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Inleiding 
Grip op kwaliteit betekent dat de stichting en de scholen onderwijsontwikkelingen in gang zetten en 
houden om eigentijds onderwijs te verzorgen, waarbij aan de kwaliteitseisen van zowel de overheid 
als stichting CPOB wordt voldaan. Deze eisen zijn dynamisch waardoor het voor een school 
belangrijk is het PCDA proces continu op gang te houden.  
 
Naast het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen worden op CPOB scholen de verschillende 
onderwijs domeinen tenminste eens per vier jaar geëvalueerd en wordt er planmatig aan 
verbeteractiviteiten gewerkt. Directies leggen verantwoording af over deze verbeteractiviteiten en 
evaluaties.  
 
Stichting CPOB hanteert hierbij de volgende indicatoren:  

 Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg 

 Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen 

 Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen 
minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Zie Mijn Schoolplan.  

 Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren 

 Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 
jaarverslag) 

 Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 

 Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen) 

 Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders) 
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Groei en ontwikkeling 
Grip op kwaliteit betekent ook dat we alle kinderen gelijke kansen bieden, dat we uitgaan van hoge 
ambities en met elkaar afstemmen hoe we de kinderen daar kunnen brengen. Daarvoor is nodig:   

 inzicht in data van opbrengsten  

 inzicht in pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten 
 
Een goed startpunt voor kwaliteitsverbetering en/of een inhoudelijke dialoog zijn de trends en de 
aandachtspunten vanuit: 

 de analyses van de leerresultaten 

 het vergelijken van meerdere toetsresultaten op meerdere momenten (positieve of negatieve 
leerwinst) 

 een teamoverzicht van leerkrachtvaardigheden 
 
 
1- Leerwinst 
 
Afname: tweemaal per schoolplanperiode 
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 
schoolplanperiode). 

 
Instrument: 

 Leerwinst van de CED; scholen sturen hiervoor hun lvs-gegevens van rekenen-wiskunde, spelling, 
begrijpend lezen en DMT naar de CED als zij hiervoor worden uitgenodigd. CED verwerkt de 
gegevens en maakt rapportages per school. 

 
Acties: 

 De CED verstuurt de rapportages naar de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. De 
stafmedewerker stuurt de rapportages naar de afzonderlijke scholen. 

 De directies/teamleiders sturen conclusies en acties naar aanleiding van de rapportages uiterlijk 
vier weken na ontvangst naar de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. 

 Directies / teamleiders bespreken gezamenlijk de conclusies en acties tijdens het eerstvolgende 
directieberaad.  

 De aandachtspunten uit de rapportage van leerwinst worden meegenomen in het nieuwe 
schoolplan en of het huidige schoolplan wordt bijgesteld.  

 
 
2- Analyse van de leerresultaten  
 
Uit te voeren: tweemaal per jaar ( na de afname van cito) 
 

     Groei & 

Ontwikkeling 
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Instrument: 

 Schooloverzicht en trendanalyses vanuit Parnassys.  
 

Acties:  

 In het verslag van de eindtoets (zie hieronder) wordt de verbinding gelegd met de tussentijdse 
resultaten.   

 
 
3- Analyse van de eindtoets 
 
Uit te voeren:  jaarlijks in mei 
 
Acties: 

 Uitslag (scan van overzicht) eindtoets wordt na binnenkomst verstuurd naar stafmedewerker 
onderwijs en kwaliteit 

 Verslag van de conclusies en acties wordt vóór de zomervakantie verstuurd naar de 
stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. In dit verslag wordt de verbinding gelegd met de 
tussentijdse resultaten en de schoolnormen. Hoe verhouden deze zich met de eindtoets en wat is 
de verwachting voor de komende jaren? 

 
 
4- Schoolnormen 
 
Uit te voeren: start nieuwe schoolplanperiode 
 
Instrument: 

 In Parnassys eigen schoolnormen van gemiddelde vaardigheidscore per toets per     
 groep bij DMT, Rekenen-wiskunde en Begrijpend lezen en Spelling aangeven. 
 
Acties:  

 In het verslag van de eindtoets wordt de verbinding gelegd met de schoolnormen 
 
 
5- Monitoring leerkrachtvaardigheden 
 
Afname: tweemaal per schooljaar 
 
Instrument:  

 Kijkwijzer COEL, de ingevulde kijkwijzers versturen naar de CED. Na de verwerking ontvangt de 
stafmedewerker onderwijs en kwaliteit de teamoverzichten en stuurt deze door naar de 
directeuren. 

 
Acties:  

 Conclusies en eventuele professionaliseringsthema’s worden vermeld in het jaarplan en 
verstuurd naar bestuur. 

 
Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 
onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 
de school en over de te nemen stappen/interventies.  
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Hier staan we 
 
Grip op kwaliteit betekent zicht hebben op de kwaliteit van onderwijs. 
 Van een leraar verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. 
 Van een directeur verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de kwaliteit van de leraren. 
 Van een bestuurder verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de kwaliteit van de scholen. 
 
Zicht op de kwaliteit van onderwijs krijg je onder andere door anderen mee te laten kijken naar de 
kwaliteit. Dat gebeurt op twee manieren: 
 
1- Inspectietoezicht 
Enerzijds hebben we de onderwijsinspectie die met scholen en besturen meekijkt.  
In het basistoezicht zal de inspectie eens per vier jaar de school bezoeken en op die manier zicht 
houden op de kwaliteit van de school.  
Het inspectiebezoek wordt door middel van zelfevaluatie en het inleveren van de gevraagde 
documenten voorbereid. De directeur bereidt zich hier goed op voor aan de hand van het actuele 
toezichtkader van de inspectie.  
 
2- Audits 
Anderzijds organiseren we (interne) audits. Dit zijn audits die door een opgeleid team van auditoren 
(binnen CPOB) worden uitgevoerd. De audits hebben dezelfde structuur als de inspectiebezoeken, 
Zo wordt een audit voorafgegaan door een zelfevaluatie.  Deze wordt onder leiding van de 
schoolleider goed voorbereid.  
 
Vervolgens wordt er een audit afgenomen door een team van 3 CPOB schooldirecteuren en/of 
teamleiders. Elke directeur en teamleider doet hieraan mee. De auditoren worden geschoold in 
2019-2020 door Bijsterbosch onderwijsconsult. Onder begeleiding worden dat jaar audits 
afgenomen op een aantal scholen.  
 
Na elke audit wordt er door de auditcommissie een rapport opgesteld welke aan zowel het bestuur 
als de geauditeerde school wordt aangeboden.  
De betreffende school stelt op basis van het auditrapport binnen vier weken een plan van aanpak op 
en maakt zichtbaar welke maatregelen er genomen worden om de vereiste kwaliteit te handhaven 
en/of te verbeteren. Dit plan van aanpak wordt gedeeld met het bestuur.  
 
Op elke school(locatie) wordt eens per 4 jaar een audit afgelegd. Deze wordt zo gepland dat elke 
school, met het inspectietoezicht erbij, eens per twee jaar een bezoek krijgt.  
 
Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 
onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 
de school en over de te nemen stappen/interventies.  

     Hier Staan 

We 
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Hoe doen we het? 
 
Grip op kwaliteit betekent ook dat de organisatie weet hoe onze stakeholders naar ons kijken en 
waar zij eventuele verbeterpunten zien. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen, ouders en 
medewerkers kan een goed startpunt zijn voor kwaliteitsverbetering en/of een inhoudelijke dialoog.  
Scholen zijn daarnaast wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan de wet “Zorgplicht veiligheid 
op school”. Dit betekent dat er jaarlijks de sociale veiligheid moet worden onderzocht onder een 
representatief deel van de leerlingen. 
 
 
1- Leerlingtevredenheidsonderzoek en onderzoek sociale veiligheid. 
 
Afname: jaarlijks voor 30 april. 
 
Instrumenten: 
- Vanuit Vensters PO (let op aanzetten van vink delen met inspectie). 
- Jaarlijks via de aangesloten leverancier van Parnassys (let op vink delen met inspectie en delen 

via Vensters PO). 
- Via  andere aanbieders zoals BvPo, Scholen met Succes, DigiDoc, van Beekveld en Terpstra, DUO-

onderzoek, Vreedzame school, Educat, WMK en Kwaliteitsscholen: deze onderzoeken dan 
uploaden in Vensters PO en de vink delen met inspectie aanzetten. 

 
Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur 
 
 
2- Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Afname: tweemaal per schoolplanperiode 
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 
schoolplanperiode). 

 
Instrumenten: 
- Vanuit Vensters PO 
- Via  BvPo, Scholen met Succes, DigiDoc, van Beekveld en Terstra, DUO-onderzoek,  Vreedzame 

school, Educat, WMK en Kwaliteitsscholen: deze onderzoeken dan uploaden in Vensters PO. 
 
Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur 
 
 
3- Medewerkertevredenheidsonderzoek 
Afname: tweemaal per schoolplanperiode 
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 
schoolplanperiode). 

 

Hoe Doen  

Wij Het 
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Instrumenten: 
1- Vensters PO 
 
Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur 

 
Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 
onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 
de school en over de te nemen stappen/interventies. 
 

 
CPOB hanteert de PDCA cyclus bij de kwaliteitszorg.   
 

 De directie/teamleider maakt eens per vier jaar een meerjarenplanning. Dit wordt vastgelegd in 
het schoolplan. Schoolplan wordt opgestuurd naar inspectie van onderwijs en bestuur CPOB. Het 
instrument dat gebruikt wordt voor het scholplan is “Mijn Schoolplan” van Cees Bos consultancy.  

 In het schoolplan wordt tevens een evaluatieplan opgenomen. In het evaluatieplan geeft de 
schoolleiding aan in welk jaar welke domeinen worden geëvalueerd.  

 Vanuit de meerjarenplanning (schoolplan) en de opbrengsten van de diverse evaluaties wordt 
een jaarplan opgesteld door de schoolleiding. Hierin wordt SMART weergegeven aan welke 
ontwikkelingen en verbeteractiviteiten gewerkt wordt en welke acties hiervoor uitgevoerd gaan 
worden.  

 Jaarplannen en monitoring van de plannen worden opgesteld met het instrument 
“Mijnschoolplan”.  

 Het jaarplan wordt geëvalueerd met behulp van “MijnSchoolplan” en dit wordt vastgelegd in het 
jaarverslag.  

 Het jaarplan en -verslag worden ingediend bij en besproken met het bestuur en met de 
medezeggenschapsraad van de school.  

 Naar aanleiding van verbeteractiviteiten wordt kwaliteit geborgd door dit vast te leggen in 
borgingsdocumenten. Deze documenten worden weer opgenomen in het evaluatieplan. Elke 
school heeft een duidelijk overzicht van borgingsdocumenten. Dat kan gebundeld zijn in een 
kwaliteitshandboek ofwel op een andere logische manier bij elkaar zijn gebracht. 

 
 
 

          Plannen & 

 Doen 


