
Samenwerkingsverband 
Fryslan-Noard 

Onderzoek bestuur en 
samenwerkingsverband 
 
Herstelonderzoek 
 
 
 
 
Datum vaststelling: 15 april 2020 



Samenvatting 

In april 2018 hebben wij een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard, waarbij wij 
tekortkomingen hebben geconstateerd op het orthopedagogisch-
didactisch centrum (hierna: opdc). We hebben met het bestuur 
afspraken gemaakt om de kwaliteitszorg en het didactisch handelen 
op het opdc te verbeteren en de vastgestelde tekortkomingen op te 
heffen. 
 
Wij hebben de kwaliteit van het onderwijs op het opdc op 5 maart 
2020 opnieuw beoordeeld. Het bestuur heeft zich voldoende 
verbeterd. 
 
Wat gaat goed 
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht dat wordt ingezet om de kwaliteit van het 
onderwijs op het opdc te bewaken en te verbeteren. De leiding van 
het opdc heeft zicht op de kwaliteit van de lessen. De kwaliteit van het 
didactisch handelen is verbeterd. Leraren hebben nu de regie in de 
les. Het lerarenteam heeft een eenduidige didactische aanpak 
afgesproken en een kijkwijzer voor de opdc-lessen ontwikkeld. De 
lokalen zijn zo ingericht dat leerlingen zich kunnen richten op leren en 
ontwikkelen. 
 
Wat kan beter 
De kwaliteitszorgcyclus is nog niet geheel doorlopen, waardoor niet 
van alle ingezette verbeteracties duidelijk is welk effect is bereikt. 
Over de hele linie kunnen doelen concreter en specifieker en daarmee 
toetsbaar worden geformuleerd. Dit geldt voor de doelen in de 
verbeterplannen, in de kwaliteitskalender, in de 
ontwikkelingsperspectieven en in de overzichten met weekdoelen van 
individuele leerlingen. 
 
Wat moet beter 
We hebben binnen dit onderzoek geen punten gevonden die beter 
moeten. Het bestuur van het samenwerkingsverband voldoet op alle 
onderzochte eisen aan de wet. 
 
Vervolg 
We hebben vastgesteld dat het bestuur de eerdere tekortkomingen 
heeft hersteld. Er is op dit moment geen aanleiding voor het maken 
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van vervolgafspraken. Dit betekent dat we het 
samenwerkingsverband en het opdc opnemen in het reguliere 
toezicht. 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 
De inspectie heeft op 5 maart 2020 een herstelonderzoek uitgevoerd 
bij het opdc van het bestuur van Samenwerkingsverband Fryslân-
Noard naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben 
geconstateerd in het vierjaarlijks onderzoek bestuur en 
samenwerkingsverband in april 2018. 
 
In dit herstelonderzoek staat de beantwoording van de volgende 
vraag centraal: voldoet het bestuur van het samenwerkingsverband 
aan de zorgplicht voor kwaliteit van het onderwijs op het opdc? 
 
Het herstelonderzoek voeren we uit aan de hand van twee 
deelvragen: 
 

1. Heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht dat toereikend is om de 
onderwijskwaliteit en de leerresultaten op het opdc te 
verbeteren? 

2. Zorgt het bestuur van het samenwerkingsverband ervoor dat het 
onderwijsproces op het opdc van voldoende kwaliteit is? 

 
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen onderzoeken 
we in dit herstelonderzoek de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en 
Didactisch handelen (OP3). 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van het opdc te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 voortgezet 
onderwijs. 
  
Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met 
sleutelfiguren binnen de organisatie. We spraken met de directie van 
het opdc, de teamleiding, de gedragsdeskundige, leraren 
en leerlingen. Ook hebben we lessen bezocht en inzage gehad in 
enkele leerlingdossiers en portfolio's van leerlingen. Bij de afsluiting 
van het onderzoek waren bestuursleden van het 
samenwerkingsverband aanwezig. 

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 

Financieel beheer 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 geven we de hoofdconclusie en het samenvattend 
oordeel. 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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Hoofdconclusie opdc Fryslân-
Noard 

2 . 

In april 2018 hebben wij op het opdc van het samenwerkingsverband 
Fryslân-Noard een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en de kwaliteit op 
twee standaarden als Onvoldoende beoordeeld. We gaven het 
bestuur daarom herstelopdrachten voor Kwaliteitszorg (KA1) en 
Didactisch handelen (OP3). 

2.1. Samenvattend oordeel 

Voldoet het bestuur van het samenwerkingsverband aan de zorgplicht 
voor kwaliteit van het onderwijs op het opdc? 
 
Op 5 maart 2020 hebben wij de standaarden Kwaliteitszorg (KA1) en 
Didactisch handelen (OP3) opnieuw beoordeeld en kennen nu aan 
beide standaarden het oordeel Voldoende toe. Het opdc voldoet aan 
de eisen die de wet stelt aan de kwaliteitszorg en aan het didactisch 
handelen. De tekortkomingen zijn hersteld. 
 
We constateren dat de kwaliteitszorg van het opdc nu voldoende deel 
uitmaakt van de totale kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. 
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht dat wordt 
ingezet om de onderwijskwaliteit op het opdc te verbeteren. Omdat 
de kwaliteitszorgcyclus nog niet voor alle processen helemaal 
doorlopen is, is het van belang dat het opdc de cyclus afmaakt. 
Bovendien is het van belang dat de doelen in diverse plannen 
concreter en specifieker geformuleerd worden, zodat ze beter getoetst 
en geëvalueerd kunnen worden. 
 
Het didactisch handelen van de leraren is verbeterd. Leraren hebben 
meer de regie in de les en begeleiden de leerlingen bij het werken aan 
taken en doelen. Het is voor alle leraren duidelijk waar een opdc-les 
aan moet voldoen. Het didactisch handelen van de leraren stelt 
leerlingen voldoende in staat te leren en zich te ontwikkelen. 
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Resultaten onderzoek opdc 
Fryslân-Noard 

3 . 

In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het 
onderzoek bij opdc Fryslân-Noard. 
 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat wij in april 2018 bij het opdc van 
het samenwerkingsverband Fryslân-Noard uitvoerden, constateerden 
we dat de standaard Kwaliteitszorg (KA1) en de standaard Didactisch 
handelen (OP3) Onvoldoende waren. Voor deze tekortkomingen 
ontving het bestuur herstelopdrachten. 
 
Ten eerste moest het bestuur zorgen voor een stelsel van 
kwaliteitszorg op het opdc waarmee het de kwaliteit van het 
onderwijsproces en de leerresultaten bewaakt en bevordert. 
Bovendien moest het bestuur ervoor zorgen dat het onderwijs op het 
opdc van voldoende kwaliteit is. 
 
Op 5 maart 2020 voerden wij een herstelonderzoek uit bij het opdc. 

3.1. Onderwijsproces 

Zorgt het bestuur van het samenwerkingsverband ervoor dat het 
onderwijsproces op het opdc van voldoende kwaliteit is? 
 
OP3 Didactisch handelen 
De manier waarop de leraren op het opdc lesgeven draagt in 
voldoende mate bij aan het leren en de ontwikkeling van de 
leerlingen. We beoordelen de kwaliteit op deze standaard als 
Voldoende. 
 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat wij in april 2018 uitvoerden, 
beoordeelden wij deze standaard als Onvoldoende. We zien nu dat het 
opdc stappen heeft gezet. 
 
Waar we in april 2018 vooral zelfstandig werkende leerlingen zagen 
die zelf bepaalden hoeveel ze deden en wanneer en hoe ze dat 
aanpakten, zien we nu dat de leraar meer de regie heeft. Iedere 
maandag bespreekt de mentor met de leerlingen in de stamgroep wat 
de individuele weekdoelen zijn en hoe de bijbehorende planning van 
elke leerling is. Leerlingen hebben een portfolio waarin ze bijhouden 
wat de voortgang is. Een klassenmap geeft de leraren zicht op de 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 7/13



 

individuele doelen van de leerlingen. Echter, de doelen zijn niet altijd 
concreet genoeg. 
 
Leraren hebben met elkaar een eenduidige didactische aanpak 
afgesproken. Die aanpak zien we over het algemeen terug in de 
lessen. De lessen die we hebben geobserveerd beginnen met de 
lesopening: de leraar legt uit wat er in het lesuur op het programma 
staat. Dan volgt een korte instructie waarbij de leraren de leerlingen 
betrekken en aanspreken. Na de instructie volgen sommige leerlingen 
zelfstandig een eigen programma. In een praktijkles zagen we dat 
leerlingen in tweetallen werken aan opdrachten en op die manier 
beter leren samenwerken. Soms geeft een docent uitleg aan een klein 
groepje leerlingen waarbij hij waar dat nodig is, inspeelt op de 
verschillen in de groep. In de studie-uren zijn de leerlingen veelal 
zelfstandig aan het werk. 
 
Op het opdc wordt in de klas het ‘lusmodel’ gehanteerd: na de 
instructie gaat de leraar de leerlingen langs om de doelen van de les 
en de aanpak van de taak te bespreken. Zo weten de leerlingen wat er 
van hen verwacht wordt. Door in een vaste volgorde meerdere rondes 
door het lokaal te lopen, ziet de leraar of het leerproces bij de 
leerlingen goed verloopt of dat hij moet bijsturen of helpen. Deze 
structuur van de les zagen we overigens niet in alle lessen even sterk 
terug. 
 
Een leraar kan leerlingen naar het leerplein verwijzen als er 
vakspecifieke vragen zijn: op het leerplein zijn op bepaalde momenten 
in de week leraren aanwezig die leerlingen kunnen ondersteunen 
binnen bepaalde vakgebieden. 
 
De doelen in het ontwikkelingsperspectief (opp) zijn in principe 
leidend voor de aanpak in de klas en worden vertaald naar de 
weekplanner in het portfolio van de leerling. De doelen zijn echter nog 
niet in alle gevallen concreet en specifiek genoeg gemaakt, waardoor 
het niet voor alle leerlingen en leraren helder is waar precies aan 
gewerkt wordt en of de voortgang naar wens verloopt. Het opdc kan 
sterker werken aan het bepalen en omschrijven van concrete en 
resultaatgerichte doelen. 
 
De lokalen zijn nu zo ingericht dat er weinig afleiding is, waardoor 
leerlingen zich beter kunnen richten op hun taken.  
 
Van leerlingen horen we dat ze over het algemeen tevreden zijn over 
de manier waarop de leraren lesgeven en begeleiden. Ze vertelden 
ons dat ze zich veilig voelen op het opdc. De sfeer in de lessen is 
positief. 
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3.2. Kwaliteitszorg en ambitie 

Heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht dat toereikend is om de onderwijskwaliteit en 
de leerresultaten op het opdc te verbeteren? 
 
KA1 Kwaliteitszorg 
Het samenwerkingsverband Fryslân-Noard heeft een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht dat toereikend is om de onderwijskwaliteit en 
de leerresultaten op het opdc te verbeteren. We beoordelen de 
kwaliteit op de standaard Kwaliteitszorg als Voldoende. 
 
Tijdens het kwaliteitsonderzoek dat wij in april 2018 uitvoerden, 
beoordeelden wij deze standaard als Onvoldoende. We constateren 
nu dat het opdc het systeem van kwaliteitszorg op een cyclische wijze 
heeft ingericht en middels de pdca-cyclus werkt aan het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten. De 
kwaliteitszorgcyclus is nog niet geheel doorlopen, waardoor niet bij 
alle ingezette verbeteracties duidelijk is welk effect is bereikt. 
 
Het bestuur heeft na het inspectiebezoek in 2018 een verbeterplan en 
kwaliteitskalender opgesteld met te bereiken doelen en een tijdpad. 
De doelen zijn echter niet allemaal toetsbaar: dat maakt het moeilijk 
om te bepalen of alle ingezette acties hebben geleid tot het gewenste 
resultaat. Het bestuur bespreekt met enige regelmaat met de directie 
of de voortgang van de verbeteracties volgens planning verloopt en of 
bijsturing nodig is. Het bestuur van het opdc kan, door de doelen en te 
bereiken resultaten scherper te verwoorden, beter zicht krijgen of de 
ingezette acties resultaat hebben gehad en daar - als dat nodig is - op 
bijsturen. 
 
Een van de speerpunten uit het verbeterplan is het verbeteren van de 
kwaliteit van het didactisch handelen. Teamleiding en leraren zijn in 
de afgelopen anderhalf jaar ondersteund door externe deskundigen. 
Bovendien hebben leraren en teamleiding zich in werkgroepen 
verdiept in bijvoorbeeld verschillende instructiemodellen en 
observatie-instrumenten. De leraren hebben samen een kijkwijzer 
ontwikkeld voor de lessen op het opdc. Het is nu voor alle 
betrokkenen duidelijk waar een goede les aan moet voldoen en 
leraren hanteren over het algemeen een eenduidige didactische 
aanpak. We zien een positief effect van de ingezette interventies op de 
kwaliteit van het didactisch handelen. 
 
De teamleiding van het opdc heeft zicht op de kwaliteit van het 
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didactisch handelen door lessen van alle leraren te observeren aan de 
hand van de kijkwijzer. De teamleider bespreekt de lesobservaties en 
de verbeterpunten met de leraren. Leraren komen veel bij elkaar in de 
les en werken ook regelmatig samen, maar observeren elkaars lessen 
nog niet. De leraren die we spraken gaven aan dat wel te willen, 
omdat ze zo van elkaar kunnen leren. 
 
We constateren dat het opdc met de ingezette verbeteringen de 
onderwijskwaliteit en de leerresultaten in voldoende mate bewaakt 
en bevordert. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
In zijn reactie d.d. 7 april 2020 geeft het bestuur aan op welke wijze hij 
de bevindingen uit het onderzoek en de rapportage betrekt en al heeft 
betrokken bij de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband. 
 
Het bestuur van het samenwerkingsverband Fryslân-Noard is 
verheugd dat de tekortkomingen die geconstateerd werden bij het 
vorige onderzoek hersteld zijn waardoor het opdc van het 
samenwerkingsverband weer is opgenomen in het reguliere toezicht. 
 
Het bestuur is net als de inspectie tevreden over de vorderingen die 
bereikt zijn op het gebied van kwaliteitszorg en in het didactisch 
handelen van docenten. De opmerking dat de leerlingen hebben 
aangegeven dat ze over het algemeen tevreden zijn over de manier 
waarop de leraren lesgeven en begeleiden vindt het bestuur 
waardevol evenals dat de inspectie concludeert dat er sprake is van 
een positieve sfeer in de lessen. Datzelfde geldt zeer zeker ook voor de 
uitspraak dat leerlingen zich veilig voelen op het opdc. Dit is immers 
een van de kernwaarden van het opdc en van groot belang voor de 
leerlingen - en in het verlengde daarvan hun ouder(s)/verzorger(s) - 
die het opdc bezoeken. 
 
Het bestuur heeft gezien hoe het team en de leiding van het opdc zich 
in de afgelopen periode hebben ingespannen om te voldoen aan de 
kwaliteitsstandaarden die door de inspectie worden gesteld aan het 
opdc. Het bestuur is zich er van bewust dat dit het nodige van de 
medewerkers heeft gevraagd en spreekt hierbij haar waardering uit 
voor de inzet en medewerking van alle betrokkenen. 
 
Het bestuur zal de komende periode, via gesprekken met de directie, 
monitoren en daar waar nodig sturen op het nog verder verbeteren 
van de invulling en uitvoering van de kwaliteitszorg. Hierin zullen de 
verbeterpunten die nog worden genoemd door de inspectie 
meegenomen worden. Met name het concreter en scherper 
formuleren van doelen die daarmee meer toetsbaar worden is hierbij 
een aandachtspunt. Dit geldt voor de doelen in de verbeterplannen, in 
de kwaliteitskalender, in de ontwikkelingsperspectieven en in de 
overzichten met weekdoelen van individuele leerlingen. 
 
Het bestuur zal, eveneens via gesprekken met de directie, toezien en 
sturen op het verder ontwikkelen van het didactisch handelen van de 
docenten. Ook hier is het formuleren van concrete en 
resultaatgerichte doelen een van de aandachtspunten. Hetzelfde geldt 
voor het verder versterken van de structuur binnen de lessen, 
bijvoorbeeld door het versterken van het gebruik van het ‘lusmodel’ 
en door het observeren  van elkaars lessen. 
  
Het bestuur spreekt tot slot haar vertrouwen uit in het team van 
het opdc en de leiding van het samenwerkingsverband  dat, nu alle 
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indicatoren voldoende zijn, er een stevige basis ligt van waaruit verder 
gebouwd kan worden aan een kwalitatief goed onderwijsaanbod voor 
leerlingen in onze regio die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben 
in het opdc van het samenwerkingsverband. 
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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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