in de volle 
breedte te onderzoeken. 
 
In het onderzoek in november 2020 hebben wij de standaard 
Kwaliteitszorg en ambitie als Onvoldoende beoordeeld. 
De uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg is ook nu nog 
onvoldoende (artikel 10 en artikel 12, lid 4 WPO). We beoordelen 
Uitvoering en kwaliteitscultuur als Onvoldoende, de beide andere 
standaarden als Voldoende. 
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De school heeft zich verbeterd ten aanzien van Visie, ambities en 
doelen 
Wij beoordelen de standaard Visie, ambitie en doelen als Voldoende. 
Wij zien we de volgende verbeteringen. Op de school is sprake van een 
gedeelde visie op het onderwijs. Aan de randvoorwaarden voor 
kwaliteit wordt voldaan: er is bevoegd personeel, er is sprake van 
scholing en begeleiding van leraren, en er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt en vastgelegd over taken en verantwoordelijkheden binnen 
de school. Ook zijn er instrumenten voor kwaliteitszorg, zoals de 
zelfevaluatie, de audit en de evaluatie van onderdelen van het 
onderwijsproces, die bijdragen aan zicht op kwaliteit. De school werkt 
met een verbeterplan en heeft hiermee zicht op de voortgang van de 
verbeteractiviteiten. De eerste afspraken over de werkwijze binnen de 
school zijn geborgd in Kwaliteitskaarten. 
 
Uitvoering en kwaliteitscultuur is Onvoldoende 
Ondanks dat de uitgangspunten voor de kwaliteitszorg op orde zijn, 
beoordelen we de uitvoering ervan als Onvoldoende. De school moet 
met een hoger tempo de doelen uit het verbeterplan ook 
daadwerkelijk gaan realiseren: dit vereist focus en prioritering. Hierbij 
is een meer kritische blik bij evaluaties noodzakelijk, evenals duidelijke 
normen. 
De al genoemde achterstanden in groep 8 moeten met voorrang 
bestreden worden, door gericht te sturen op het concreet maken en 
uitvoeren van het herstelplan voor deze groep. Bij het bestrijden van 
achterstanden moeten ook de lagere groepen niet vergeten worden. 
Verder zien wij dat een volgende stap nodig is in het realiseren van 
een kwaliteitscultuur op de school. De schoolleiding moet het team 
meenemen in een verdere bewustwording van wat nodig is om 
kwaliteit van onderwijs te realiseren. 
Een laatste punt is dat de borging van recente gestarte ontwikkelingen 
(Mijn Leerlijn/Kleutergroep en het systeem van Kwaliteitskaarten) 
doorgezet moet worden. 
 
Evaluatie, verantwoording en dialoog is Voldoende 
Wij beoordelen de standaard Evaluatie, verantwoording en dialoog als 
Voldoende. Omdat er op dit vlak geen herstelopdracht lag, hebben wij 
deze standaard in het kader van het herstelonderzoek beperkt 
bekeken en geen contra-indicaties gezien. 
De school communiceert met en verantwoordt zich aan bestuur, MR, 
ouders. De ouders die wij spraken gaven aan goed geïnformeerd en 
betrokken te zijn bij het verbetertraject. 
Wat de school nog te doen staat, heeft te maken met de uitvoering 
van de kwaliteitszorg, namelijk de uitkomsten van de evaluaties in een 
voortdurend, cyclisch proces verwerken in de (verbeter)plannen en het 
beleid. Deze werkwijze moet bijdragen aan het sturen op de 
verbetering van het onderwijs. 
 

3.4. Overige wettelijke vereisten 
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We hebben de volgende tekortkoming aangetroffen. 
De school spreekt in haar schoolgids over een vrijwillige 
ouderbijdrage, maar legt daarbij direct een Kwijtscheldingsregeling 
voor, waardoor er onvoldoende sprake is van vrijwilligheid (artikel 13, 
lid 1 onder e WPO). De school moet deze tekortkoming herstellen in de 
schoolgids en hierover communiceren met de ouders. Wij geven het 
bestuur hiervoor een herstelopdracht. 
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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 
onderwijskwaliteit: 
 
Het bestuur en de school herkennen zich in grote lijnen in het 
onderzoeksrapport van de inspectie. 
Na de eerder gesignaleerde tekortkomingen eind 2020 zijn we met 
grote ambitie aan de slag gegaan om die tekortkomingen op orde te 
brengen met behoud van de kwaliteiten van de school en het 
kindcentrum. We hebben daarbij twee speerpunten gekozen. Het 
verbeteren van het didactisch handelen en het vergroten van de zicht 
op de ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is voortgang geboekt 
maar nog onvoldoende om te voldoen aan onze eigen standaarden en 
aan die van de inspectie. 
 
Het verbeterproces heeft vertraging opgelopen door het vertrek van 
de schoolleider en intern begeleider aan het einde van het afgelopen 
schooljaar. We zijn trots op een onderwijskundig sterk nieuw duo, een 
veerkrachtig lerarenteam en betrokken ouders. Het verbeterplan van 
LEF is geëvalueerd. Daarbij hebben we tot in detail de uitkomsten van 
dit rapport gebruikt en de Vliegende Brigade van de PO Raad ingezet. 
Het bijgestelde verbeterplan kent over alle genoemde punten scherpe 
en toetsbare doelen met een duidelijke planning. Het bestuur houdt 
zicht op de uitvoering en stuurt bij waar nodig. Sinds het 
inspectiebezoek zijn al flinke stappen gezet. 
 
We verheugen ons erop om de kwaliteit verder uit te bouwen en een 
parel van een Montessori Kindcentrum te zijn midden in Utrecht in 
een prachtig gerenoveerd pand. 
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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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