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Datum 23 april 2019
Betreft Bindend advies Het Koraal te Kralendijk

Geacht college,

Bijlage(n)
uitkomst onderzoek Het Koraal
te Bonaire

Op het adres Kaminda Lagoen 50B, Kralendijk is de particuliere
onderwijsvoorziening Het Koraal gehuisvest. U heeft daar als bestuurscollege
bemoeienis mee, hetzij omdat leerplichtige leerlingen uit uw gemeente deze
onderwijsvoorziening bezoeken, hetzij omdat deze voorziening in uw gemeente is
gehuisvest, hetzij om beide redenen. De Leerplichtwet BES stelt dat het
bestuurscollege bij het oordeel of een onderwijsvoorziening een school is als
bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, een door de Inspectie van het
Onderwijs ter zake gegeven advies moet volgen.
Op 22 maart 2019 is Het Koraal door de inspectie bezocht. Doel van dit bezoek
was te onderzoeken of deze onderwijsvoorziening beschouwd kan worden als een
school in de zin van de Leerplichtwet BES.
Daarvoor geldt onder meer dat de inspectie ten aanzien van een particuliere
onderwijsvoorziening die leerlingen toelaat vanaf de leerplichtige leeftijd bij wie de
grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs nog niet in
voldoende mate is gelegd, positief moet oordelen over het volgende:
‘Komt de onderwijsvoorziening met de wijze waarop het onderwijs is ingericht
voldoende tegemoet aan de eis uit de Leerplichtwet BES dat de inrichting dient
overeen te komen met de criteria die ontleend zijn aan de in die wet genoemde
bepalingen uit de Wet op het primair onderwijs BES (WPO BES) en met een in de
leerplichtwet genoemd aanvullend criterium dat geformuleerd is op de voet van
een bepaling uit de WPO BES’?
Verder geldt dat de bevoegdheden van de leraren, voor zover zij onderwijs geven
aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, moeten overeenkomen met die van
leraren van een uit openbare kas bekostigde basisschool. Bovendien moet de
betrokken onderwijsvoorziening een dagschool zijn.
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Ten behoeve van dit advies hanteert de inspectie onderzoekscriteria die zijn
ontleend aan het onderzoekskader NBO PO 2017.

Datum
23 april 2019

Om tot een oordeel ten aanzien van deze onderzoekscriteria te kunnen komen,
heeft de inspectie gegevens verzameld via diverse bronnen. Op Het Koraal zijn:
gesprekken gevoerd met de directie en leraren. Tevens is verkend welke
leerbronnen de school inzet. Daarnaast heeft de inspectie leerlingenwerk en
leerlingdossiers bekeken en zijn de door de school beschikbaar gestelde
documenten geanalyseerd.
Op grond van de bevindingen van het onderzoek komt de inspectie tot het oordeel dat op Het
Koraal te Kaminda Lagoen 50B, Kralendijk Bonaire:
- het onderwijs met de wijze waarop het is ingericht, tegemoet komt aan de criteria
genoemd in artikel 3 lid 1 onder a, van de Leerplichtwet BES;
- de bevoegdheden van de leraar, voor zover zij onderwijs geeft aan leerlingen in de
basisschoolleeftijd, overeenkomt met die van leraren van een uit openbare kas
bekostigde basisschool;
- er, voor zover daar onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de WPO BES, sprake is
van een dagschool.
Gelet op bovenstaande oordelen adviseert de inspectie u Het Koraal te Kralendijk voor zover
daar onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de WPO BES, te beschouwen als een school
zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van de Leerplichtwet BES.
In de bijlage onderbouwt de inspectie dit advies via een toelichting op de onderliggende
onderzoekscriteria. Daar waar nodig is een aantal subcriteria geformuleerd.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze brief, dan
kunt u contact opnemen met caribischnederland@owinsp.nl.
Met vriendelijke groet,
i/o

drs. R.H. Meijer
directeur toezicht primair onderwijs
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