NTC El Tulipán Perú

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het Onderwijs

Datum vaststelling: 14 november 2019

Samenvatting

De inspectie heeft bij ntc El Tulipán in Lima, Peru een
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Wij bezoeken Nederlandse scholen in
het buitenland in principe eens in de vier jaar. We constateren dat de
kwaliteit van het onderwijs op ntc El Tulipan voldoende is.

School: NTC- El Tulipan
Totaal aantal leerlingen: 18

BRIN: 29RA

Wat gaat goed?
De kwaliteit van het onderwijs op de school is van voldoende niveau.
Het aanbod, het didactisch handelen en het pedagogisch klimaat
waarderen wij als Goed, de overige standaarden zijn Voldoende. De
betrokkenheid en het enthousiasme van zowel de bestuurder als de
directeur en de leraar dragen bij aan de kwaliteit van de school. Het
onderwijs op El Tulipán is eigentijds, doelgericht, gestructureerd en
afgestemd op het niveau van de leerlingen. Daarnaast zorgt de leraar
voor een prettig pedagogisch klimaat waardoor de leerlingen zich
kunnen focussen op het leren. De school verzamelt verschillende
gegevens om de kwaliteit van het onderwijs in beeld te krijgen. De
ouders en leerlingen met wie wij gesproken hebben geven aan
tevreden te zijn over de Nederlandse lessen. De school is financieel
gezond.
Wat kan beter?
De school verzamelt veel gegevens, zowel op leerling- als op
schoolniveau. De volgende stap is om deze gegevens scherp en in
samenhang te analyseren en op basis hiervan concrete doelen
/ambities te formuleren. Door op basis van een grondige analyse een
concreet plan te maken en dit vervolgens te evalueren werkt de school
planmatig en cyclisch aan verbetering. Hiermee kan de school meer
gaan sturen op onderwijskwaliteit in plaats van deze alleen te volgen.
Vervolg
El Tulipán krijgt in principe over vier jaar opnieuw een
kwaliteitsonderzoek.
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1 . Opzet van het onderzoek
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.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
●

SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
●

FB1 Continuïteit

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen
bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met
leerlingen, ouders, leraar, directeur en bestuurder.
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:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Uitgangssituatie en conclusie
In dit hoofdstuk geven we de uitgangssituatie en de conclusie weer
van het onderzoek bij NTC El Tulipán.
Uitgangssituatie
Ntc El Tulipán is onderdeel van de Asociación cultural El Tulipán die naast de ntc-lessen - ook cursussen Spaans en Nederlands aanbiedt
aan volwassenen. In 2018 heeft El Tulipán het ntc-onderwijs
overgenomen van Stichting De Lama die sinds 2007 onderwijs in de
Nederlandse taal en cultuur (ntc) aanboden in Lima. Het ntc-deel van
El Tulipán telt momenteel 18 leerlingen, allemaal op het niveau van
het primair onderwijs. Het leerlingenaantal is het laatste jaar gegroeid.
Volgens het bestuur heeft dit te maken met de bereikte stabiliteit
binnen het bestuur en de aansturing van de school. De leerlingen
krijgen wekelijks les van een bevoegde leraar op de maandag,
woensdag of donderdag en om de week op zaterdag. El Tulipán
beschikt over een eigen pand. Naast de lessen organiseert de school
ook vijf cultuurdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Koningsdag.
Ongeveer de helft van de leerlingen op El Tulipán volgt dagonderwijs
op een Internationale school, de andere helft van de
leerlingen bezoekt overdag een lokale school. Veel leerlingen zijn
afkomstig uit gezinnen met één Nederlandstalige ouder en één
anderstalige ouder en worden meertalig opgevoed. Ongeveer 10 %
van de leerlingen heeft een Vlaamse achtergrond. El Tulipán geeft les
aan zogenaamde R1- (zelfde niveau als leeftijdsgenoten in Nederland),
R2- (maximale achterstand van twee jaar) en R3-leerlingen
(Nederlands als tweede taal). De meeste leerlingen zijn R2 en R3
leerlingen.
Het bestuur van de school is stabiel, de bestuurder is al jaren
verbonden aan El Tulipán en is ook eigenaar van deze taalschool. Het
bestuur houdt zich vooral bezig met financiën, marketing en
personeel. De dagelijkse gang van zaken op school wordt geleid door
de directeur, hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de leraar
en de uitvoering van het beleid. Het beleid wordt bepaald door de
bestuurder en de directeur, zij doen dit echter ook op basis van input
van en in samenspraak met de leraar. Daarnaast is er ook een
oudercommissie met vooral een adviserende en toezichthoudende
rol.

De kwaliteit van het onderwijs op El Tulipán is voldoende.
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Conclusie
Het onderwijs op El Tulipán is van Voldoende niveau. Het onderzoek
laat zien dat de kwaliteit van het onderwijs op alle standaarden van
Voldoende niveau is, drie standaarden hebben wij zelfs als Goed
gewaardeerd.
El Tulipán is erin geslaagd om na de overname van De Lama de
kwaliteit van het ntc-onderwijs verder uit te bouwen. Er wordt veel
energie gestoken in het planmatig en doelgericht werken op zowel
leerling- als schoolniveau en in verdere ontwikkeling van de
organisatie.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Aanbod is breed en eigentijds
De kwaliteit van het aanbod is Goed. De school beschikt voor alle
groepen over een breed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen en de
referentieniveaus Taal. De school gebruikt eigentijdse methodes en
maakt op basis van de leerlijnen die voor het ntc-onderwijs zijn
ontworpen doordachte keuzes in de planning en uitvoering van het
aanbod. Voor de kleuters werkt de school met thema's gebaseerd op
de doelen vanuit de leerlijn. Vanwege de geringe groepsgrootte
krijgen de leerlingen een bijna individueel aanbod dat is afgestemd op
hun niveau. In de lessen zien we een goede samenhang tussen
spreken, luisteren, lezen en schrijven. Daarnaast is veel van het
materiaal dat in de klas gebruikt wordt ook digitaal beschikbaar voor
ouders en leerlingen zodat zij er thuis mee kunnen oefenen. Het gaat
hier bijvoorbeeld om de woorden die bij het thema horen, liedjes die
geleerd zijn en spellingregels die zijn aangeboden. De inrichting van
het klaslokaal is ondersteunend voor het leren, zo hangen er
bijvoorbeeld de themawoorden voorzien van plaatjes. De school
beschikt over een bibliotheek met ook voldoende non-fictie boeken.
Ontwikkeling van de leerlingen is in beeld
De standaard zicht op ontwikkeling is Voldoende. De leraar houdt met
behulp van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen,
observaties en leerlingenwerk zicht op de cognitieve ontwikkeling
van de leerlingen. De leraar registreert zowel de resultaten op de
methode-onafhankelijke als de methodegebonden toetsen en de
observaties bij de kleuters op overzichtelijke en overdraagbare
wijze. De leraar kan vooral de informatie vanuit de methodeonafhankelijke toetsen echter meer gaan gebruiken om haar
onderwijs nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Een verbeterpunt is om twee maal per jaar de vooruitgang
op de methode-onafhankelijke toetsen per leerling (de zogenaamde
leerwinst) scherp te analyseren. En om op basis van deze analyse
concrete en ambitieuze doelen per leerling of groep leerlingen te
formuleren en deze vervolgens te vertalen naar een passende aanpak.
Dit biedt tevens de mogelijkheid om de leerlingen meer te betrekken
bij hun eigen ontwikkeling en daarmee het eigenaarschap bij
leerlingen te bevorderen. Bijvoorbeeld door samen met hen (en hun
ouders) hun leerdoelen en de voortgang hiervan te bespreken.
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Didactisch handelen is dik op orde
Deze standaard beoordelen we als Goed. De lessen zijn goed
voorbereid en verlopen gestructureerd. We zien een duidelijke uitleg,
een taakgerichte werksfeer en betrokken leerlingen. Hoewel de leraar
al gebruik maakt van interactieve werkvormen zou ze dit nog vaker
mogen doen om met name de mondelinge taalvaardigheid verder te
stimuleren. De lessen zijn doelgericht, het denken en werken vanuit
doelen is zichtbaar in alle lessen. Ook stemt de leraar zowel
in leerinhoud als in de instructie en de verwerking goed af op de
niveauverschillen tussen de leerlingen en op het aanbod van de
dagschool. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als het gaat om
grammatica.

3.2. Schoolklimaat

Pedagogisch klimaat is ondersteunend voor het leren
Deze standaard geven wij de waardering Goed. Door de sterke
pedagogische aanpak van de leraar verlopen de lessen in een prettige
en veilige sfeer. Er zijn heldere, positief geformuleerde gedragsregels
waar men zich aan houdt. Hierdoor heerst er een prettig werkklimaat
waarin de leerlingen de focus op het leren kunnen richten. Leraar en
leerlingen benaderen elkaar respectvol en het schoolklimaat is
ondersteunend voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling.
De ouders en leerlingen met wie wij gesproken hebben bevestigen dit
beeld.

3.3. Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten zijn niet te beoordelen
We kunnen de eindresultaten niet beoordelen omdat de school de
laatste jaren nauwelijks leerlingen in groep 8 heeft gehad.
Ondanks dat we geen oordeel uitspreken over de tussentijdse toetsen
zien we dat de leerlingen wat betreft begrijpend lezen, spelling,
woordenschat en technisch lezen over het algemeen voldoende
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vooruitgaan. Voor begrijpend lezen en technisch lezen scoren de
meeste leerlingen op een niveau dat maar iets onder of vergelijkbaar
is met dat van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Voor spelling en
woordenschat blijft het niveau echter meer achter bij het Nederlandse
niveau. Dit is overigens een gebruikelijk beeld binnen het ntconderwijs.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg voldoende, analyse en evaluatie kan scherper
Deze standaard is van Voldoende niveau maar wel met een aantal
ontwikkelkansen. De school verzamelt sinds dit jaar verschillende
gegevens omtrent de kwaliteit van de school. Onder andere de
leerresultaten, een zelfevaluatie en een ouderenquête. Op basis
hiervan zijn verbeterpunten geformuleerd die vervolgens in het
schoolplan zijn opgenomen. Dit is echter een proces in ontwikkeling.
De volgende stap is om de verzamelde gegevens in onderlinge
samenhang grondig te analyseren en op basis hiervan heldere doelen
en ambities te formuleren en deze uit te werken in van het schoolplan
afgeleide jaarplannen. Hierbij is aandacht voor prioritering, planning
en verantwoordelijkheidsverdeling belangrijk. Daarnaast vragen wij
aandacht voor de evaluatie van het jaarplan en het schoolplan en
verslaglegging hiervan. De borging, het vastleggen van afspraken en
processen, is op orde.
Kwaliteitscultuur is op orde
De standaard kwaliteitscultuur is Voldoende. De verdeling van taken
en verantwoordelijkheden tussen bestuurder, directeur,
oudercommissie en leraar is helder en functioneert goed. De leraar
professionaliseert zich vooral op eigen initiatief door bijvoorbeeld veel
informatie over onderwijs aan meertalige leerlingen tot zich te nemen.
Er zijn plannen vanuit andere ntc-scholen om een regiobijeenkomst te
organiseren in Midden-Amerika. Mocht dit doorgaan dan zal de
school daaraan gaan deelnemen. De leraar heeft tot nu toe nog niet
deelgenomen aan webinars of de bijscholing van de Stichting NOB. Dit
laatste is overigens lastig te realiseren, enerzijds vanwege de kosten
en anderzijds vanwege het feit dat er op het zuidelijk halfrond er geen
vakantie is in juli.
De school is voornemens vanaf dit jaar - naast de informele
gesprekken tussen leraar enerzijds en directeur en bestuurder
anderzijds - ook formeel jaarlijks functionerings- en/of
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beoordelingsgesprekken te gaan voeren.

Ouders zijn geïnformeerd
De verantwoording en dialoog van de school met belanghebbenden is
Voldoende. De school communiceert actief met de ouders tijdens
formele voortgangsgesprekken en nieuwsbrieven maar ook tijdens
het halen en brengen van de leerlingen. Uit het gesprek dat wij
met een aantal ouders voerden blijkt dat ze tevreden zijn over de
benaderbaarheid van de leraar, directeur en bestuurder van de school.
Ook hebben ze vertrouwen in de school en zijn ze blij met het
onderwijs aan hun kinderen.

3.5. Financieel beheer

Financiële continuïteit gewaarborgd
Ook deze standaard is Voldoende. El Tulipán kan op korte en lange
termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen. De school streeft
ernaar om onafhankelijk van de subsidie te zijn, dit is momenteel
echter nog niet het geval. Naast de jaarlijkse accountantscontrole
controleert ook de oudercommissie de financiën. De school legt nog
geen verantwoording af aan alle ouders wat betreft de inkomsten en
uitgaven.
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4 . Reactie bestuur en school
In de eerste plaats willen wij benadrukken dat het inspectiebezoek
voor ons op het perfecte moment plaatsvond. Zoals reeds geschetst in
het hoofdstuk ´Uitgangssituatie en conclusie´ is de vroegere NTCschool De Lama in 2018 opgegaan in El Tulipán. Na een wat onstuimig
begin hebben we in augustus met onze nieuwe leerkracht een nieuwe
start gemaakt. Deze nieuwe start bood ons de mogelijkheid om alle
processen opnieuw in te richten en aangezien het oude schoolplan tot
en met 2018 liep bood dit ons de mogelijkheid een schoolplan op te
stellen dat trouw doet aan de dagelijkse praktijk. Vanuit El Tulipán
reageerden we heel enthousiast op een deelname aan de pilot Mijn
Schoolplan van de Stichting NOB. Mijn Schoolplan heeft ons geholpen
om onze ideeën en gedachten op een volledige en gestructureerde
manier op papier te krijgen. Met het voltooien van het schoolplan
2019 – 2022 en de schoolgids 2019 beschikt El Tulipán over
documenten die precies weergeven hoe wij als organisatie over
Nederlandse les denken en waar wij voor staan. Wij hoopten door het
inspectiebezoek de bevestiging te ontvangen dat we de juiste weg
ingeslagen zijn en met welke verbeterpunten we naar een volgend
niveau zouden kunnen komen.
Het bezoek op 11, 12 en 14 oktober van de inspecteur hebben wij als
zeer prettig, open en deskundig ervaren. Vanuit El Tulipán gingen we
met een open houding het bezoek in omdat wij ervan overtuigd waren
op die manier ook de beste feedback te krijgen. Gesprekken met
directie, leerkracht en ouders vonden in een open en plezierige sfeer
plaats.
Tijdens het eindgesprek deelde de inspecteur ons haar bevindingen
mee, waarbij de kwaliteit van het onderwijs op school als voldoende
werd beoordeeld en enkele onderwijskundige gebieden als goed
werden aangemerkt. Hier zijn we als startende school erg trots op.
Verder erkende zij ook dat wij nog een school in ontwikkeling zijn en
dat onze grootste uitdaging nu ligt in het analyseren van de
verzamelde gegevens en deze vervolgens mee te nemen in het beleid
voor de komende jaren. Wij onderschrijven de bevindingen van het
rapport ten zeerste.
Kortom, met een tevreden en trots gevoel kijken wij terug op het
inspectiebezoek en met nieuwe ideeën en energie kijken wij naar de
toekomst.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

