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Samenvatting 

De inspectie heeft op vrijdag 17 juni 2022 een kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd op basisschool De Cederboom, in Paramaribo, Suriname. 
Voorafgaand aan het onderzoek hebben we in januari 2021 een stand 
van zaken gesprek gevoerd met de directie van de school. Wij 
bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in principe eens in de 
vier jaar. Door de coronapandemie zijn alle Nederlandse scholen in 
Paramaribo in één bezoek geclusterd en een jaar later dan gebruikelijk 
bezocht. De Cederboom is in januari 2017 voor het laatst door de 
inspectie bezocht. 
 
We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs op De Cederboom 
onvoldoende is. 
 
De school heeft een moeilijke periode achter de rug en dat zien we 
terug in kwetsbaarheden in het onderwijsleerproces en bij 
kwaliteitszorg. Daarbij is er te weinig stabiliteit en continuïteit op de 
Cederboom doordat onder andere vier leraren in opleiding zijn en er 
een nieuwe nog onervaren schoolleiding start in het schooljaar, 
2022-2023. 

Wat gaat goed? 
Op de Cederboom werkt een positief en betrokken team. De 
schoolleiding heeft samen met het team hard gewerkt om het 
onderwijsproces tijdens coronapandemie te continueren. Daarbij is op 
de school sprake van een prettige, open en positieve sfeer. 
Ouders en leraren zijn tevreden over de school en het is goed dat de 
school dat evalueert. Bovendien is op de school, sprake van een open 
en laagdrempelige cultuur. De directeur en de leraren zijn makkelijk 
bereikbaar. Tijdens de lessen en op het schoolplein zagen wij een 
prettige en positieve sfeer. 

Wij vinden het een goede keuze van het bestuur dat het investeert in 
de continuïteit van het team. Met name Surinaamse leraren krijgen 
hierdoor de gelegenheid hun bevoegdheid te halen en zich verder te 
ontwikkelen. Het is de bedoeling van het bestuur dat hierdoor deze 
leraren zich voor een langere tijd aan de school verbinden. 
 
Het bestuur geeft aan dat de school financieel op orde is en stuurt 
daar strak op. De continuïteit van de school is daarmee gewaarborgd. 
Het bestuur geeft daarbij wel aan steeds keuzes te moeten maken 
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maar hanteert daarbij een veilige financiële buffer. 

Wat kan beter? 
De lessen zijn over het geheel genomen net voldoende. Toch kan de 
doorgaande leerlijn van de kleuters tot aan groep 8 beter. We zagen 
veel verschillen in kwaliteit tussen leraren. Ook is het noodzakelijk dat 
de school meer aandacht besteedt aan het kleuteronderwijs en het 
taalbeleid. 
 
Wat moet beter? 
De school heeft veel ambities en plannen maar een goede analyse van 
de veranderde leerlingpopulatie ontbreekt. Het gaat dan om de vraag, 
hoe ziet onze leerlingpopulatie eruit en wat hebben de leerlingen op 
de Cederboom nodig? Daarbij ontbreekt het in de plannen aan een 
duidelijke visie, samenhang en prioritering. Het is ook onduidelijk hoe 
de school de kwaliteit bewaakt en bevordert. Om het onderwijs verder 
te verbeteren moet dat beter. 
 
Ook moet de school investeren in een leerlingvolgsysteem voor 
kleuters. Dat heeft de school niet en dat is belangrijk voor het zicht op 
de ontwikkeling van de kinderen zodat ze voldoende voorbereid 
kunnen doorstromen naar groep 3. Daarnaast gebruikt de school de 
opgehaalde toetsinformatie van de groepen 3 tot en met 8 
onvoldoende om de verwachte ontwikkeling van de kinderen in beeld 
te brengen. Er zijn schoolbreed te weinig analyses van kinderen of 
groepjes kinderen waardoor de school het onderwijs onvoldoende 
kan afstemmen op wat leerlingen (in de les) nodig hebben. 
 
Tot slot voldoet de school niet aan een aantal verplichtingen met 
betrekking tot de veiligheid. Ondanks dat wij de indruk hadden dat de 
kinderen zich over het algemeen veilig voelen is er geen 
veiligheidsbeleid, geen veiligheidscoördinator en wordt de 
veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen niet 
gemonitord. 
 
Vervolg 
De kwaliteit van het onderwijs is onvoldoende. Het bestuur krijgt een 
herstelopdracht om te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs 
uiterlijk over twee jaar weer van voldoende kwaliteit is. In het jaar 
voorafgaand aan dit onderzoek voert de inspectie gesprekken en 
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moet het bestuur een voortgangsrapportage aanleveren. De 
afspraken en herstelopdrachten zijn vastgelegd in hoofdstuk 2. In 
principe krijgt de school over twee jaar opnieuw een 
kwaliteitsonderzoek. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten*  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

 
* Op basisscholen in Nederland beoordelen wij de leerresultaten in 
2021-2022 niet vanwege de coronapandemie. Dit geldt ook voor 
dagscholen in het buitenland. 

De inspectie van het onderwijs onderzoekt Nederlandse scholen in het 
buitenland in principe eens in de vier jaar. 
 
Werkwijze 
Wij toetsen de onderwijspraktijk van de school aan de standaarden uit 
het onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse 
scholen in het buitenland. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, ouders, leraren, de intern begeleider, de directeur en het 
bestuur. Ook hebben we met de intern begeleider het 
leerlingvolgsysteem bestudeerd. 
Tijdens onze inspectiebezoeken in Paramaribo hebben we ook 
gesproken met de Inspectie van het Onderwijs van Suriname. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen, 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 

Bevindingen 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 
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Uitgangssituatie en conclusie 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de uitgangssituatie, de conclusie en het 
vervolg weer van het onderzoek bij De Cederboom. 
 
Uitgangssituatie 
De Cederboom is een Nederlandse particuliere dagschool. De school is 
in 2006 aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland). De school is drie keer eerder door ons bezocht. Bij alle 
bezoeken was de school voldoende en kreeg daarmee het vertrouwen 
van ons. Wel constateerden wij in 2017 dat de school nog op zoek was 
naar een registratie/ observatiesysteem voor de kleuters en 
signaleerde de wij dat de toetsresultaten van een paar groepen 
zorgelijk waren. Ook wezen wij het bestuur erop dat de leerlingen niet 
zijn bevraagd op de kwaliteit van het onderwijs en gaf de school 
destijds aan aandacht te gaan besteden aan de veiligheidsbeleving 
van de leerlingen. 
 
De school heeft de afgelopen twee jaar veel last gehad van de 
coronapandemie. Na lange periodes van volledige schoolsluiting kon 
de school dit schooljaar ook nog niet volledig open. Doordat de school 
grote groepen had moest de school de groepen halveren en kon de 
school pas weer in februari 2022 alle leerlingen tegelijk ontvangen. 
Tijdens de lockdowns heeft de school zo veel mogelijk online les 
gegeven. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel wisselingen van 
directie en intern begeleiders geweest en moest het bestuur extra op 
de financiën letten. In 2017 had de school nog twee intern begeleiders, 
een ervaren directeur en een onderwijsbegeleider die twee keer per 
jaar naar de school kwam vanuit Nederland. Maar ook toen had de 
school te maken met veel wisselingen van het onderwijspersoneel. 
 
De school groeit en heeft inmiddels rond de 200 leerlingen. Er zijn acht 
groepen en een peutergroep. Op het moment hanteert de school een 
wachtlijst. De leerlingpopulatie van de school is de afgelopen vier jaar 
veranderd. Waar in 2017 voornamelijk Surinaams-Nederlandse 
leerlingen school bezochten heeft de school nu ook veel Surinaamse 
kinderen. 
 
Op de school werken negen leraren en op het moment van het bezoek 
een lio-stagiaire uit Nederland. Vier van de vijf nieuwe leraren hebben 
de Surinaamse pabo gedaan en gaan volgend schooljaar starten met 
de Nederlandse digitale pabo op hbo-niveau. De overige vijf leraren 
zijn bevoegd. 
De school wordt sinds twee en half jaar geleid door een directeur die 
wordt bijgestaan door een intern begeleider, die tevens leraar is. 
Tijdens het inspectiebezoek is al bekend dat de schoolleider drie 
weken na het bezoek stopt en terug naar Nederland gaat. Ze wordt 
opgevolgd door een tweehoofdige directie. Dit zijn twee leraren die 
naast hun werk als leraar, het volgen van digitale pabo en een 
opleiding voor intern begeleider, ook de taken van schoolleider op 
zich nemen. 
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Het bestuur van de Cederboom bestaat uit vijf bestuursleden, een 
voorzitter, een secretaris, penningmeester, een bestuurslid met hrm-
beleid in haar portefeuille en een bestuurslid dat zich meer richt op 
het onderwijs. Er zijn op het moment geen vacatures bij het bestuur. 
Het bestuur is een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding is in 
handen van de directeur. Al heeft de directeur zich de afgelopen jaren 
erg gesteund gevoeld door het bestuur en is er ook zeer regelmatig 
contact. De school heeft een medezeggenschapsraad, de zogenaamde 
Cederraad. Het bestuur heeft maandelijks contact met de raad. 

 
De kwaliteit van het onderwijs op de Cederboom is onvoldoende. 

Conclusie 
Door onder andere de coronapandemie en discontinuïteit binnen het 
team en de schoolleiding zijn een aantal zaken op de school niet 
opgepakt. Ondanks een betrokken team, bestuur en 
schoolleiding vinden wij de school kwestbaar. Drie belangrijke 
standaarden zijn onvoldoende en bepalend voor het oordeel 
Onvoldoende op schoolniveau. Het gaat om Zicht op ontwikkeling 
(OP2), Veiligheid (VS1) en Kwaliteitszorg (KA1). 

Naast deze onvoldoende standaarden zien wij ook kwetsbaarheden in 
de aansturing. De school krijgt volgend schooljaar, 2022-2023 weer 
een nieuwe, nog onervaren, twee koppige schoolleiding. Zij volgen 
naast hun lesgevende taken een opleiding voor intern begeleider en 
de digi-pabo. Bovendien zijn er nog twee andere leraren die niet 
volledig bevoegd zijn en naast hun lesgevende taken eveneens gaan 
studeren aan de digi-pabo. 

Het pedagogisch handelen (VS2) is Voldoende. Op de school is sprake 
van een prettige positieve sfeer. Ook het Aanbod (OP1), het Didactisch 
handelen (OP3) en de overige twee kwaliteitszorgstandaarden zijn 
Voldoende. De standaard verantwoording en dialoog (KA3) hebben 
we als Goed gewaardeerd. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op De Cederboom 
onderzocht. Op basis van onze bevindigen, hebben wij 
herstelopdrachten gegeven. Wij hebben met het bestuur afgesproken 
dat het bestuur binnen de genoemde termijnen zorgt voor het herstel 
van de hieronder genoemde tekortkomingen. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

School 

Het onderwijs op basisschool De 
Cederboom is Onvoldoende. 
 
 
 
 
 
 
De Standaarden Zicht op 
Ontwikkeling (OP2), Kwaliteitszorg 
(KA1) en Veiligheid (SK1)zijn 
Onvoldoende 

Het bestuur moet ervoor zorgen dat 
de kwaliteit van De Cederboom over 
maximaal 2 jaar (tweede kwartaal 
2024) weer van 
voldoende niveau is. 
 
 
 
Het bestuur stuurt hiervoor uiterlijk 1 
februari 2023 een 
verbeterplan aan de inspectie. In dit 
verbeterplan 
beschrijft het bestuur zijn visie en de 
concrete doelen die het bestuur wil 
behalen als het gaat om zicht op 
ontwikkeling, de doorgaande lijn bij 
het kleuteronderwijs, de wijze 
waarop de ontwikkeling van de 
kleuters in beeld wordt gebracht, het 
taalbeleid, de begeleiding van 
leraren en het bewaken van het 
onderwijsleerproces. 
 
Dit plan is een onderdeel van de 
kwaliteitszorgcyclus en gebaseerd op 
een analyse van de 
leerlingenpopulatie. 
 
Tevens stuurt het bestuur een 
veiligheidsplan met betrekking tot 
de sociale veiligheid, de resultaten 
van de monitor sociale veiligheid en 
is duidelijk wie er op de school de rol 
heeft van anti-pestcoördinator of 
vertrouwenspersoon. 
 
Uiterlijk 1 juli 2023 stuurt het 
bestuur een evaluatie van het 
verbeterplan met een 
voortgangsrapportage. 

Wij ontvangen uiterlijk 1 februari 
2023 het verbeterplan, de resultaten 
van de monitor sociale veiligheid en 
het veiligheidsplan en voeren 
daarover een voortgangsgesprek 
met de schoolleiding en het bestuur. 
 
 
In juli 2023 houden wij een 
voortgangsgesprek met het bestuur 
op basis van de ingestuurde 
voortgangsrapportage. 
 
In het tweede kwartaal van 2024 
voert de inspectie een 
herstelonderzoek uit op De 
Cederboom in Paramaribo. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Het aanbod (OP1) is Voldoende 

Het aanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. De 
doorgaande lijn en het taalbeleid kunnen beter. 
De school gebruikt moderne methodes die aansluiten bij de 
kerndoelen en de referentieniveaus voor taal en rekenen. De doelen 
van het onderwijs heeft de school vastgelegd in het schoolplan. Het is 
daarbij belangrijk dat de school in beeld brengt of die doelen, maar 
ook de onderwerpen binnen de methodes aansluiten bij het niveau en 
belevingswereld van de leerlingen. Ook liggen er kansen om de 
doorgaande lijn in het aanbod tussen de verschillende groepen te 
versterken. 
 
Het is positief dat de school een begin heeft gemaakt met de 
invoering van, een paar keer per jaar, vakoverstijgend thematisch 
onderwijs. Een thema, zoals Suriname tijdens het inspectiebezoek, 
spreekt aan en biedt volop mogelijkheden om de koppleling te maken 
met andere vakken. Wij hebben daar een paar mooie voorbeelden van 
gezien, maar zien ook kansen. Dit omdat elke leraar zelf invulling geeft 
aan het thema en daarmee een doorgaande lijn ontbreekt en het 
thema vooral op verschillende activiteiten gericht is. 
 
Op de Cederboom maakt een aantal leraren gebruik van adaptieve ict-
methodes om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij het niveau 
van de leerlingen. Het is daarbij belangrijk dat leraren dit goed volgen 
en op de juiste momenten de noodzakelijke instructie geven. Naast de 
basisvakken geeft de school vanaf groep 5 Engels, is er lichamelijke 
opvoeding en wordt, door middel van spreekbeurten en 
boekbesprekingen, aandacht besteed aan de mondelinge 
taalvaardigheden. Het is positief en ook nodig dat de school extra 
aandacht aan het technisch lezen besteedt. Elke ochtend leest elke 
groep een half uur, waarbij de motivatie en het leesplezier belangrijk 
doelen zijn is. 

Wij zien een aantal mooie initiatieven maar er zijn ook in het 
schoolplan opgenomen doelen niet ingevoerd zoals de ontwikkeling 
van de zaakvakken, het invoeren van muziekonderwijs en creatieve 
vakken. 
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Doorgaande lijn kleuteronderwijs ontbreekt 
Daarbij ontbreekt het op de school aan een doorgaande lijn van het 
kleuteronderwijs naar groep drie. Het onderwijs in de kleutergroepen 
is te weinig planmatig en onvoldoende afgestemd op de kleuters. Het 
is belangrijk dat de school hierin gaat investeren. Duidelijke scholing, 
begeleiding van leraren, afspraken en uitgewerkte leerlijnen 
(eventueel ondersteund door een methode) kunnen daarbij helpend 
zijn. 
 
Investeren in taalbeleid is noodzakelijk 
Een ander aandachtspunt is het taalbeleid. De Cederboom moet 
investeren in een taalrijke leeromgeving door de hele school en een 
doorgaande leerlijn met betrekking tot het taalonderwijs. Hierbij 
kunnen thema’s een belangrijke en ook aantrekkelijke rol spelen. 
Maar ook tijdens de kernvakken en de zaakvakken moet hier veel 
meer aandacht voor zijn op de school. 
 
Zicht op ontwikkeling (OP2) is Onvoldoende 
 
Onvoldoende analyses en doelgerichte aanpak 
Zicht op ontwikkeling waarderen wij als Onvoldoende omdat er 
schoolbreed gedegen analyses ontbreken en de school. Het onderwijs 
kan hierdoor onvoldoende afgestemd worden op de voortgang in de 
ontwikkeling van leerlingen. De school heeft onvoldoende in beeld of 
de leerlingen voldoende profiteren van het onderwijs, of de 
ontwikkeling van leerlingen stagneert en zo ja welke verklaringen 
daarvoor zijn en wat er moet gebeuren om de achterstanden te 
verhelpen. 
 
De school gebruikt methode-onafhankelijke en methodegebonden 
instrumenten om de ontwikkeling in kaart te brengen. Deze gegevens 
wijzen uit dat (wellicht door de coronoapandemie) veel leerlingen op 
de Cederboom een grote achterstand hebben. De school gebruikt 
deze informatie onvoldoende om in kaart te brengen waar de 
leerlingen staan en dit te vergelijken met de verwachte ontwikkeling. 
Ook was er geen schoolbrede analyse van de onderwijsresultaten met 
een aanpak die past bij de ontwikkeling en behoeftes van leerlingen. 
Dat kunnen individuele aanpakken zijn, aanpakken gericht op groepen 
of kleine groepjes. Voor sommige groepen was dat voor enkele 
vakgebieden in kaart gebracht. 
 
Belangrijk punt van aandacht is dat de school afgelopen schooljaar 
geen eindtoets heeft afgenomen waardoor de school nog minder een 
beeld heeft waar de leerlingen staan en hoe ze zich ontwikkelen. 
 
In de plannen die we zagen was de analyse onvoldoende scherp en de 
plannen en doelen waren te weinig concreet. Ook zagen we tijdens de 
lessen onvoldoende dat er sprake was van afstemming,  specifieke 
aanpak of extra begeleiding. De afstemming van het onderwijs tussen 
de verschillen die er zijn tussen leerlingen en groepjes leelingen is 
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onvoldoende gepland. We hebben het niet terug gezien in de les maar 
ook niet buiten de les. De school gaf aan dat ze gebruik maakt van 
onderwijsassistenten die zorgen voor extra hulp en ondersteuning. In 
de groepsplannen, die er waren, en het leerlingvolgsysteem werd niet 
duidelijk welke activiteiten deze onderwijsassistenten uitvoeren, aan 
welke doelen zij werken en hoe de extra hulp wordt geëvalueerd. 
 
Registratie- observatiesysteem voor kleuters ontbreekt 
Tot slot heeft de school geen observatie- registratiesysteem of 
instrument om de kleuters goed te kunnen volgen. Dit is nodig om de 
doorgaande leerlijn naar groep 3 te waarborgen en de lessen 
doelgerichter in te vullen. 
 
Didactisch handelen is Voldoende 
 
Lessen op schoolniveau van voldoende niveau. De doorgaande lijn, de 
voorbereiding en de afstemming kan beter 
 
We waarderen de standaard Didactisch handelen als Voldoende. We 
hebben op de onderzoeksdag in alle groepen geobserveerd en 
daarmee alle leraren aan het werk gezien. We zagen betrokken 
leraren, bijna altijd een prettige sfeer en lessen van voldoende niveau. 
De meeste lessen hadden een duidelijke opbouw en de uitleg was 
over het algemeen voldoende. Wel zagen we hier te grote verschillen 
in tussen leraren. In de meeste lessen waren leerlingen actief 
betrokken en soms zagen we een mooie interactieve les, variatie en 
coöperatieve werkvormen. Leraren vinden het ook fijn om op de 
Cederboom te werken en krijgen veel vrijheid om het onderwijs vorm 
te geven. Toch is dat een risico want op de school werkt een 
gemêleerd team van ervaren leraren, leraren in opleiding en leraren 
die voor een korte periode van één of twee jaar aan de school 
verbonden zijn. 
 
Wij zagen dan ook grote verschillen in kwaliteit, aanpak en 
voorbereiding. Juist vanwege het vertrek van leraren en daarmee 
discontinuïteit en het feit dat er relatief veel nog onervaren leraren 
werken zijn goede afspraken noodzakelijk. Afspraken die bijvoorbeeld 
gaan over de voorbereiding van een les, de invulling, doelen, opbouw 
van een les en de wijze waarop tijdens de les wordt omgegaan met de 
verschillen tussen leerlingen. Afspraken die ook gedeeld en 
gecontroleerd worden. Een dergelijke professionele insteek is 
belangrijk voor een stabiele doorgaande lijn en het afstemmen op 
verschillen tussen leerlingen. Met name die afstemming zagen we 
bijna niet tijdens de lessen. 
 
Kortom het didactisch handelen is over het geheel genomen van 
voldoende niveau maar er liggen kansen bij de doorgaande lijn in de 
school, de differentiatie van de instructie en verwerking, de wijze 
waarop de leraren de lessen voorbereiden en het onderwijs op maat 
plannen en evalueren. Ook het geven van feedback en een 
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inhoudelijke afsluiting van de les vraagt schoolbreed nog aandacht. 

3.2. Schoolklimaat 

 
De standaard Veiligheid (SK1) is Onvoldoende 

Een als veilig ervaren school maar geen veiligheidsbeleid, anti-
pestcoördinator en veiligheidsmonitor 
Uit de gesprekken die we hadden en hetgeen we gezien en gehoord 
hebben op de school maken wij op dat de Cederboom als een veilige 
school ervaren wordt. Er zijn wel eens incidenten maar leerlingen 
geven aan dat dit over het algemeen door de leraren wordt opgelost. 
Ook is de school laagdrempelig en ouders en leerlingen kunnen 
makkelijk bij de schoolleider binnen lopen als er wat is. 
 
Toch is het belangrijk dat de school een veiligheidsbeleid heeft en dat 
beschrijft in een veiligheidsplan, of in het schoolplan en dat ook 
uitvoert. Het gaat dan om het voorkomen, afhandelen, registeren en 
evalueren van incidenten. Daarbij heeft de school de actuele 
veiligheidsbeleving in beeld. Op de Cederboom wordt de jaarlijkse 
veiligheidsmonitor niet afgenomen om de veiligheidsbeleving en het 
welbevinden van de kinderen te kunnen meten en analyseren. Deze 
meting, een plan waarin het veiligheidsbeleid is beschreven en een 
anti-pestcoördinator/ vertrouwenspersoon, waar kinderen naar toe 
kunnen als ze zich niet veilig voelen, zijn eisen waaraan de school 
moet voldoen. De school krijgt daarvoor een herstelopdracht. 
 
Het pedagogisch klimaat (SK2) waarderen we als Voldoende 

Een prettig en positief schoolklimaat 
De school- en omgangsregels zijn voor iedereen duidelijk en we zien 
dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. In de klassen en op 
het schoolplein is sprake van een prettige sfeer. De meeste leraren 
gaan positief en respectvol met de leerlingen om. Leerlingen geven 
tijdens de gesprekken aan dat zij het naar hun zin hebben op de 
Cederboom. De ouders, met wie wij gesproken hebben, bevestigen dit 
beeld. Het zou goed zijn als de school de sociaal- emotionele 
ontwikkeling in beeld brengt met een instrument. Dit kan eventueel 
samengaan met de invoering van de veiligheidsmonitor. 
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3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

 
Kwaliteitszorg (KA1) is Onvoldoende 
 
Geen cyclus, prioriteiten, concrete doelen en goede evaluaties 
Op de Cederboom liggen veel plannen die niet met elkaar in 
verbinding staan en waar de samenhang ontbreekt. Daarbij is er geen 
duidelijke visie die aansluit op de leerlingpopulatie (die de afgelopen 
vier jaar is veranderd) en mist een cyclus met concrete doelen en 
momenten waarop en op welke wijze de school haar beleid en doelen 
evalueert en hoe de afspraken worden geborgd. 
 
Een veranderende leerlingpopulatie 
De leerlingenpopulatie van de Cederboom is de laatste paar jaar 
veranderd. Waar bij het vorige bezoek voornamelijk Surinaams 
Nederlandse leerlingen de school bezochten is nu een toename van 
Surinaamse leerlingen zichtbaar. Dat heeft consequenties voor het 
taalonderwijs, een passend aanbod, de leerlijnen, de niveaubepaling 
en de aanpak. De school heeft hier te weinig rekening mee 
gehouden. Het is dan ook jammer dat de school de eindtoets niet 
heeft afgenomen. Want de school moet de leerlingpopulatie in beeld 
brengen om van daaruit een plan van aanpak op te stellen en het 
schoolplan te wijzigen. 
 
Geen cyclus van kwaliteitszorg en zicht op kwaliteit 
Daarbij ontbreekt het op de Cederboom aan een cyclus van 
kwaliteitszorg van waaruit het bestuur het onderwijsleerproces 
bewaakt en bevordert. Door de veelheid van plannen en activiteiten 
heeft de school geen duidelijke keuzes gemaakt en prioriteiten 
gesteld. Ook ontbreken in de plannen concrete doelen en is 
onduidelijk wanneer en op welke manier het onderwijs wordt 
geëvalueerd. Dat is belangrijk om goed zicht te hebben op de 
leerresultaten, het onderwijsleerproces, de veiligheid en ingezet 
beleid. Dat zicht hebben de schoolleiding en het bestuur onvoldoende 
aangezien de school bijvoorbeeld verrast was door de tegenvallende 
leerresultaten en een niet goed functionerend zorgsysteem. Daarbij is 
het belangrijk dat de schoolleiding goed zicht heeft op het 
functioneren van de leraren. Afspraken over het onderwijsleerproces 
zijn daarbij essentieel. De kwaliteitskaarten die hierbij zouden kunnen 
ondersteunen functioneren nog onvoldoende omdat ze nu nog vooral 
gaan over organisatorische schoolzaken en de school ze nog te weinig 
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gebruikt voor onderwijsinhoudelijke onderwerpen. 
 
Bruikbare initiatieven 
Naast de kwaliteitskaarten bieden ook de ingestelde werkgroepen 
mogelijkheden om beleid uit te werken, concrete doelen te stellen en 
afspraken te maken. Het is belangrijk dat de afspraken schoolbreed 
worden nagekomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het leesonderwijs 
waarmee elke groep iedere ochtend begint. Toch zagen wij ook dat 
niet altijd gemaakte afspraken een consequent onderdeel van het 
schoolbeleid zijn en leraren daar vrijblijvend mee omgingen. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) Voldoende 

Een betrokken en tevreden team en een bestuur dat investeert 
in continuïteit 
Op de school werkt een betrokken team met veel plezier met elkaar 
aan het onderwijs. Het team krijgt daarin veel vrijheid, iets dat door de 
teamleden ook wordt gewaardeerd. Aangezien het erg moeilijk is om 
voor een langdurig periode bevoegde leraren uit Nederland te werven 
en ook vast te houden investeert de school in Surinaamse leraren. Zij 
gaan de Nederlandse digi-pabo volgen. Deze investering moet er op 
termijn voor zorgen dat de continuïteit van het team wordt 
gewaarborgd. Het is daarbij wel essentieel dat deze leraren goed 
worden begeleid. Dat houdt onder andere in dat de schoolleiding, 
intern begeleider en of coach regelmatig lessen observeert, 
ondersteuning biedt bij de lesvoorbereiding, er 
een buddy beschikbaar is, er regelmatig evaluaties en duidelijke 
onderwijskundige afspraken zijn en deze leraren ook de tijd en ruimte 
krijgen om in de opleiding te investeren. 
 
Taken en rollen bestuur en schooleiding zijn duidelijk 
De taken en rollen tussen bestuur en schoolleiding zijn duidelijk 
vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. Hierin is ook de 
toezichthoudende rol van het bestuur geformaliseerd. Toch is het 
belangrijk dat het bestuur zijn werkgeversrol meer oppakt en ook 
verantwoordings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat 
voeren met de tweehoofdige, nog jonge en onervaren schoolleiding. 
Een schooleiding die volgend schooljaar bestaat uit twee leraren die 
bovendien starten met een Ipabo opleiding en een opleiding tot 
schoolleider. Ook blijft een belangrijk punt van aandacht dat het 
bestuur blijft zorgen voor bevoegd en bekwaam personeel. 

Verantwoording en dialoog (KA3) is Goed 

Georganiseerde tegenspraak met de Cederraad 
De bestuursstructuur is duidelijk en ook formeel vastgelegd. 
Daarnaast is er op de Cederboom sprake van een open en 
transparante cultuur. Ouders en leerlingen geven aan dat bestuur, 
leraren en de schoolleiding makkelijk toegankelijk zijn. Ook 
communiceren de schoolleiding en de leraren regelmatig met ouders 
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via de mail. Men geeft aan dat de schoolleiding en leraren altijd bereid 
zijn te luisteren en bij problemen naar een oplossing zoeken. 
 
Wij waarderen de standaard verantwoording en dialoog als Goed 
omdat de school op een goede manier tegenspraak organiseert. De 
school heeft een medezeggenschapsraad, de zogenaamde Cederrraad 
waarin ouders en leraren zijn vertegenwoordigd. De Cederraad heeft 
maandelijks overleg met de schoolleiding en het bestuur. Tijdens die 
vergaderingen wordt gesproken over onder andere beleid, ambities, 
bedreigingen en de financiën. 
Met betrekking tot de financiën geeft het bestuur aan een buffer te 
hebben voor onvoorziene omstandigheden. 
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Reactie bestuur en school 4 . 
Geachte Inspecteur, 

Het conceptrapport van het kwaliteitsonderzoek dat heeft 
plaatsgevonden op 17 juni j.l. bij de Cederboom, is in goede orde 
ontvangen. 
 
Het bestuur heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport en 
de actiepunten zijn naar voren gehaald. Zij neemt ook de 
verantwoordelijkheid om samen met het directieteam ervoor te 
zorgen dat er de komende tijd aan deze actiepunten gewerkt zal 
worden. 
 
Belangrijke punten die genoemd mogen worden: 
 
De standaard Veiligheid (SK1) wordt door de Inspectie als 
onvoldoende beoordeeld. Het afnemen van een veiligheidsmonitor 
heeft geen prioriteit gehad, omdat 1) de kosten te hoog zijn voor onze 
school zoals gebleken uit onderzoek van de vorige directie en 2) uit het 
vorig inspectierapport bleek dat we het goed deden zoals we deden. 
De huidige resultaten zijn jammer genoeg anders; daar zullen wij alles 
in ons vermogen aan doen dit te verbeteren. 
 
De inspectie heeft haar zorgen geuit ten aanzien van het vroegtijdig 
vertrek van de directeur en de nieuwe directie zonder schoolleiders 
ervaring. Het bestuur is zich terdege bewust van deze ongunstige 
situatie. Om dit zo goed als mogelijk op te vangen is het bestuur met 
de vorige directeur overeengekomen dat door de nieuwe directie tot 
aan eind oktober 2022 een beroep op haar gedaan kan worden. 
Daarnaast heeft het bestuur gemeend vinger aan de pols te houden 
door op een vast moment in de maand een (fysieke) bijeenkomst te 
hebben met de directie. Opdat (1) zaken adequaat worden aangepakt 
en (2) niet blijven liggen. 
 
Hopend u hiermee ervan te hebben overtuigd dat de Cederboom op 
de goede weg is, verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 
 
bestuur basisschool De Cederboom 
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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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