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Samenvatting 

De inspectie heeft op Master Amiko een onderzoek uitgevoerd naar 
de kwaliteit van het onderwijs. De school biedt onderwijs aan 
leerlingen die net in Nederland zijn en de taal nog moeten leren 
(nieuwkomers). De school is in november 2016 gestart. In juni 2017 
hebben we een informatief bezoek gebracht. 
 
De school heeft sinds de start in 2016 met veel wisselingen te maken 
in leerlingen, sommige blijven maar enkele weken, maar ook met 
wisselingen in het team dat steeds groeit. De eerste twee jaren 
stonden vooral in het teken van het organiseren van goed onderwijs in 
een prettige sfeer. De directie wil dit schooljaar gebruiken om 
samen een nieuw schoolplan te maken voor de komende jaren. 
 
Wat gaat goed? 
De leraren op de Master Amiko zorgen ervoor dat de leerlingen met 
plezier naar school gaan. Zij besteden veel aandacht aan het leren van 
de Nederlandse taal en rekenen en daarnaast is er ook aandacht voor 
hun gevoel van veiligheid en welbevinden. Zodra leerlingen instromen 
brengt de school in kaart wat leerlingen weten en welk aanbod ze 
nodig hebben om door te stromen naar het 'gewone' onderwijs. 
Regelmatig volgen de leraren of de leerlingen genoeg vooruit gaan. De 
leraren leggen meestal helder uit in een plezierige, rustige werksfeer. 
Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en voelen zich daar 
prettig bij.       

Wat kan beter? 
De school kan nog meer aandacht besteden aan het leren kennen van 
de Nederlandse samenleving en wat het betekent om hieraan deel te 
nemen. Ook kunnen de leraren hun lessen nog verbeteren door zich te 
scholen in Nederlands als Tweede Taal (NT2). Dit is speciale kennis 
gericht op lesgeven aan nieuwkomers. Uit het gesprek met leerlingen 
wordt duidelijk dat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen als er 
gepest wordt. De school heeft dit wel geregeld, maar de leerlingen zijn 
zich hiervan niet bewust. Dit kan nog beter worden uitgelegd.  
 
 
Vervolg 
We bezoeken de school in principe over vier jaar weer.  

Bestuur: Odyssee 
Bestuursnummer: 42546 
 

 
School: Master Amiko 
Totaal aantal leerlingen: 67 
BRIN: 13BQ-4 
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Opzet van het onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling  

OP2SN Zicht op ontwikkeling en begeleiding ● 

OP3 Didactisch handelen ● 

OP4 (Extra) ondersteuning  

OP6 Samenwerking  

OP8 Toetsing en afsluiting  

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat ● 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties  

OR3 Vervolgsucces  

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

De inspectie heeft op 4 december 2018 een kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd op de Master Amiko. Deze school voor nieuwkomers 
bestaat sinds november 2016. Om na te gaan of het onderwijs op deze 
relatief nieuwe school voldoende kwaliteit heeft, hebben wij een 
onderzoek uitgevoerd. 
 
Werkwijze 
Wij vormen onze oordelen door de onderwijspraktijk van de school te 
toetsen aan de standaarden uit het onderzoekskader 2017 primair 
onderwijs. 

Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben lessen 
bezocht in alle groepen, documenten geanalyseerd, gesprekken 
gevoerd met leerlingen, leraren , de intern begeleider en de directie. 
Aan het eind van het onderzoek hebben we een feedbackgesprek 
gevoerd met de directie, de intern begeleider, de leraren en een 
vertegenwoordiging van het bestuur. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen, 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 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
In dit hoofdstuk geven we de oordelen en de conclusie weer van het 
onderzoek bij Master Amiko. 
 
Het onderwijs op Master Amiko is van voldoende kwaliteit. Het 
leerstofaanbod is vooral gericht op het aanleren van de Nederlandse 
taal en rekenen bij nieuwkomers. De school investeert in een goede 
intake bij de instroom en bepaalt van daaruit welke doelen en 
leerlijnen leidend zijn. Regelmatig evalueren de leraren of de 
doelen ook worden gehaald en/of moeten worden bijgesteld. De 
leraren geven in het algemeen een heldere uitleg in een plezierige 
en gestructureerde leeromgeving. Voor leerlingen is het daardoor 
helder wat van hen wordt verwacht. Ze voelen zich prettig en veilig op 
school. De directie werkt met het team planmatig aan het verbeteren 
van het onderwijs en rapporteert per kwartaal hoe de school zich 
ontwikkelt. Het bestuur gebruikt deze rapportage voor 
voortgangsgesprekken met de directie. 
 
Bij de start van het bezoek heeft de directie een 
zelfevaluatie gepresenteerd aan de hand van de standaarden die we 
hebben onderzocht. Hieruit blijkt dat de directie goed in beeld heeft 
wat goed gaat en wat nog beter kan. Wij concluderen dat ons 
beeld overeenkomt met het beeld van de directie. 
 
 

 
 

Afspraken over vervolgtoezicht 

We bezoeken de school in principe over vier jaar weer. 
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Resultaten onderzoek 3 . 
Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving van de context van de 
school. Daarna volgen de beoordelingen en waarderingen van de 
onderzochte standaarden, en een toelichting daarop. 
 
Context 
Master Amiko, een nevenvestiging van de Steve Jobsschool, is in 
november 2016 gestart om de leerlingen uit het asielzoekerscentrum 
(azc) in Sneek onderwijs te geven. Zowel de Master Amiko als de Steve 
Jobsschool staan dicht bij het azc. De school is in 2016 gestart met 15 
leerlingen en gegroeid tot 67 leerlingen in december 2018. De 
doelgroep is sinds de start behoorlijk gewijzigd. Naast de 'reguliere' 
asielzoekersleerlingen (ongeveer 50 procent) verzorgt de school 
momenteel ook onderwijs aan leerlingen met een pre-POL-indicatie 
(Proces Opvang Locatie) of Dublin Akkoord. Dit zijn leerlingen die voor 
een (soms zeer) korte periode blijven en doorstromen naar opvang 
elders (binnen/buiten Nederland) of terugkeren. Niet alleen de 
doelgroep verandert, maar ook de aantallen fluctureren. Deze 
voortdurende in- en uitstroom en omvang vraagt veel van de 
flexibiliteit van het team.  

3.1. Onderwijsproces 

Aanbod 
De leraren gebruiken een aanbod dat voldoende is gericht op het 
doorstromen naar het regulier onderwijs. Positief is dat de school de 
feedback tijdens het inspectiebezoek in 2016 over het aanbod heeft 
opgepakt en sindsdien diverse methoden heeft aangeschaft die 
gericht zijn op het aanleren van de Nederlandse taal en rekenen voor 
nieuwkomers. Voor elk kind stelt het team een aanbod samen 
gebaseerd op leerlijnen die zijn bepaald op grond van het beginniveau 
en het perspectief van uitstroom of verblijfsduur. De leeromgeving is 
functioneel ingericht en ondersteunend voor het leren. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: een thematafel/-muur, visuele 
stappenkaarten, labeling, maar ook het gebruik van i-pads. Het 
aanbod voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt nu nog 
projectmatig aangeboden. De school wil dit verbeteren door het 
invoeren van een methode en is daar naar op zoek. We zien dat de 
school geen aanbod heeft op het gebied van actief burgerschap en 
sociale integratie. Dit is een verbeterpunt. 
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Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
De leraren volgen de resultaten van hun leerlingen voldoende zodat zij 
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit is een grote 
uitdaging omdat voortdurend leerlingen in- en uitstromen, en het 
beginniveau en de verblijfsduur erg verschillend kunnen zijn. Begin dit 
schooljaar heeft de school een leerlingvolgsysteem voor nieuwkomers 
aangeschaft. Met dit systeem kan de school haar resultaten spiegelen 
aan de gemiddelde norm van scholen met een soortgelijke 
leerlingenpopulatie. De eerste cyclus van 10 weken planmatig de 
vorderingen signaleren, opvallendheden bespreken, plannen 
uitvoeren en weer bijstellen, is afgerond. De leraren merken dat deze 
aanpak meer zicht geeft in wat van een leerling mag worden verwacht. 
Op schoolniveau wordt deze informatie gebruikt om 
groepsdoorbrekende instructie te geven. Een start hiermee is gemaakt 
met rekenen. De school heeft scholing ingekocht om het toepassen 
van deze cyclus te verdiepen, waarbij een concrete koppeling wordt 
gemaakt met het doelgericht werken met dag-/weekplannen. Mooi is 
dat de school niet schroomt om specialistische kennis in te zetten voor 
extra ondersteuning, zoals coaching door een gespecialiseerde 
orthopedagoog. Ook de contacten met COA ervaart de school als 
ondersteunend. Het team heeft zich recent geschoold in 
‘traumasensitief onderwijs’. 
 
Didactisch handelen 
De leraren leggen voldoende helder uit waardoor de leerlingen komen 
tot leren en ontwikkelen. Heel bewust stemmen de leraren hun 
handelen af op de leerlingen. Dit begint ’s ochtends met een inloop 
waarbij aandacht en contact van belang is om de overgang van de 
opvang naar school soepel te laten verlopen. Mooi is te zien hoe het 
bieden van rust en structuur door gebruik van allerlei hulpmiddelen 
bijdraagt aan voorspelbaarheid van de dag en de gerichtheid op leren. 
We zien dat de leraren werken met verschillende niveaugroepen 
waarin instructie, begeleiding en verwerking wordt gegeven. 
Samen bepalen hoe een goede les eruit ziet voor deze doelgroep is 
wat de school nog beter kan doen. We hebben elementen van een 
effectieve instructie gezien, maar zien ook dat het ophalen van 
relevante voorkennis en leerlingen meenemen in het stellen en halen 
van het lesdoel, nog beter kunnen. Ook leerlingen stimuleren tot 
actief taalgebruik in plaats van zelf veel aan het woord zijn, het 
toepassen van de NT2didactiek en woordenschatdidactiek, zijn 
invalshoeken waar de school nog meer profijt uit kan halen. 
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3.2. Schoolklimaat 

Veiligheid 
De school zet zich in om een veilig en prettig schoolklimaat te 
realiseren voor de leerlingen. Uit het gesprek dat we hebben gehad 
met leerlingen, blijkt dat ze zich veilig voelen. Ook geven ze aan dat de 
leraren problemen oplossen indien dit nodig is. De school monitort de 
veiligheidsbeleving van met name de leerlingen in de bovenbouw, met 
een tweetal instrumenten. Eén wordt door de leraren ingevuld en het 
andere instrument heeft de school zelf ontwikkeld. Dit instrument 
begrijpen de leerlingen en kan daardoor door henzelf worden 
ingevuld. Het voornemen is om dit instrument uit te breiden naar de 
middenbouw. De school hanteert diverse documenten die betrekking 
hebben op het veiligheidsbeleid, waaronder een pestprotocol. Het 
staat in de planning om de diverse onderdelen samen te voegen tot 
een integraal document veiligheidsbeleid gericht op de sociale, fysieke 
en psychische veiligheid. In het team zijn afspraken gemaakt wie 
verantwoordelijk is voor het coördineren van beleid tegen pesten en 
wie als aanspreekpunt fungeert voor leerlingen en ouders. Uit het 
gesprek met leerlingen blijkt dat ze niet weten wie deze persoon is. De 
school behoort dit meer onder de aandacht te brengen bij leerlingen. 
 
Pedagogisch klimaat 
De school heeft een prettig pedagogisch klimaat dat rust en structuur 
biedt. Dit is merkbaar in de groepen, maar ook in en om de school. 
Het contact tussen leraren en leerlingen is respectvol en de leraren 
tonen gewenst voorbeeldgedrag. Het nakomen van regels en 
afspraken heeft de aandacht en staat op de agenda. De school wil met 
het oog op het ontwikkelen van een nieuw schoolplan zich nog 
verdiepen in het ontwikkelen van een pedagogische visie. 
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3.3. Onderwijsresultaten 

Resultaten 
We beoordelen de eindresultaten van de school niet, omdat de 
inspectie voor de voorzieningen voor nieuwkomers geen 
opbrengstnormen heeft. We hebben met de school wel een gesprek 
gevoerd over de eigen ambities die de school heeft. De school geeft 
aan dat het ontwikkelen van eigen opbrengstdoelen straks mogelijk is 
als de school het leerlingvolgsysteem nieuwkomers volledig heeft 
ingevoerd. 

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie 

Kwaliteitszorg 
De school werkt voldoende planmatig en cyclisch aan het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit. Daarbij sluit de school aan bij het 
kwaliteitszorgsysteem dat het bestuur hanteert van schooljaarplan en 
kwartaalrapportages. Het effect van de kwartaalrapportage is dat 
voor alle betrokkenen duidelijk is hoever het team is met het 
realiseren van de voorgenomen speerpunten voor 
schoolontwikkeling. Voor het team blijft de koers helder en voor het 
bestuur biedt het een gelegenheid om feedback te geven op de 
schoolontwikkeling en in gesprek te gaan met de directie. De directie 
heeft gezien het nog korte bestaan van de school (2016), eerst de 
focus gelegd op de organisatie en opbouw van de school. Vooral het 
aanschaffen van geschikte methoden en materialen voor 
nieuwkomers stond centraal. De volgende planperiode staat in het 
teken van het ontwikkelen van een schoolplan met een duidelijke visie 
en ambitie passend bij de leerlingen en het relatief nieuw 
schoolteam.   
 
Kwaliteitscultuur 
De leraren zijn enthousiast en betrokken, en zetten zich voldoende in 
om een professionele kwaliteitscultuur te realiseren. Op diverse 
onderdelen volgt het team scholing of heeft scholing gevolgd, zoals: 
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reageren op traumatische ervaringen bij leerlingen, zicht hebben op 
de ontwikkeling en teamcommunicatie. Door omstandigheden is de 
cursus NT2 niet doorgegaan, maar deze staat nog wel in de planning 
van het huidig schooljaar. Ook heeft het team veel geïnvesteerd in het 
toepassen van NT2-methoden. Het team beseft dat communiceren 
over visie en eenheid van handelen van groot belang is omdat het 
team met enige regelmaat van samenstelling verandert. Vorig 
schooljaar heeft de directie de vergaderstructuur veranderd door 
bouwvergaderingen in te plannen naast teambijeenkomsten. Dit biedt 
mogelijkheid voor meer inhoudelijke diepgang en afstemming. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school verantwoordt zich voldoende naar het bestuur en de MR 
zodat een actieve dialoog over de schoolontwikkeling en de resultaten 
mogelijk is. De kwartaalrapportages geven goed zicht op waar de 
school aan werkt en wat het nog wil bereiken. Ook besteedt de school 
voldoende aandacht aan het informeren van de ouders over de gang 
van zaken op school. Dit doet de school tijdens de reguliere 
oudercontacten, de informatiebijeenkomsten en in de schoolgids. 
Deze is in meerdere talen opgesteld. Indien nodig maakt de school 
gebruik van een tolk. De school kan nadenken hoe zij op een passende 
wijze verantwoording kan afleggen aan nieuwkomers over de 
kwaliteit van het onderwijs. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het bestuur kan zich vinden in het beeld dat in het rapport wordt 
geschetst. Master Amiko is twee jaar na haar start goed op weg. De 
basis is op orde en biedt volop kansen voor verdere ontwikkeling. 
 
Het bestuur heeft vertrouwen in de ontwikkelpotentie van het team. 
Met doelgerichte plannen zal de school verder doorgroeien. Dit 
rapport geeft goede ondersteuning daarbij. 
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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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