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Samenvatting 

Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op Montessori Kind 
Centrum LEF in november 2020 als Zeer zwak beoordeeld, omdat er 
tekortkomingen waren in het onderwijsproces en de kwaliteitszorg. 
Het rapport van dit onderzoek is vastgesteld op 11 maart 2021. 
 
In het herstelonderzoek van november 2021 hebben wij de kwaliteit 
van het onderwijs op Montessori Kind Centrum LEF opnieuw als Zeer 
Zwak beoordeeld. De school liet weliswaar verbeteringen zien, maar 
had zich nog onvoldoende verbeterd op de standaarden 'zicht op de 
ontwikkeling en begeleiding', 'pedagogisch-didactisch handelen' en 
'uitvoering en kwaliteitscultuur'. De oordelen en bevindingen staan 
beschreven in het rapport dat is vastgesteld op 16 maart 2022. 
 
Op 29 maart 2022 voerden wij een voortgangsgesprek met bestuur en 
directie van de school. In dit gesprek gaven bestuur en school aan op 
welke wijze zij zich verder verbeterd hadden. Om dit te toetsen 
hebben wij besloten opnieuw een herstelonderzoek uit te voeren. Dit 
hebben wij gedaan op 20 mei 2022. 
 
Wij beoordelen de kwaliteit van het onderwijs nu als Voldoende en 
niet meer als Zeer zwak. De school heeft forse inspanningen gedaan 
en de noodzakelijke verbeteringen in dit schooljaar opgepakt. In het 
herstelonderzoek heeft de school laten zien, dat de basiskwaliteit 
weer op orde is. Alle onderzochte standaarden zijn als Voldoende 
beoordeeld. 
 
Wat gaat goed? 
De huidige schoolleiding (directeur en intern begeleider) zorgt voor 
een goede aansturing van de school. Onder haar leiding zijn vanaf het 
begin van dit schooljaar de noodzakelijke verbeteringen op 
Montessori Kind Centrum LEF ingezet en uitgevoerd. Dit was hard 
nodig na een schooljaar (2020/2021) waarin er veel te weinig 
verbetering is gerealiseerd. 
 
Wat kan beter? 
De school kan zich op de beoordeelde standaarden nog verder 
verbeteren. Dit heeft zij ook goed in beeld. Verdere verbeteringen 
staan voor dit schooljaar en de jaren erna ingepland in het Plan van 
Aanpak. Het is belangrijk dat de school dit plan blijft uitvoeren. 
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Wat moet beter? 
Er zijn geen onderdelen in de onderzochte standaarden waarbij de 
school niet aan de wettelijke vereisten voldoet. 
 
Vervolg 
Met de beoordeling Voldoende voldoet de school aan de 
basiskwaliteit en valt zij onder het reguliere toezicht. 
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Opzet van het herstelonderzoek 1 . 

Standaard onderzocht 

OPOP    Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Pedagogisch-didactisch handelen ● 

OP4 Onderwijstijd  

OP6 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  

 
* In het schooljaar 2021/2022 beoordelen we de resultaten niet 
vanwege de Coronapandemie. 
 

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 20 mei 2022 een 
herstelonderzoek uitgevoerd. 
Aanleiding voor het herstelonderzoek was het oordeel Zeer Zwak dat 
de school heeft gekregen, eerst in een kwaliteitsonderzoek in 
november 2020 en voor een tweede maal in een herstelonderzoek in 
november 2021. In beide onderzoeken stelden wij ernstige 
tekortkomingen vast in het onderwijsproces en in de kwaliteitszorg. 
De rapporten zijn vastgesteld op respectievelijk 11 maart 2021 en 16 
maart 2022 en gepubliceerd op onze website. 
 
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. 
 
De tabel hieronder geeft weer welke standaarden we hebben 
beoordeeld tijdens dit onderzoek. 
 

Onderzoeksactiviteiten 
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Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht in de drie groepen, documenten geanalyseerd en gesprekken 
gevoerd met leerlingen, leraren, directeur en intern begeleider. 
 
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). 
In het herstelonderzoek van november 2021 hebben wij een 
herstelopdracht gegeven die de vrijwilligheid van de ouderbijdrage 
betrof. Het bestuur heeft snel aan deze herstelopdracht voldaan. 
Er was in het huidige herstelonderzoek geen aanleiding om overige 
wettelijke vereisten te onderzoeken. 
 
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 Montessori Kind Centrum LEF 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. 
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Conclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
herstelonderzoek bij Montessori Kind Centrum LEF. 
 

Conclusie 

De kwaliteit van het onderwijs op Montessori Kind Centrum LEF 
beoordelen we als Voldoende. 
 
We hebben alle onderzochte standaarden als Voldoende beoordeeld. 
Na een jaar waarin weinig voortgang is geboekt, is Montessori Kind 
Centrum LEF er in schooljaar 2021/2022 in geslaagd de basiskwaliteit 
op de school te herstellen. 
 

Afspraken en vervolgtoezicht 

Omdat de school op alle onderzochte punten voldoet aan de 
wettelijke vereisten, zien wij geen aanleiding om vervolgafspraken te 
maken. De school valt nu weer onder het reguliere toezicht. 
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Resultaten herstelonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij Montessori Kind Centrum LEF. 
 

3.1. Onderwijsproces 

Aanbod is in grote lijnen op orde, aan herstelopdracht is voldaan 
We beoordelen de standaard Aanbod als Voldoende. In het vorige 
onderzoek gaven wij de school een herstelopdracht voor een 
kerndoeldekkend aanbod voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
de Engelse taal. Hieraan heeft de school nu voldaan. Voor het eerste 
heeft de school een Kwaliteitskaart sociaal-emotionele ontwikkeling 
opgesteld, met daarin een beschrijving van het aanbod. De school 
werkt vanuit haar Montessori-principes aangevuld met methoden die 
zij als inspiratiebron gebruikt. Het aanbod staat wekelijks op het 
rooster. Voor Engels heeft de school een adaptieve methode 
aangeschaft om zo goed in te kunnen spelen op de grote verschillen in 
vaardigheid tussen leerlingen. Eén van de leraren geeft deze lessen in 
de midden- en bovenbouw. 
Het aanbod gericht op het bevorderen van burgerschap en sociale 
cohesie kan nog verder ontwikkeld worden. De school moet haar 
doelen hierbij meer concreet formuleren en ervoor zorgen dat de 
resultaten die zij hierbij behaalt meetbaar worden. Dit ontwikkelpunt 
is in beeld bij de school en zal in het komende schooljaar verder 
uitgewerkt worden. 
 
Het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen is voldoende 
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding als 
Voldoende. In het vorige onderzoek zagen wij dat de zorgstructuur in 
orde was en dat de school beschikte over gegevens van de leerlingen, 
maar deze gegevens nog te weinig benutte. In het huidige onderzoek 
zien wij dat de school hier grote stappen heeft gezet. De leraren 
gebruiken de gegevens om hun onderwijs af te stemmen op wat de 
leerlingen nodig hebben. Ook reageren zij op wat zij in de lessen 
observeren en passen hun aanbod daar op aan. De leraren evalueren 
de toetsen en zoeken naar verklaringen als resultaten tegenvallen. 
Sommige leerlingen laten nog altijd achterstanden zien, maar de 
school zorgt er voor dat deze achterstanden nu worden ingelopen. 
Alle verbeteringen zijn pril en kosten nu nog veel tijd voor alle 
betrokkenen. Onder aansturing van de directie moet de verbeterde 
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werkwijze steeds meer routine gaan worden. Deze aansturing blijft de 
komende tijd belangrijk. 
Waar de school ook nog een verbeterslag kan maken, is in de 
afspraken over waar de leraren welke informatie vastleggen. Er 
bestaan nu verschillende systemen naast elkaar, die beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden. 
 
De leraren geven een duidelijke en afgestemde instructie 
Ook de standaard Pedagogisch-didactisch handelen beoordelen we 
als Voldoende. De leraren zorgen voor een duidelijke en passende 
instructie, waarbij ze gebruik maken van de gegevens die zij over de 
leerlingen hebben. De school heeft veel ingezet op de verbetering van 
de lessen, ook met externe hulp, en dit is zichtbaar in de lessen die we 
op de onderzoeksdag geobserveerd hebben. Ook vakdidactisch waren 
deze lessen op orde. We zagen over het algemeen actief betrokken 
leerlingen en een rustig en prettig werkklimaat. 
Een verbeterpunt betreft het gebruik van de onderwijstijd. Leerlingen 
die vroeg op school komen, beginnen direct zelfstandig met hun werk. 
We zagen echter vrij veel leerlingen te laat de school binnenkomen, 
die daarmee soms tot wel 15 minuten minder werktijd hebben dan 
hun 'vroege' klasgenoten. Het is belangrijk dat de school dit punt 
oppakt en de leerlingen en hun ouders aanspreekt op het tijdig op 
school komen. 
 

3.2. Veiligheid en schoolklimaat 

De veiligheid is net als bij het vorige onderzoek op orde 
We beoordelen de standaard Veiligheid als Voldoende. We hebben 
deze standaard niet uitgebreid onderzocht en geen contra-indicaties 
gezien. 
 

3.3. Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 
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Beide onderzochte standaarden in dit kwaliteitsgebied zijn voldoende 
Net als in het onderzoek van november 2021 beoordelen we de 
standaard Visie, ambitie en doelen als Voldoende. Daarbij is nu ook de 
standaard Uitvoering en kwaliteitscultuur Voldoende. 
De belangrijkste reden dat bij het vorige onderzoek Uitvoering en 
kwaliteitscultuur niet in orde was betrof de focus en de prioritering in 
de uitvoering van de verbeterplannen. 
De school heeft dit goed opgepakt en heeft volgens haar plan van 
aanpak de noodzakelijke verbeteringen doelgericht en planmatig 
gerealiseerd. Hierbij heeft de directie gezorgd voor een goede 
aansturing. De effecten hiervan zijn nu zichtbaar in de school. Ook 
zorgt het team ervoor dat alle gerealiseerde verbeteringen geborgd 
zijn in Kwaliteitskaarten. Tot slot zien wij in het team een duidelijke 
kwaliteitscultuur en een bewuste houding ten aanzien van wat nodig 
is om goed onderwijs te realiseren. 
 
Een verbeterpunt voor de school is het relateren van de resultaten aan 
deze specifieke leerlingpopulatie. De school gaat nu uit van 
groepsgemiddelden, maar dat zegt te weinig in de nu nog kleine 
groepen, met leerlingen die in het verleden veel achterstanden 
hebben opgelopen. 
 
Tot slot zien wij twee risico's voor de kwaliteitszorg op de school. De 
ene betreft de noodzakelijke groei van de school, waarbij de school 
het risico loopt minder aandacht te gaan richten op het behouden en 
verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De andere is dat 
de school voor zichzelf duidelijk moet krijgen waar haar grenzen aan 
zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften liggen. Ook dit 
is belangrijk bij de groei van de school. 
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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. 
 
De school en het bestuur herkennen zich in het positieve beeld dat uit 
dit onderzoeksrapport naar voren komt. En we zijn daar trots op. Het 
bestuur complimenteert het hele team voor de gerichte keuzes die zijn 
gemaakt en voor het harde werken om de kwaliteit op orde te krijgen. 
We werken met vertrouwen aan het realiseren van de verdere 
kwaliteitsverbetering van de school. De heldere aandachtspunten die 
in het rapport worden genoemd helpen de school bij het op koers 
houden van de verbeteringen. 
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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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