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Samenvatting 

De inspectie heeft op 12 december 2021 bij De Bonte Leeuw te Boston, 
VS, een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Wij bezoeken Nederlandse 
scholen in het buitenland in principe eens in de vier jaar. Vanwege de 
Covid-19 crisis is het onderzoek uitgesteld. In september 2021 hebben 
we een gesprek over de stand van zaken op de school gevoerd. 
Vervolgens hebben wij een compact digitaal onderzoek gedaan. We 
constateren dat de kwaliteit van het onderwijs op De Bonte Leeuw 
voldoende is. 
 
Wat gaat goed? 
De kwaliteit van het onderwijs is van voldoende niveau. De 
betrokkenheid en het enthousiasme van zowel het bestuur als de 
onderwijscoördinator en de leraren dragen hieraan bij. De lessen 
kenmerken zich door een duidelijke uitleg en een gestructureerde 
aanpak van de leraren en een actieve leerhouding van de leerlingen. 
Daarnaast heeft de school goed zicht op haar onderwijskwaliteit en 
werkt cyclisch, planmatig en doelgericht aan de verbetering hiervan. 
De resultaten van de verbeteracties zijn zichtbaar in de lessen en 
afspraken en werkwijzen worden helder vastgelegd. We waarderen de 
kwaliteitszorg dan ook als Goed. Tenslotte is de school financieel 
gezond. 
  
Wat kan beter? 
De school kan zich versterken door de toetsresultaten nog beter te 
gebruiken om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 
 
Vervolg 
De Bonte Leeuw krijgt in principe over vier jaar opnieuw een 
kwaliteitsonderzoek. 

School: De Bonte Leeuw 
 
Totaal aantal leerlingen: 51 
 
BRIN: 30EW 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

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 online 
vier lessen bezocht, documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd 
met het bestuur, de onderwijscoördinator en de leraren. 
 
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 Bonte Leeuw te Boston, VS. 
 
Uitgangssituatie 
De Bonte Leeuw biedt sinds 2009 onderwijs in de Nederlandse taal en 
cultuur (NTC) aan op het niveau van het primair onderwijs. Op dit 
moment volgen in totaal 51 leerlingen de NTC-lessen, waarvan vier 
peuters. Het leerlingenaantal is de laatste jaren  - ondanks de 
pandemie - redelijk stabiel gebleven. De leerlingen krijgen les van een 
team van acht leraren en een onderwijsassistent. De 
onderwijscoördinator geeft zelf geen les maar traint, ondersteunt en 
begeleidt de leraren. De onderwijscoördinator en één van de leraren 
zijn bevoegd. De lessen worden gegeven op zondagochtend en 
hebben de afgelopen anderhalf jaar - met speciale maatregelen - 
fysiek kunnen plaatsvinden. Dit heeft ertoe geleid dat er nauwelijks 
leerachterstanden zijn ontstaan. Naast deze lessen organiseert de 
school een aantal cultuuractiviteiten per jaar. De leerlingen op De 
Bonte Leeuw volgen dagonderwijs op verschillende lokale dagscholen. 
Verder komt ongeveer 60% van de leerlingen uit tweetalige gezinnen 
en wordt als gevolg daarvan meertalig opgevoed. Een klein deel van 
de leerlingen heeft een Vlaamse achtergrond. De Bonte Leeuw geeft 
les aan R1-leerlingen (zelfde niveau als in Nederland) en R2-leerlingen 
(maximale achterstand van twee jaar). De verhouding tussen R1- en 
R2-leerlingen is ongeveer 50-50. Het bestuur bestaat uit vijf leden, die 
op één na allemaal na het vorige inspectiebezoek zijn gestart. Het 
bestuur houdt zich vooral bezig met financiën, personele zaken, 
communicatie en pr. De onderwijscoördinator leidt de dagelijkse gang 
van zaken. Zij is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke 
kwaliteit en verantwoordt zich hierover aan het bestuur. 

 
 
 
De kwaliteit van het onderwijs op De Bonte Leeuw is voldoende. 

Conclusie 
Het onderwijs op De Bonte Leeuw is van voldoende niveau. De 
standaard kwaliteitszorg hebben we als Goed gewaardeerd, de 
overige standaarden zijn Voldoende. De standaard 
onderwijsresultaten is niet te beoordelen. 
 
De Bonte Leeuw is er in geslaagd - ondanks de pandemie - de 
kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen. De school werkt aan 
relevante onderwijsinhoudelijke thema's en het resultaat van deze 
inspanningen is zichtbaar in de lessen. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
3.1. Onderwijsproces 

Ontwikkeling van de leerlingen is in beeld 
De standaard Zicht op ontwikkeling is Voldoende. De leraren houden 
met behulp van methode-onafhankelijke toetsen, observaties en 
leerlingenwerk zicht op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. 
De leraren registreren zowel de resultaten op de toetsen als de 
observaties bij de kleuters en de overige leerlinggegevens op 
overzichtelijke en overdraagbare wijze in een leerlingdossier. Alhoewel 
een aantal leraren de informatie vanuit onder andere de methode-
onafhankelijke toetsen al gebruikt om het onderwijs nog beter af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen is dit nog geen 
schoolbrede praktijk. De school kan zich dan ook verbeteren door 
vooral de resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen scherp te 
analyseren. En op basis van deze analyses concrete en ambitieuze 
doelen per leerling of groep leerlingen te formuleren en deze 
vervolgens te vertalen naar een passende aanpak. 
 
Het lesgeven is van ruim voldoende kwaliteit 
Deze standaard waarderen we als Voldoende. De lessen zijn goed 
voorbereid en verlopen gestructureerd. Verder kenmerken de lessen 
zich door een duidelijke uitleg, een taakgerichte werksfeer en 
betrokken leerlingen. Ook is te zien dat er de laatste jaren gewerkt is 
aan een doorgaande lijn wat betreft de lesopzet, het werken met 
doelen en het hanteren van interactieve werkvormen. Tegelijkertijd is 
zichtbaar dat dit een proces in ontwikkeling is en er verschillen zijn 
tussen leraren. De onderwijscoördinator herkent dit en werkt samen 
met de leraren aan het continu verbeteren van het lesgeven. Tijdens 
de lessen is zichtbaar dat de leraren zich bewust zijn van het belang 
van mondelinge taal en woordenschat, een effectieve 
woordenschatdidaktiek is echter niet bij iedereen bekend en/of 
zichtbaar. 

3.2. Onderwijsresultaten 
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Onderwijsresultaten zijn niet te beoordelen 
We beoordelen de standaard Resultaten niet omdat er te weinig 
gegevens zijn - gezien het geringe aantal leerlingen in groep acht de 
laatste jaren - om een oordeel op te baseren. 
 
Ondanks dat we geen oordeel uitspreken over de tussentijdse toetsen 
zien we dat de leerlingen wat betreft begrijpend lezen, spelling en 
technisch lezen over het algemeen voldoende vooruit gaan. Ook zien 
we dat - ondanks de pandemie - een groot deel van de leerlingen op 
een niveau scoort dat vergelijkbaar of maar iets onder het niveau is 
van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dit is een mooie prestatie. 

3.3. Kwaliteitszorg en ambitie 

De kwaliteitszorg is doelgericht en planmatig opgezet en leidt tot 
steeds beter onderwijs 
De standaard Kwaliteitszorg is Goed. Het bestuur en de 
onderwijscoördinator hebben een helder en breed zicht op de 
kwaliteit van het onderwijs doordat zij onder meer gebruik maken van 
een zelfevaluatie, de leerresultaten op schoolniveau analyseren, 
jaarlijks een ouderenquête afnemen, lesbezoeken afleggen en 
coachingsgesprekken voeren. Op basis hiervan - en in overleg met het 
team - zijn verbeterpunten gefomuleerd, die vervolgens concreet zijn 
uitgewerkt in het schoolplan en het jaarplan. De doelen worden 
jaarlijks geëvalueerd en dit wordt in het jaarverslag beschreven. Deze 
evaluatie is meteen het startpunt van het nieuwe jaarplan. Kortom: de 
school geeft cyclisch, doelgericht en planmatig vorm aan de 
kwaliteitszorg. Verder is de onderwijscoördinator continu bezig met 
het implementeren van de geformuleerde verbeteracties. Zij traint, 
begeleidt en ondersteunt de leraren hierbij en zorgt ervoor dat 
iedereen de stappen zet die zowel passen bij de schoolontwikkeling 
als bij de eigen ontwikkeling van de individuele leraar. In de lessen is 
de opbrengst van de doelen waar de school aan gewerkt heeft 
duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om het werken met 
interactieve werkvormen. Ook geven de leraren aan dat zij beter zijn 
geworden in hun vak door de onderwijsinhoudelijke input van de 
onderwijscoördinator. Daarnaast legt de school ook alle afspraken en 
werkwijzen op een heldere, toegankelijke en overdraagbare wijze vast. 
 
Tot slot zijn ook de financiën in orde en heeft de school voldoende 
reserves om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Het bestuur 
verantwoordt zich jaarlijks tijdens een ouderbijeenkomst aan de 
ouders ten aanzien van de financiën. Ook controleert een externe 
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accountant de financiën. 
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Reactie bestuur en school 4 . 
Het Bestuur van de Bonte Leeuw (Boston, USA) herkent zich in de 
bevindingen van dit Inspectierapport, welke zijn opgesteld naar 
aanleiding van het Kwaliteitsonderzoek (KO) dat is uitgevoerd op 12 
december 2021 op onze school. 
 
Het is goed bevestigd te zien dat de keuzes die de afgelopen jaren zijn 
gemaakt in structurering & borging van onze onderwijsopzet alsmede 
de investeringen in kwaliteitsverbetering & ondersteuning van het 
docententeam onze school naar een hoger plan heeft getrokken. Het 
vormt de basis waarop we kunnen voortbouwen. 
 
Voor de komende jaren blijft de focus liggen op persoonlijke aandacht 
& begeleiding van onze leerlingen maar zullen, in lijn met de 
aanbevelingen, de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen 
en hieruit voortvloeiende resultaten meer aandacht krijgen. In 
combinatie met samenwerkend leren, vormt dit de belangrijkste pijler 
voor ons onderwijsplan voor de komende jaren. We kijken met 
vertrouwen uit naar de toekomst. 
 
Namens het Bestuur van De Bonte Leeuw (Boston, USA), 
 
Secretaris De Bonte Leeuw 
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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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