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Inleiding door inspectie van het 
onderwijs 

1 . 

In november 2019 hebben wij een Vierjaarlijks onderzoek bestuur en 
school uitgevoerd bij Stichting Happy Kids Education. Daarbij is tevens 
een verificatieonderzoek op basisschool Happy Kids (met brinnr 31JK) 
uitgevoerd, waarbij op schoolniveau vijf standaarden zijn beoordeeld. 
Het inspectierapport van dit onderzoek (vastgesteld op 4 juni 2020) is 
te vinden op de website van de inspectie. 
 
Wij hebben tijdens dit onderzoek de volgende 
tekortkomingen geconstateerd: 

• Ten aanzien van de Kwaliteitszorg (KA1): Het bestuur heeft een 
onvoldoende functionerend stelsel voor kwaliteitszorg. 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 10 en 12 vierde lid, WPO. 

• Aanbod (OP1) 
De school heeft haar aanbod niet afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van al haar leerlingen. 
Het bestuur voldoet niet aan artikel 8, tweede lid en artikel 9, 
eerste lid, WPO. 

 
Daarbij hebben wij het bestuur opdracht gegeven om de 
tekortkomingen te herstellen en hebben wij afgesproken hierover in 
2021 een gesprek te voeren. 
 
Op de volgende pagina staat kort vermeld hoe het bestuur zich over 
de uitvoering van de herstelopdrachten heeft verantwoord. Hiermee 
heeft het bestuur aannemelijk gemaakt dat de tekortkomingenen 
zijn opgeheven. Wij beoordelen de standaarden nu niet, maar zullen 
bij het volgende vierjaarlijks onderzoek vaststellen hoe de situatie dan 
is. 
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Verantwoording bestuur 2 . 
Wij hebben op 15 november 2021 een gesprek gevoerd met de 
directeur-bestuurder van Happy Kids Education en de intern 
begeleider van de school. Op de agenda stonden, naast de twee 
herstelopdrachten zoals genoemd in ons rapport van 4 juni 2020, 
mogelijke risico's voor de kwaliteit van het onderwijs die in onze 
jaarlijkse risico-analyse naar voren zijn gekomen. 
 
In het gesprek heeft het bestuur de werkwijze toegelicht aan de hand 
van een beleidsdocument "Kwaliteitsstelsel; cyclisch werken in 5 
themaperiodes per schooljaar". Het bestuur heeft duidelijk gemaakt 
dat het planmatig en cyclisch werkt en de leerlingen ondersteuning 
biedt waar zij dat nodig hebben. Het schooljaar is onderverdeeld in 5 
periodes van 7-10 weken, waarin volgens een vaste structuur wordt 
gewerkt. Evaluatie volgt aan het einde van elke periode, waarin onder 
meer toetsgegevens, groepsplannen, lesobservaties en planningen 
worden meegenomen. 

Volgens het bestuur is ook het aanbod aangepast en nu meer op maat 
en passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraren 
maken per periode een planning voor taal en rekenen. De vakleraren 
maken daarnaast een planning voor de overige vakken in afstemming 
met de groepsleraren. Voor de leerlingen maken de leraren een 
weektaak op maat. 
 
Verder heeft het bestuur aangegeven dat de hierboven genoemde 
risico's (vooral in de resultaten) in beeld zijn. In het gesprek heeft het 
bestuur de achtergrond van de risico's verduidelijkt en aangegeven op 
welke wijze er dit jaar aan deze punten gewerkt wordt. 
 
Het bestuur heeft met de rapportage en in het gesprek voldoende 
aannemelijk gemaakt dat de tekortkomingen zijn hersteld. Wij 
beoordelen de standaarden waarvoor een herstelopdracht is gegeven 
nu niet opnieuw. Dit zullen wij doen in het volgende vierjaarlijks 
onderzoek bij het bestuur en de school. 
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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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