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Samenvatting 

De inspectie heeft op de Nederlandstalige school op Mallorca een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. We constateren dat de kwaliteit van 
het onderwijs voldoende is, maar op onderdelen verbetering behoeft. 
 
Wat gaat goed? 
We zien dat de school flinke inspanningen heeft geleverd om de 
school te laten groeien in omvang. Dat is ook gelukt, want het aantal 
leerlingen is verdubbeld. 
De nieuwe leslocatie in Can Pastilla is geschikt om de lessen in de 
Nederlandse Taal en Cultuur te geven. 
Binnen de huidige kaders en mogelijkheden leveren de leraren een 
goede prestatie, maar ze zijn zich terdege bewust dat er verdere 
verbetering nodig is om meer uit de leerlingen te halen. De leraren 
gaan de komende periode hard werken aan verdere 
schoolontwikkeling. 
De leerlingen voelen zich veilig op school. Er heerst rust en we zien 
een respectvolle omgang met elkaar. De leerlingen gaan met plezier 
naar school en de ouders zijn tevreden. 
 
Wat kan beter? 
Door de vele verschillen in niveaus tussen de leerlingen in de twee 
groepen moeten de leraren alle zeilen bijzetten om doelgericht les te 
kunnen geven en leerlingen actief betrokken te houden bij de les. Dat 
lukt door veel looprondes en de aandacht te verdelen over alle 
leerlingen, maar dat gaat ten koste van de diepgang. Dat kan beter, 
bijvoorbeeld door de groepen kleiner te maken of door meer handen 
in de groep. 
De kwaliteitszorg is nog op orde, maar kan sterk verbeteren door 
meer aandacht en tijd te besteden aan de controle, de uitvoering, de 
evaluatie en de eventuele bijsturing van de plannen. 
De leraren hebben regelmatig contact met de ouders, maar de 
informatie over de taal- en leesontwikkeling van hun kinderen kan 
beter. 
 
Wat moet beter? 
Er zijn enkele zaken die beter moeten. Allereerst vragen we aandacht 
voor de afname van de toetsen en het bijhouden van de 
toetsgegevens. Dat moet op leerling- en groepsniveau beter. Veel 
gegevens zijn niet compleet, zodat de (historische) ontwikkelingslijn 
per leerling moeilijk te volgen is. De relatie tussen de ontwikkeling van 
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een leerling en het ondersteunen en begeleiden in de groep is 
nauwelijks zichtbaar. Daarnaast wordt er niet altijd leeftijdsadequaat 
getoetst. 
 
Ook vragen we aandacht voor de schoolontwikkeling, omdat we 
stagnatie zien in groei. Veel conclusies en aanbevelingen uit het vorige 
rapport zijn blijven liggen en vragen nog steeds om uitvoering. We 
merken dat er tussen het bestuur en het team nauwelijks een 
professionele dialoog is en dat het onderwijskundig leiderschap, en 
daarmee de onderwijskundige aansturing, ontbreekt. Dat moet beter. 
Tot slot vragen we aandacht voor het schoolplan. Dat voldoet in de 
huidige vorm niet aan de eisen en zal opnieuw geschreven moeten 
worden. Het bestuur krijgt hier een herstelopdracht voor en levert een 
binnen 8 maanden een adequaat schoolplan in. 
 
Vervolg 
De Nederlandstalige school op Mallorca komt in beginsel over vier jaar 
opnieuw in aanmerking voor een onderzoek. 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuïteit ● 

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 alle 
lessen bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met 
leerlingen, ouders, leraren en bestuur. 
 
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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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de uitgangssituatie, de conclusie en het 
vervolg weer van het onderzoek op de Nederlandstalige school op 
Mallorca. 
 
Uitgangssituatie 
Door een goede pr-strategie van het bestuur is de school sinds het 
vorige bezoek in leerlingenaantallen verdubbeld. De school telt nu 35 
leerlingen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar. De leerlingpopulatie 
bestaat vooral uit leerlingen waarvan één van de beide ouders de 
Nederlandse Taal als moedertaal spreekt. Zij krijgen op 
zaterdagochtend les van twee leraren, die elk een groep aansturen op 
de nieuwe locatie in Can Pastilla. Beide leraren worden ondersteund 
door een klassenassistent. Eén van de leraren vertrekt na de 
zomervakantie, zodat er een vacature ontstaat. Om de continuïteit te 
garanderen vraagt dat van het bestuur de nodige inspanning in 
werven, selecteren, inwerken en begeleiden. 
Het bestuur bestaat uit vijf leden en opereert als een beleidsbepalend 
bestuur. Dat wil zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de kaders, 
het personeelsbeleid, de financiën en de PR. Het onderwijskundig 
beleid en uitvoering daarvan beleggen ze bij de leraren. De rol van 
onderwijskundig leider / coördinator is niet belegd. 

 
 
De kwaliteit van het onderwijs op de Nederlandstalige school op 
Mallorca is voldoende. 

Conclusie 
Op 16 maart 2019 hebben wij de kwaliteit van het onderwijs op de 
Nederlandstalige school op Mallorca onderzocht. De kwaliteit vinden 
wij voldoende. 
Het onderzoek laat echter ook zien dat de kwaliteit van het onderwijs 
ten aanzien van de kwaliteitscultuur (KA2) verbeterd moet worden. De 
resultaten (OR1) zijn niet te beoordelen. De standaarden Zicht op de 
ontwikkeling van de leerlingen (OP2) en de Kwaliteitszorg (KA1) zijn 
weliswaar voldoende, maar kennen beide een 
herstelopdracht. Standaard OP2 voor de toetsen en het bijhouden van 
de toetsgegevens en standaard KA1 voor het herschrijven van het 
schoolplan. 
 
De school zal zich de komende tijd moeten beraden op de organisatie 
van haar onderwijs. De twee groepen zijn te complex van 
samenstelling om standaard de methodelessen op meerdere 
leerjaarniveaus én gedifferentieerd aan te bieden. De huidige aanpak 
geeft onvoldoende mogelijkheden voor leerlingen om actief aan het 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

School 

Herstelopdracht voor Zicht op 
ontwikkeling (OP2). De school heeft 
nog niet alle belangrijke kenmerken 
van de leerlingen in beeld gebracht 
en hier consequenties voor het 
handelen aan verbonden. Daardoor 
kunnen de leerlingen onvoldoende 
een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doorlopen. 

Het bestuur zorgt ervoor dat de 
toetsen en het verwerken van de 
toets- en observatiegegevens op 
orde komen en dat de leraren op 
basis van de plannen hun handelen 
aanpassen aan de didactische 
behoeften van de leerlingen. 
 
 

Tijdens ons volgende bezoek 
beoordelen we of deze tekortkoming 
is opgeheven. 

Er is geen professionele 
kwaliteitscultuur. 

Wij verwachten dat de school beter 
werkt aan de versterking van de 
onderwijskwaliteit en meer aandacht 
besteedt aan inhoud, processen en 
procedures. 

Over vier jaar kijken we of de leraren 
niet alleen individueel, maar ook als 
team (samen met het bestuur) een 
hoge ambitie hebben. 

Overige wettelijke vereisten 

In het schoolplan ontbreekt het aan 
een uitwerking van het aanbod, het 
personeelsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitszorg. 

Het bestuur zorgt ervoor dat uiterlijk 
1 december 2019 het schoolplan 
voldoet aan de gestelde vereisten. 
Het bestuur doet de inspectie 
uiterlijk 1 december 2019 het 
bijgestelde schoolplan toekomen. 

Wij gaan uiterlijk 1 januari 2020 na of 
het schoolplan voldoet aan de 
gestelde eisen. 

werk te zijn en aan de doelen te werken die bij hun ontwikkeling 
passen. 
Daarnaast is het noodzakelijk om het (onderwijskundige) overleg 
tussen het bestuur en de leraren en de leraren onderling te 
bevorderen. Dat is nodig om de structuur en de samenhang in beleid 
en in uitvoering meer op elkaar af te stemmen. 

Afspraken over vervolgtoezicht 

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs bekeken op de 
Nederlandstalige school op Mallorca. Op basis van onze bevindingen 
hebben wij drie herstelopdrachten gegeven. Wij hebben met het 
bestuur afgesproken dat zij zorgdraagt voor het herstel van de 
hieronder vermelde tekortkomingen. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Aanbod is voldoende 
De kwaliteit van het aanbod is voldoende. De school beschikt over een 
breed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen en aansluit bij het 
(beoogde) niveau van de leerlingen. De school gebruikt actuele 
methoden, die het mogelijk maken een goede samenhang te 
realiseren tussen het spreken, het luisteren, het lezen en het schrijven. 
Alle lesstof wordt op school verwerkt, de leerlingen krijgen nauwelijks 
huiswerk mee. Dat komt vooral omdat de lokale scholen juist veel 
huiswerk meegeven. 
De mogelijkheid om de lessen digitaal te ondersteunen is ook 
aanwezig. Met de extra subsidie van het NOB (stichting Nederlands 
Onderwijs Buitenland) zijn digi-borden en tablets aangeschaft. Er 
wordt ook specifiek aandacht besteed aan de Nederlandse en 
Vlaamse cultuur. Verder beschikt de school over bibliotheekboeken, 
met ook voldoende non-fictie boeken. 
 
Zicht op ontwikkeling – verbetering noodzakelijk 
De leraren nemen één of twee keer per jaar niet-methodegebonden 
toetsen af voor spelling en begrijpend lezen. Sinds vorig jaar wordt 
ook de toets technisch lezen afgenomen. In de groepsmappen laten 
de leraren zien dat zij de toetsen en observatiegegevens afnemen en 
nader bekijken, maar dat gebeurt niet systematisch. Vaak ontbreken 
gegevens of is de vindplaats lastig te achterhalen. Ook komt het voor 
dat leerlingen niet leeftijdsadequaat worden getoetst, bijvoorbeeld 
dat leerlingen uit groep 7/8 getoetst worden met toetsen van groep 5. 
Dat zorgt wel voor een hoog niveau, maar geeft geen reëel beeld. 
De ontwikkeling van de leerlingen dient op individueel niveau gepland 
en gevolgd te worden. In het overleg met de leraren is geopperd om 
een leerlingkaart te maken, met vaardigheidsscores en bijbehorende 
doelen vanuit de leerlijn. Dat geeft richting aan het planningsproces 
voor de leraar, maar ook voor de leerling. Het vormt tevens de basis 
voor evaluatie en analyse van de voortgang en kan in de 
communicatie met de ouders en het bestuur een beeld geven van de 
individuele- en schoolontwikkeling. 
 
Didactisch handelen – binnen de  huidige opzet van de school 
voldoende 
De kernstandaard didactisch handelen is voldoende, omdat de 
inspanningen van de leraren bijdragen aan begrip om de lesstof 
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zelfstandig te verwerken. Het grote aantal leerlingen leidt echter tot 
groepen waarin wel vijf of nog meer niveaus aanwezig zijn. 
Afstemming op deze verschillen stelt hoge eisen aan het 
onderwijsproces. Tijdens de lesobservaties zien we zeker de focus en 
de ambitie van de leraar om het aanbod op het niveau van de leerling 
af te stemmen, maar we nemen ook waar dat er veel leerlingen 
‘bediend’ moeten worden. Het is haast niet te belopen, waardoor de 
instructie oppervlakkig wordt en de verwerkingsstof centraal komt te 
staan. Daar is dan ook de ondersteuning van de leraar (en de 
klassenassistent) op gericht. Daarmee dreigt het leren te verworden 
tot het goed maken van de opdrachten, terwijl het zo belangrijk is dat 
de instructie krachtig blijft, gericht op samenhang, context van de 
lesstof en strategieën. Desondanks zien we ook dat de taakgerichtheid 
en de actieve betrokkenheid van de leerlingen voldoende is. 

3.2. Schoolklimaat 

Pedagogisch klimaat is ondersteunend voor de ontwikkeling 
De leraren van de Nederlandstalige school op Mallorca zijn betrokken 
op de leerlingen en creëren een stimulerend pedagogisch klimaat. De 
regels zijn voor iedereen duidelijk en de gemaakte afspraken worden 
nagekomen. Tijdens het onderzoek hebben we gezien dat de leraren 
en de leerlingen elkaar respectvol benaderen. Het schoolklimaat is wel 
ondersteunend voor de sociale ontwikkeling, maar veel minder voor 
de cognitieve ontwikkeling. Zoals al genoemd bij zicht op 
ontwikkeling en didactisch handelen zal meer afstemming leiden tot 
hogere prestaties. De ouders participeren actief in de school en bij het 
halen en brengen van de leerlingen worden diverse contacten 
onderhouden. 

3.3. Onderwijsresultaten 

Onderwijsresultaten niet te beoordelen 
We kunnen de onderwijsresultaten niet beoordelen, omdat we over te 
weinig gegevens beschikken van de leerlingen van groep 8. 
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Als we naar de overige toetsresultaten kijken en inzoomen op de 
behaalde vaardigheidsgroei, passend bij de leeftijd, dan zien we het 
beeld dat spelling achterblijft ten opzichte van het Nederlandse niveau 
en dat begrijpend- en technisch lezen het gewenste niveau 
benaderen.  

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg voldoende, kan scherper in de uitvoering 
De school werkt aan de kwaliteitsverbetering en formuleert 
verbeteracties in het ‘verbeterplan 2016-2020’. Als we echter wat 
dieper inzoomen dan zien we ook dat het verbeterplan en de 
schoolgids redelijk statische documenten zijn. Het schoolplan bevat 
vier pagina’s die ook in de schoolgids staan en gaat vooral over de 
missie en de visie, maar doelen over de onderwijskwaliteit en beleid 
ten aanzien van personeel en financiën ontbreken. 
Al met al mag de aandacht voor het cyclische denken best wat 
scherper. We zien nog wel de uitvoering van de plan-do acties, maar 
de check-act acties komen er karig af. 
De borging, het vastleggen van afspraken en processen, is op orde en 
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en het team is 
voor een ieder duidelijk. Opvallend is wel dat door het ontbreken van 
een coördinator de wereld van het bestuur en de wereld van het 
onderwijs weinig verbonden lijken te zijn. 
 
Kwaliteitscultuur niet op orde 
De kwaliteitscultuur van de school moet daarom beter. In de 
overlegstructuur tussen het bestuur en het team moet de nadruk veel 
meer liggen op de onderwijskundige ontwikkelingen. De leraren en 
het bestuur (ouders) mogen meer gezamenlijk optrekken bij het 
vaststellen van het schoolplan, de doelen, de onderwijskundige visie 
en bij de keuzes en de uitvoering van de gewenste verbeteringen. Over 
vier jaar kijken we of deze standaard verbeterd is. 
 
Ouders zijn geïnformeerd 
De school legt verantwoording af over het onderwijs. Dat doet ze 
vooral door middel van rapporten en de communicatie tijdens het 
halen en brengen van de leerlingen. Formele gesprekken over hoe hun 
kind presteert vinden nauwelijks plaats. Daar hebben ouders ook 
minder behoefte aan. Ouders die wij gesproken hebben zijn tevreden 
over het onderwijs aan hun kinderen en de benaderbaarheid van het 
team. Ze hebben vertrouwen in de school.  
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3.5. Financieel beheer 

Continuïteit voldoende gewaarborgd 
Deze standaard beoordelen we als voldoende. Tijdens het gesprek 
bleek dat het bestuur goed zicht heeft op de financiële uitgangspositie 
van de Nederlandstalige school op Mallorca. Er is een financiële 
planning en het bestuur waarborgt het voortbestaan van de school 
door de balans tussen de inkomsten en de uitgaven goed te bewaken. 
Voor het geval er onverwachte uitgaven zijn of voor het geval dat er 
één of meerdere inkomstenstromen wegvallen heeft het bestuur een 
financiële reserve. Indien nodig kan de school één jaar draaien zonder 
inkomsten. Het bestuur legt geen financiële verantwoording af aan de 
ouders en er is geen kascontrolecommissie actief. Dat is wel een 
aandachtspunt. 
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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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