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Samenvatting 

De inspectie heeft op 8 november 2021 een kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd op basisschool Klein College in Willemstad, Curaçao. Wij 
bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in principe eens in de 
vier jaar. Door de coronapandemie zijn alle Nederlandse scholen op 
Curaçao in november in één bezoek geclusterd. Voor Klein College 
betekent dit dat het laatste inspectiebezoek drie jaar geleden 
plaatsvond. In september 2021 hebben we eerst een stand van zaken 
gesprek gevoerd met de directie van de school. In september hebben 
we afgesproken een beperkt compact kwaliteitsonderzoek uit te 
voeren om zo de toezichtlast voor de school te beperken. Bij de start 
van het bezoek heeft de directie aangegeven toch graag een volledig 
kwaliteitsonderzoek te krijgen. We constateren dat de kwaliteit van 
het onderwijs op Klein College voldoende is. Voor scholen in het 
buitenland geldt, vanwege de specifieke situatie, dat we op 
schoolniveau de waarderingen voldoende of onvoldoende kennen. 
Alle onderzochte standaarden zijn minimaal van voldoende niveau. De 
school laat op drie van de onderzochte standaarden goede kwaliteit 
zien. De onderwijsresultaten beoordelen we, net als in de Nederlandse 
situatie, in schooljaar 2021-2022 niet. 
 
Wat gaat goed? 
De school heeft een breed aanbod dat aansprekend is en dat het team 
in een doorgaande lijn van de peuters tot en met groep 8 aanbiedt. 
Hier heeft de school ten opzichte van het vorige bezoek een mooie 
ontwikkeling in doorgemaakt. Zij maakt gerichte keuzes, gebaseerd 
op de visie van de school en de kenmerken van de leerlingen. 
Voorbeelden hiervan zijn de speciale groepen voor leerlingen die meer 
ondersteuning nodig hebben en de schakelklas voor kleuters, die de 
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. De school heeft goed 
zicht op de ontwikkeling van alle leerllingen en biedt haar leerlingen 
een passend onderwijsaanbod en ondersteuning. De leraren zorgen 
voor een stimulerend leerklimaat. We zien een betrokken directie, die 
constant bezig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en 
te vernieuwen. 
 
Wat kan beter? 
Na twee onrustige jaren door de coronapandemie met 
schoolsluitingen, is een aantal ontwikkelingen logischerwijze 
langzamer gegaan dan de planning was. Bovendien vonden er 
meerdere wisselingen binnen het team plaats. We zien in de lessen 
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kansen om beter uitvoering te geven aan het door de school gekozen 
instructiemodel. Ook kunnen de leraren de goed geanalyseerde zorg 
per leerling in de groep beter voorbereiden en uitvoeren. 
 
Wat moet beter? 
Er zijn geen wettelijke vereisten die beter moeten. 
 
Vervolg 
De school komt in principe 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 ● 

OP4 (Extra) ondersteuning ● 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

 
In schooljaar 2021/2022 beoordelen we de resultaten (standaard OR1) 
niet vanwege de corona-pandemie. 

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 directie en het bestuur. 

Tevens hebben we gesproken met de Inspectie van het Onderwijs van 
Curaçao en met de Vertegenwoordiging van Nederland in Curaςao. 
 
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 Stichting Klein College. 
 
Uitgangssituatie 
Klein College bestaat vanaf 2005. Het leerlingenaantal op de school is 
de laatste jaren stabiel rond de 230 leerlingen. De school heeft 14 
groepen, waaronder twee zogenaamde iglo-groepen (individueel 
gerichte leerweg ondersteuning), een schakelklas voor kleuters en een 
peutergroep. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-
directeur, die beiden vanaf 2014 aan de school verbonden zijn en ook 
de directie vormen van de bijbehorende school voor voortgezet 
onderwijs, de Miguel Pourier Academy (MPA). De adjunctdirecteur is 
tevens zorgcoördinator. De onder-, midden- en bovenbouw hebben 
een bouwcoördinator. Dit zijn leraren met een extra taak. De school is 
gehuisvest in een aantal herkenbare vrolijke panden in dezelfde straat. 
De leerlingenpopulatie is divers. Een deel van de leerlingen heeft extra 
ondersteuning nodig. Klein College staat er om bekend dat ze extra 
ondersteuning kan bieden bij onder meer taalachterstanden, dyslexie, 
leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen of voor 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
Het bestuur bestaat officieel uit drie personen waaronder de 
voorzitter van de school, die in de praktijk als eigenaar het bestuur 
vormt. De samenwerking tussen de eigenaar en de directie van de 
school kent korte lijnen en bestaat uit veel informeel overleg. De 
directie is gemandateerd waar het gaat om de onderwijskundige 
zaken. Het bestuur is eindverantwoordelijk. De voorzitter-eigenaar 
wordt door de schoolleiding goed op de hoogte gehouden van de 
onderwijskundige ontwikkelingen en heeft zelf de financiën, het 
ondersteunend (niet onderwijskundig) personeel en de gebouwen in 
beheer. 

 
 
De kwaliteit van het onderwijs op Klein College is Voldoende. 

Conclusie 
Op 8 november hebben wij de kwaliteit van het onderwijs op Klein 
College in kaart gebracht. De kwaliteit van het onderwijs op Klein 
College is Voldoende. Voor scholen in het buitenland geldt, vanwege 
de specifieke situatie, dat we op schoolniveau de oordelen voldoende 
of onvoldoende kennen. We zien een stabiele school, met veel 
continuïteit in de aansturing, die een mooie kwaliteit laat zien en blijft 
werken aan het verbeteren van haar onderwijskwaliteit. Alle 
onderzochte standaarden op de school zijn minimaal van voldoende 
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niveau. De school laat op drie van de onderzochte standaarden goede 
kwaliteit zien. De onderwijsresultaten beoordelen we, net als in 
Nederland, in schooljaar 2021-2022 niet. 
 
De school heeft een gevarieerd en breed leerstofaanbod waarin zij 
gerichte keuzes maakt op basis van haar leerlingenpopulatie. 
Daarnaast zorgt het team voor een stimulerend leerklimaat en heeft 
zij de ontwikkeling van alle leerlingen goed in beeld. Leerlingen geven 
aan het fijn te vinden om naar school te gaan, de ouders bevestigen 
dit beeld. 
Klein College maakt haar visie om maatwerk aan ieder kind te bieden 
in de praktijk zichtbaar en goed doordacht en uitgewerkt waar. 
De school biedt naast haar reguliere aanbod ook gericht onderwijs 
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en biedt deze 
leerlingen hiermee een passende plek. Tevens krijgen kleuters die de 
Nederlandse taal nog niet beheersen de mogelijkheid om in een 
schakelklas in te stromen met als doel door te stromen naar de 
reguliere groepen. 
 
De geobserveerde lessen zijn van voldoende niveau. Hier liggen 
kansen om leerlingen meer uit te dagen en om de differentiatie, zoals 
die wel in beeld gebracht is, ook daadwerkelijk uit te voeren. 
 
Klein College krijgt in principe over vier jaar opnieuw een 
kwaliteitsonderzoek. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Aanbod is aantrekkelijk en passend bij de leerlingen 
De kwaliteit van het aanbod is Goed. De school beschikt over een 
breed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen en de referentieniveaus 
en aansluit bij het niveau van de leerlingen. Het aanbod is breed, 
naast het gedegen aanleren van de basisvaardigheden Nederlandse 
taal, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie en sociale vaardigheden, is 
er sinds dit schooljaar ook een vakleerkracht om het gerichte aanbod 
voor Engels te intensiveren in alle groepen. Vanaf groep vier is er een 
gedifferentieerd aanbod voor het vak Papiaments, passend bij de 
keuze voor vervolgonderwijs. De school maakt doordachte keuzes in 
het aanbod, passend in de visie van de school en passend bij het 
niveau van de leerlingen. Klein College heeft een uitgebreide 
bibliotheek waar de leerlingen actief gebruik van maken. De 
leeromgeving is aantrekkelijk en ondersteunend aan het leerproces 
van de leerlingen. We zien een mooie doorgaande lijn in het aanbod 
van de kleuters tot en met groep 8. Hier heeft de school de afgelopen 
jaren planmatig aan gewerkt. Een aandachtspunt voor de school is 
meer gebruik te maken van de differentiatie die al in de gebruikte 
methodes verwerkt is. 
 
De ontwikkeling van alle leerlingen is goed in beeld 
De kwaliteit van de standaard zicht op ontwikkeling is Goed. De 
school volgt de ontwikkeling van de leerlingen systematisch en 
uitgebreid. Zij analyseert de verschillende gegevens die zij uit 
observaties, verwerkingsopdrachten en toetsresultaten van 
methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen verkrijgt en 
heeft de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld. Vervolgens 
bepaalt de zorgcoördinator in overleg met de groepsleraar waar nodig 
een aanpak op maat. Dit gebeurt in de frequente zorggesprekken. Als 
eigen ambitie van de school laat Klein College zien dat zij ook 
leerlingen die het reguliere programma niet kunnen volgen, passend 
onderwijs biedt. Dit geldt ook voor kleuters die de Nederlandse taal 
niet of onvoldoende beheersen om in te kunnen stromen in reguliere 
groepen. De school heeft een heldere zorgstructuur en benut de inzet 
van een remedial teacher voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Het plan voor de inzet van de remedial teacher wordt 
momenteel herzien. 
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Duidelijke uitleg, mogelijkheden voor meer afstemming 
De standaard Didactisch handelen waarderen we als Voldoende. We 
hebben lessen gezien in de groepen 1-2, 3, 6 en 8. Ook hebben we de 
schakelklas en de midden- en bovenbouw groep van de iglo-groepen 
geobserveerd. De geobserveerde lessen zijn van voldoende niveau. Er 
liggen kansen om leerlingen meer uit te dagen en om de differentiatie, 
zoals die wel vooraf in beeld gebracht is, ook daadwerkelijk uit te 
voeren. We hebben dit tijdens de lesbezoeken te weinig gezien zowel 
in de voorbereiding van de les als in de uitvoering. De effectieve 
leertijd kan hierdoor toenemen. 
 
Extra ondersteuning is mooi uitgewerkt 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op 
een ander niveau dan de leeftijdsgroep biedt Klein College een 
passend onderwijsaanbod en ondersteuning in de iglo-groepen. 
Elke leerling in deze groep heeft een ontwikkelingsperspectief dat 
voldoet aan de wettelijke eisen, zoals deze in Nederland gelden. In de 
ontwikkelingsperspectieven zijn de mogelijkheden van de leerling 
vastgelegd en er is een uitstroomperspectief vastgesteld. Dit is 
afgestemd met de ouders. De school biedt hiermee mogelijkheden 
aan leerlingen en de school maakt haar visie waar om voor ieder kind 
het juiste niveau en de juiste aanpak te vinden. Wel geeft de school 
aan dat het dilemma om passend vervolgonderwijs op Curaςao te 
vinden soms erg groot is. 

3.2. Schoolklimaat 

 
Veiligheid is voldoende 
De standaard veiligheid is Voldoende. Klein College voldoet aan de 
eisen op het gebied van veiligheid. Zo is er een recent veiligheidsplan 
en monitort de school jaarlijks de veiligheidsbeleving en het 
welbevinden van leerlingen. Uit de analyse van de resultaten van de 
monitor kan de school meer halen op school-, groeps- en 
leerlingniveau. De analyses zijn nu globaal. De directie herkent dit en 
geeft aan dat een diepgaandere analyse en aanpak de volgende stap 
is, die in de zorggesprekken met de leraren aan bod komt. 
 
Goed pedagogisch leerklimaat 
Het pedagogisch klimaat waarderen we als Goed. De school- en 
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omgangsregels zijn voor iedereen duidelijk en we zien dat de 
gemaakte afspraken worden nagekomen. In sommige groepen moet 
de leraar hiervoor meer corrigerend optreden dan in andere groepen. 
De leraren gaan respectvol met de leerlingen om en hebben veel 
aandacht voor het welzijn van de leerlingen. De leerlingen geven 
tijdens de gesprekken aan dat zij het heel erg naar hun zin hebben op 
Klein College. De ouders, met wie wij gesproken hebben, bevestigen 
dit beeld. 
 

3.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

 
Kwaliteitszorg 
We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende. We zien ambitieuze 
plannen, passend bij wat de leerlingpopulatie vraagt. Het schoolplan 
2019-2023 vormt het uitgangspunt. Op basis daarvan beschrijft en 
evalueert de school in haar schoolgids de schoolontwikkeling voor de 
verschillende gestelde doelen. 
De coronaperiode met schoolsluitingen heeft het nodige van de 
directie en het team gevraagd waardoor logischerwijze niet alle vooraf 
gestelde doelen gehaald zijn. 
Voor een aantal verbeterdoelen maakt de school aparte analyses of 
plannen. Deze plannen kunnen sterker en doelgerichter. De directie 
herkent dit. 
De school vraagt de ouders en de leerlingen regelmatig om feedback 
middels een enquête. Voor komend schooljaar staat deze bevraging 
weer gepland. Een concreet punt dat opgepakt is naar aanleiding van 
de vorige ouderenquête is het structurele aanbod voor Engels door 
een vakdocent vanaf dit schooljaar. 

We beoordelen dit jaar vanwege corona de onderwijsresultaten in 
Nederland en op dagscholen in het buitenland niet. Wel betrekken we 
ze bij de kwaliteitszorg. We zien dat Klein College haar eindresultaten 
en tussenresultaten heeft geanalyseerd en daar ook haar beleid mede 
op ontwikkelt, zoals de extra aandacht voor rekenen en wiskundie die 
nodig is. 
 
Kwaliteitscultuur continu aandachtspunt 
De kwaliteitscultuur van de school is Voldoende. We merken dat er 
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sprake is van een groot draagvlak voor het beleid en de ambities van 
de directie. Hoewel de samenstelling van de directie en het bestuur al 
jaren stabiel is, zijn er regelmatig wisselingen binnen het lerarenteam. 
Hierdoor is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs – zowel op 
onderwijsinhoudelijk als op organisatorisch niveau – een blijvend 
aandachtspunt. We zien dat bepaalde ritmes en routines in het 
functioneren van een professionele kwaliteitscultuur nog sterker 
kunnen. Nieuwe leraren geven aan dat ze altijd bij de collega's terecht 
kunnen voor onderwijsinhoudelijke zaken. De directie laat sterk 
onderwijskundig leiderschap zien maar lijkt erg veel taken te hebben, 
ook in de uitvoering. Een aandachtspunt voor de directie en het team 
is door meer gerichte en regelmatige klassenbezoeken beter zicht te 
houden op het pedagogisch-didactisch handelen van het team en de 
uitvoering van de gemaakte afspraken hierover. Ook collegiale 
consultatie kan hierin een duidelijkere rol gaan spelen. 
 
Ouders zijn goed geïnformeerd, dialoog kan sterker 
De standaard verantwoording en dialoog waarderen we als 
Voldoende. De school legt duidelijk verantwoording af over de 
organisatie, het onderwijs en de financie?n. Dat gebeurt onder andere 
via de schoolgids, via mails, gesprekken en nieuwsbrieven. De ouders, 
met wie wij gesproken hebben, zijn heel tevreden over de informatie 
van de school, zowel over het beleid als over de ontwikkeling van hun 
kinderen. Zij geven aan dat ze goed op de hoogte zijn van de 
prestaties en de ontwikkeling van hun kind. 
De dialoog en het organiseren van tegenspraak kan sterker. Er was een 
klankbordgroep van ouders waar al langere tijd geen ouders meer 
voor te vinden zijn volgens de directie. Er is geen leerlingenraad of een 
andere wijze waarop leerlingen actief betrokken worden bij 
schoolontwikkelingen. Ten slotte bestaat het bestuur formeel uit drie 
leden maar in praktijk is er vooral overleg tussen de directie en de 
eigenaar-bestuurder. De lijnen zijn kort en de overleggen en 
besluitvorming gaan naar ieders tevredenheid. Dit systeem van 
verantwoorden en dialoog werkt met de huidige directie maar kan 
kwetsbaar zijn als er wisselingen gaan plaatsvinden. 
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Reactie bestuur en school 4 . 
Naar aanleiding van het bezoek aan onze school door de 
onderwijsinspectie, onverwachts en ruim een jaar eerder dan volgens 
de geldende norm, maakt het bestuur van Klein College graag 
gebruik van de geboden mogelijkheid om te mogen reageren op de 
ervaring, de beoordeling en de beschrijving van dit bezoek door de 
inspecteurs. 
 
Wij zijn blij met de beoordeling, ondanks dat we het oprecht jammer 
vonden dat we een zeer korte tijd hadden om het bezoek voor te 
bereiden en ook te laten leven bij onze collega’s, leerlingen en ouders. 
Desondanks zijn wij zeer trots op het resultaat en bevestigd het de 
professionaliteit, betrokken- en bevlogenheid van ons hele team. Een 
van de grootste complimenten die wij tijdens de mondelinge 
terugkoppeling mochten ontvangen is dat wij niet alleen schrijven dat 
ieder kind uniek is en wij onderwijs op maat bieden, maar dat de 
inspecteurs dit ook daadwerkelijk in praktijk ervaren en zien dat het 
ook in de praktijk uitgevoerd wordt. 
 
Bij onderstaande punten voorkomend in het rapport hebben wij een 
kanttekening, een toevoeging en/of een bekrachtiging geplaatst. 
 
Samenvatting 
Onder het kopje “Wat kan beter” staat nu dat een aantal 
ontwikkelingen logischerwijs langzamer zijn gegaan dan gepland. Dit 
vermoeden is aangegeven bij de inspectie (tijdens het “stand 
van zaken gesprek” in september), maar bij evaluatie van de 
jaarplanning en in de voorbereiding naar het inspectiebezoek in 
november 2021, kon er geconstateerd worden dat wij, ondanks 
de pandemie, dat het meerjaren schoolplan toch op schema ligt en 
daar zijn wij uiteraard trots op! Zie onze verantwoording hiervoor in 
onze schoolgids 2021-2022 Hdst 13. Deze schoolgids 2021 - 2022 
is voorafgaand aan het bezoek gedeeld met de inspectie. 
 
Onderwijsproces 
OP 1: Aanbod 
wij zijn als school erg blij met het goede resultaat op dit onderdeel. 
Wij vinden het belangrijk om als school zorg te dragen voor een breed 
aanbod dat aansluit bij het onderwijs in Nederland. Wij hebben de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan het goed in beeld brengen van een 
doorlopende lijn van groep 1 tot en met 8 en daarbij de nadruk gelegd 
op een goede aansluiting tussen de kleutergroepen en groep 3. Het is 
fijn dat deze ontwikkeling ook duidelijk gezien is door de inspectie. 
OP 2: Zicht op ontwikkeling 
Als school dragen we uit dat ieder kind uniek is en dat we door onder 
andere kleine klassen en veel aandacht voor zorg (zowel aan de 
onderkant als de bovenkant) er voor willen zorgen dat ieder kind ook 
gezien wordt. Dit zien wij bevestigd in dit rapport. Wij vinden het 
belangrijk om ons hierin te blijven ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld 
ontwikkelingsperspectief plannen in de IGLO groepen. Hierdoor kan er 
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specifiek naar bepaalde leerroutes worden toegewerkt. Met de 
herziening van het handboek voor remedial teaching willen we 
bewerkstelligen dat de routes duidelijk en overzichtelijk in kaart 
worden gebracht en dat er een betere aansluiting tussen remedial 
teaching en het werk in de groep plaatsvindt. Ook willen we een 
nauwere samenwerking tussen de groepsleerkracht en de remedial 
teacher. Om dit beter te faciliteren en implementeren sluit de remedial 
teacher aan bij  de zorggesprekken tussen de zorgcoördinator en de 
groepsleerkracht. 
OP 3: didactisch handelen 
Wij vinden het als school belangrijk om in het komende schoolplan 
meer aandacht te besteden aan het beter praktisch toepassen van 
differentiëren op de verschillende niveaus binnen de groepen en/of 
groepsdoorbroken.Wij zijn van mening dat de methode en de 
handleiding een belangrijke tools zijn als leidraad voor het geboden 
onderwijs, maar dat wij schoolbreed een aanpak kunnen en gaan 
formuleren, die nog meer inspeelt op de verschillende 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
OP 4: Extra ondersteuning 
De school heeft veel aandacht voor extra ondersteuning, maar zal de 
komende jaren blijven zoeken naar de ondersteuning en ontwikkeling 
hiervan, die ook ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs 
geboden kan worden en de mogelijkheden die hiervoor op Curaçao 
zijn. 
 
Schoolklimaat 
SK 1: Veiligheid 
De komende jaren zal er aandacht blijven voor het maken van 
analyses omtrent de veiligheid en sociale veiligheid van de kinderen. 
De structuur is goed en de leerlingen voelen zich veilig bij ons op 
school, maar wij willen de analyses gebruiken om deze terugkoppeling 
te borgen in een heldere veiligheidsstructuur. 
SK 2: Pedagogisch klimaat 
Wij maken ons als school hard voor een veilig en prettig pedagogisch 
klimaat en zijn blij te zien dat dit herkend en erkend wordt door de 
inspectie, maar ook door zowel leerlingen als ouders daadwerkelijk 
gezien, ervaren en bevestigd wordt. Door aandacht te besteden aan 
sociale vaardigheden, scherp en alert te zijn op mogelijk plaag/
pestgedrag en door regelmatig het pedagogisch klimaat te monitoren, 
willen wij dit blijven handhaven en waar nodig en/of 
mogelijk verbeteren. 
 
Kwaliteitszorg en ambitie 
KA 1: Kwaliteitszorg 
Vanuit de diverse analyses die wij geregeld uitvoeren komen er 
duidelijke speerpunten naar voren. Het is ons streven om deze 
speerpunten structureel door te zetten en aan te pakken om 
continu kritisch naar ons onderwijs te blijven kijken. Met een meer 
wisselende populatie, dan bijv. in Nederland, inherent aan het 
eilandleven, is analyseren gewenst. Zo kan er sneller 
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maatwerk worden aangepast, dan wel opgezet en geëvalueerd  voor 
de specifieke populatie. In mei 2022 zal wederom een ouder 
tevredenheids enquête worden uitgezet. 
KA 2: Kwaliteitscultuur 
Er zullen in het komende jaar meer collegiale consultaties zijn, buiten 
de reeds bestaande intervisie bezoeken vanuit de methode Kwink 
(sociale vaardigheden). De bouwcoördinatoren zullen collegiale 
visitaties gaan afleggen, in de vergaderingen zal intervisie 
plaatsvinden en vervolgens zullen wij streven naar bouw brede 
visitaties. 
KA 3: Verantwoording en dialoog 
Klein College vindt het belangrijk om ouders en leerlingen een stem te 
geven en hanteert daartoe een open deur beleid. Wij stimuleren 
leerlingen en ouders om direct naar de juf, bouwcoördinator of 
directie te stappen, wanneer er iets (positiefs of minder positief) 
speelt. Wij proberen proactief te communiceren met ouders en staan 
open voor ideeën van zowel ouders als leerlingen. Er is op initiatief 
van een leerling een opzet gemaakt voor een leerlingenraad. Ten tijde 
van dit schrijven heeft de 1e vergadering samen met de directeur van 
de leerlingenraad al plaatsgevonden. In de diverse nieuwsflitsen als 
ook in de schoolgids wordt er opgeroepen wanneer je als ouders 
graag betrokken wilt zijn/worden bij de ontwikkelingen van onze 
school en deel uit zou willen maken van onze (ouder)klankbordgroep 
dit kenbaar te maken. De animo hiervoor is gering. Dit kan liggen 
aan Covid, maar misschien ook aan het open en duidelijke 
communicatiebeleid, de laagdrempeligheid, de korte lijnen en de mini 
enquêtes die wij door het jaar heen uitzetten om de mening en 
wensen van ouders en leerlingen te peilen bij diverse onderwerpen. 
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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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