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Samenvatting

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie
ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit
jaar uitgevoerd bij het bestuur van Kerobei, Stichting voor Katholiek
Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Beesel, Peel en Maas en
Venlo. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Kerobei, Stichting voor
Katholiek Openbaar Primair
Onderwijs in de gemeenten Beesel,
Peel en Maas en Venlo
Bestuursnummer: 75597

Wat gaat goed?
Het bestuur van Kerobei kent als organisatie een goede professionele
cultuur en functioneert transparant en integer. De visie en ambitie
worden breed gedragen in de organisatie. Bijvoorbeeld de eigen
ambitie waarbij de organisatie optimale kansen vanuit eigenaarschap
aan alle medewerkers biedt middels de principes van de lerende en
professionele organisatie is duidelijk terug te zien. Voor stagiaires, zijinstromers, medewerkers en directeuren zijn er mogelijkheden om
gezamenlijk te werken aan de beleidsontwikkeling van de organisatie
en aan de eigen professionele ontwikkeling.
Sterk is ook dat het bestuur de kwaliteit van zijn eigen handelen met
interne en externe belanghebbenden evalueert.
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan zijn
financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.

Totaal aantal leerlingen: 4751
(Teldatum: 1 oktober 2018)

Aantal scholen onder bestuur: 18

Lijst met onderzochte scholen:
SBO De Lings (03SP)
SBO De Schans (17KV)
R.K. Basisschool De Regenboog
(10ZK)
Basisschool St. Jozef (03IV)
R.K. Basisschool De Violier (06LB)
Basisschool PassePartout (15CS)
Basisschool Meander (12XG)
Basisschool Bösdael (12PV)

Wat moet beter?
Tijdens het onderzoek is één onderdeel op bestuursniveau
waargenomen dat vanuit de wettelijke vereisten vraagt om
verbetering. Dat gaat om de afspraken die het bestuur moet
vastleggen met de leraren over het respecteren van hun professionele
ruimte.
Op schoolniveau is uit het onderzoek bij basisschool Sint Jozef naar
voren gekomen dat zij op de standaard Kwaliteitscultuur nog
verbeteringen moeten doorvoeren. Hierover zijn afspraken gemaakt
met het bestuur. Op basisschool Meander en basisschool PassePartout
is een uitgebreider onderzoek naar risico's in de onderwijskwaliteit
geweest. Op grond hiervan hebben beide scholen het eindoordeel
'Onvoldoende' gekregen. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over
de kwaliteitsverbetering en de verantwoording daarover.
Wat kan beter?
De kwaliteitszorg is gericht op het realiseren van de Kerobei- ambities.
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Er ligt een kwaliteitskader dat handvatten biedt om de effecten
meetbaar te maken in waarneembaar gedrag, maar er ontbreken nog
schooleigen kwaliteitsnormen. Door deze normen met elkaar vast te
leggen, kan het bestuur meer zicht houden op de onderwijskwaliteit
en de sturing verscherpen. Dat biedt tevens de mogelijkheid om een
verbeterslag te maken in de verantwoording en dialoog. Door de
normen als uitgangspunt te nemen om over de effecten van de
verbeteractiviteiten, de eigen ambities en de eigen waardering
daarvan de dialoog te voeren. Het bestuur en de scholen hebben met
elkaar afgesproken om binnen afzienbare tijd op schoolniveau met
elkaar af te spreken wat het belangrijkste is en welk effect men
wanneer wil bereiken.
Het bestuursverslag van het bestuur is niet geheel volledig. Een aantal
onderdelen kan worden verbeterd (zie H2.2).
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar
opnieuw onderzocht. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over het
herstel van de geconstateerde tekortkomingen (zie H2.3).
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de maand september 2019 een vierjaarlijks
onderzoek uitgevoerd bij Kerobei, Stichting voor Katholiek
Openbaar Primair Onderwijs in de gemeente Beesel, Peel en Maas en
Venlo. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal:
is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer? Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van
vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om Kwaliteitszorg en ambitie te kunnen beoordelen doen we niet
alleen onderzoek op het niveau van het bestuur, maar onderzoeken
we tevens de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen
waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. We onderscheiden binnen
het vierjaarlijks onderzoek op schoolniveau verschillende typen
onderzoek:
• Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. We voeren
het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
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Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid
Vanaf schooljaar 2018/2019 maakt het toezicht op de regelgeving
rondom registratie en melding van aan- en afwezigheid onderdeel uit
van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op
bestuursniveau. We onderzoeken bij ieder bestuur één van de scholen.
• Onderzoek naar aanleiding van risico’s
We voeren een kwaliteitsonderzoek uit bij scholen en besturen waar
het vermoeden bestaat dat zij onvoldoende kwaliteit bieden.
• Onderzoek op verzoek goede school
Een bestuur kan bij het vierjaarlijks onderzoek een verzoek doen aan
de inspectie onderzoek uit te voeren bij scholen die naar de mening
van het bestuur goed zijn.
• Herstelonderzoek
Wanneer er sprake is van eerder afgesproken vervolgtoezicht zullen
we het herstelonderzoek waar mogelijk tegelijkertijd uitvoeren.
• Stelselonderzoek
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet.
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Verificatie
School

1

2

3

Risico
4

5

6

●

●

●

7

Onderwijsproces
OP1 Aanbod
●

OP2 Zicht op ontwikkeling
OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding

●

●

OP3 Didactisch handelen

●

●

●

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Schoolklimaat
SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

●

●
●

KA3 Verantwoording en dialoog

●
●

1. SBO De Lings (03SP)
2. SBO De Schans (17KV)
3. R.K. Basisschool De Regenboog (10ZK)
4. Basisschool St. Jozef (03IV)
5. R.K. Basisschool De Violier (06LB)
6. Basisschool PassePartout (15CS)
7. Basisschool Meander (12XG)
Basisschool Bösdael (12PV) staat niet in het overzicht omdat op deze
school geen standaarden zijn beoordeeld.

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Naast het college van bestuur waren dit leden
van de raad van toezicht, vertegenwoordigers van de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, medewerkers van het
bestuurskantoor, directeuren, de opleidingscoördinator en de leraar
van het jaar. Daarnaast hebben we op de scholen gesproken met
leerlingen, ouders, leraren, teamleiders en directeuren en
verschillende lessen bezocht.
De onderzoeksactiviteiten op de scholen waren gericht op het nagaan
hoe het bestuur stuurt op het (voorgenomen) beleid, of dit terug te
zien is in de scholen en op welke wijze daarover verantwoording
wordt gevraagd. We hebben dit onderzocht aan de hand van de
thema's Ontwikkelingsgericht leren en Ontwikkelingsgerichte
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organisatie. Daarnaast is per school de kwaliteit van een aantal
standaarden beoordeeld. Met uitzondering van basisschool Bösdael
(12PV), hier hebben wij uitsluitend de registratie van aan- en
afwezigheid onderzocht.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:
• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang
met art. 40 WPO
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
art. 4b, WPO
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij basisschool Meander
(12XG) en basisschool PassePartout (15CS)
• Registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht bij
basisschool Bösdael (12PV) art. 11; 13a; 14; 18; 21a; 27c
Leerplichtwet 1969; art. 6; 8 lid 12; 13 lid 1 onder k; 40, 40c WPO

Legenda

Beoordelingen 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

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer op
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 en 5 staan de resultaten
van de onderzoeken naar risico's beschreven. Hoofdstuk 6 gaat in op
het resultaat van het onderzoek naar registratie en melding van aanen afwezigheid. In hoofdstuk 7 is de reactie van het bestuur op het
onderzoek en de rapportage opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek op
bestuursniveau: de oordelen op de standaarden in de gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
In onderstaande figuur zijn de resultaten samengevat. In het eerste
vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in het funderend
onderwijs nog geen oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie standaarden
afzonderlijk.
Te zien is wat het oordeel is op het onderzochte kwaliteitsgebied
Financieel beheer op bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre
onze oordelen overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft
van de gerealiseerde kwaliteit op de scholen en in hoeverre het beleid
van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het antwoord op deze vraag is ja; de sturing op kwaliteit is voldoende
en het financieel beheer voldoet aan wat de wet vraagt van het
bestuur. Hiermee valt het bestuur onder het basistoezicht en wordt
over vier jaar opnieuw bezocht. Over het herstel van tekortkomingen
zijn afspraken gemaakt met het bestuur (zie H2.3).
Het stelsel van kwaliteitszorg van het bestuur is zodanig ingericht dat
daarmee de kwaliteit van het onderwijsleerproces, het schoolklimaat
en de leerresultaten voldoende worden bewaakt. Wel kan de
uitvoering van dit stelsel zich op onderdelen nog verder ontwikkelen.
De kwaliteitszorg is gericht op het realiseren van de Kerobei-ambities.
Er ligt een kwaliteitskader dat handvatten biedt om de effecten
meetbaar te maken in waarneembaar gedrag, maar er ontbreken nog
schooleigen kwaliteitsnormen. Door deze normen met elkaar vast te
leggen, kan het bestuur meer zicht houden op de onderwijskwaliteit
en de sturing verscherpen.
(zie H2.1 Kwaliteitszorg (KA1)).
Het bestuur van Kerobei kent als organisatie een professionele cultuur
en functioneert transparant en integer. De eigen ambitie waarbij de
organisatie optimale kansen vanuit eigenaarschap aan alle
medewerkers biedt middels de principes van de lerende en
professionele organisatie is duidelijk terug te zien. De visie en
ambities worden breed gedragen in de gehele organisatie (zie H2.1
Kwaliteitscultuur (KA2)).
Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd, dit gebeurt door de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het personeel te
betrekken bij beleids- en besluitvorming. We zien nog kansen om inen extern de kwaliteitsverantwoording- en dialoog te verbeteren door
over de effecten van de verbeteractiviteiten, de eigen ambities en de
eigen waardering daarvan de dialoog te voeren (zie H2.1
Verantwoording en dialoog (KA3)).
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan
de eisen van het kwaliteitsgebied Financieel beheer (zie H2.2
Financieel beheer).

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
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weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij wij antwoorden geven op drie deelvragen.

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van de deelvragen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het antwoord op deze vraag is ja; de standaard Kwaliteitszorg is als
Voldoende beoordeeld. Het bestuur van Kerobei heeft de kwaliteit
voldoende in beeld, maar we zien ook mogelijkheden om meer zicht
te houden op de onderwijskwaliteit en de sturing te verscherpen.

Doelen
In het nieuwe strategisch beleidsplan (sbp) 2018-2022 formuleert het
bestuur koersuitspraken en ontwikkelthema's die richting geven aan
de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Aan dit sbp is een
kwaliteitskader gekoppeld, waarin de koppeling wordt gemaakt
tussen de ambitie en koersuitspraken naar concreet waarneembaar
gedrag, wat zien we of doen we. In navolging op het sbp en het
kwaliteitskader hebben de scholen het afgelopen jaar hun
schoolplannen ontwikkeld voor de periode 2019-2023. In de
schoolplannen van de scholen die we hebben onderzocht in het kader
van de verificatie- en kwaliteitsonderzoeken zien we een duidelijke
verbinding met het sbp.
Het sbp en de schoolplannen zijn gericht op het realiseren van de
Kerobei-ambities, zoals het ontwikkelingsgericht leren van de
leerlingen en de ontwikkelingsgerichte (school-)organisatie. Wij
treffen echter in mindere mate een focus aan op wat er aan
basiskwaliteit verwacht mag worden. De organisatie staat nu op het
punt om deze concretiseringsslag te maken. Vanuit de raad van
toezicht (rvt), het bestuur en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (gmr) is behoefte aan meer concrete normen
zowel op bestuurs- als ook op schoolniveau. Normen die de
pluriformiteit van de organisatie niet in de weg staan, maar kaders
bieden om de basiskwaliteit beter te duiden. In een gesprek dat wij
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gevoerd hebben benoemen de directeuren een spanningsveld: "hoe
kan ik in een ontwikkelingsgerichte organisatie, de ontwikkeling van
de kinderen goed beoordelen?" Om de kwaliteit ook in dit
spanningsveld te beheersen missen we schooleigen
kwaliteitsnormen die ervoor zorgen dat het bestuur gericht zicht
kan houden op de onderwijskwaliteit en het sturen op verbetering
hiervan en op schoolniveau om gericht te werken aan de
basiskwaliteit.

Zicht op kwaliteit en sturen op verbetering
Het bestuur heeft voor alle scholen voldoende zicht op de kwaliteit en
stuurt in voldoende mate op verbetering. Momenteel voert het
bestuur met regelmaat voortgangsgesprekken met verschillende
geledingen zoals de staf van het bestuurskantoor, directeuren en het
samenwerkingsverband. Daarnaast sluit het bestuur aan bij
overlegmomenten van de verschillende werkplaatsen zoals de
werkplaats directeuren of werkplaats ICT en legt het bestuur
teambezoeken af om de voortgang te bespreken.
Een andere systematiek om zicht te houden op de kwaliteit van het
onderwijs op de scholen zijn de data- en balansgesprekken. In deze
gesprekken leggen de scholen verantwoording af aan het bestuur over
onder andere de ambities, de kwaliteit, passend onderwijs, processen,
randvoorwaarden en onderwijsresultaten. De verslaglegging van deze
gesprekken bevat nu nog vooral een beschrijving van de bevindingen
en gaat minder over de effecten die zijn bereikt. Met de
concretiseringsslag naar schooleigen kwaliteitsnormen kan
voorkomen worden dat er op scholen gegevens ontbreken over de
kwaliteit. Zoals nu uit onze onderzoeken bleek dat basisschool
Meander te weinig zicht heeft op het didactisch handelen en
basisschool PassePartout de veiligheidsmonitor wel afneemt, maar
geen analyse maakt van de resultaten om zicht te krijgen op de
veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Een ander onderdeel van de kwaliteitszorg is de audits die het bestuur
minimaal één keer in de vier jaar uitvoert op de scholen. Voor de
uitvoering van de audits is een procesbeschrijving gemaakt en worden
formats gebruikt. Zowel bij de data- en balansgesprekken alsook bij
de audits dient een concretiseringsslag gemaakt te worden. De
schooleigen kwaliteitsnormen die op termijn worden geformuleerd
kunnen een basis bieden om gerichter zicht te krijgen op de
ontwikkeling: in welke mate de basiskwaliteit en ambities gerealiseerd
worden/zijn en in hoeverre men daar tevreden over is. We kunnen dat
goed duiden bij het thema ontwikkelingsgericht leren dat we hebben
onderzocht op de scholen. Daar waar de ene school een poging doet
om een start te maken met ontwikkelingsgericht leren, staat het bij de
andere school hoog in het vaandel en is het stevig geborgd. De
scholen hebben binnen de kaders van het sbp de ruimte en de
opdracht om aan dit thema te werken en mogen daarin eigen keuzes
maken, maar hebben nog niet afgestemd welk effect op welke termijn
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minimaal moet worden nagestreefd.
Bestuur en scholen bevinden zich midden in de ontwikkeling van het
stelsel van kwaliteitszorg dat past bij de lijn die het bestuur heeft
geschetst. Op weg naar een mix van bovenschools: een gezamenlijk
"systeem" en elke school kiest binnen de kaders een "systeem" dat bij
de school past.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Het antwoord op deze vraag is ja; de standaard Kwaliteitscultuur is als
Goed gewaardeerd. Het bestuur voldoet aan de wettelijke eisen
en laat zien dat ze haar eigen ambities realiseert. Een mooi voorbeeld
is de kernwaarde "eigenaarschap" die in alle lagen van de organisatie
zichtbaar is. Een ander voorbeeld is de evaluatie van en het reflecteren
op het eigen handelen van het bestuur.
Eén van de thema's die we in ons onderzoek mee hebben genomen
vanuit het sbp is de ontwikkelingsgerichte organisatie. De
koersuitspraak die daarbij is geformuleerd luidt als volgt: "We bieden
optimale kansen vanuit eigenaarschap en professionele cultuur aan
alle medewerkers middels de principes van de lerende en
professionele organisatie."
Dit is terug te zien in de organisatie. Er is één duidelijke kernwaarde:
"eigenaarschap". Dit resulteert in “ontwikkeling in ontmoeting” dat
start in een vroeg stadium met de stagiaires die vanuit het mbo en
hbo hun stages bij de Kerobei-scholen lopen. Zij worden
samengebracht, als leergemeenschap binnen de organisatie om aan
hun eigen ontwikkeling te werken, maar ook aan die van de school.
Daarnaast zijn er verschillende werkplaatsen waar medewerkers
gezamenlijk werken aan persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling.
Bijvoorbeeld voor de startende leraren, maar ook voor teamleiders, of
medewerkers die zich willen professionaliseren in ICT en mee willen
denken in de beleidsontwikkeling. Voor de zij-instromers is er een
apart traject ontwikkeld waarbij zij worden begeleid om een start als
leerkracht te maken. Een ander voorbeeld is het clusterwerken; alle
scholen zijn ingedeeld in een cluster met als doel de inhoudelijke
samenwerking tussen de scholen te versterken vanuit beleids- en
uitvoeringsaspecten.
In de gesprekken met de verschillende geledingen wordt de
koersuitspraak ook bevestigd. De verantwoordelijkheid en inspraak is
laag in de organisatie belegd. Medewerkers voelen zich betrokken en
gehoord, ze hebben inspraak bij bijvoorbeeld de inzet van de
werkdrukmiddelen. De laatste stap voor het bestuur is om dit vast te
leggen in een professioneel statuut (art. 31a, eerste t/m derde lid,
WPO).
Sterk is ook dat het bestuur de kwaliteit van zijn eigen handelen met
interne als ook externe belanghebbenden structureel evalueert. Intern
zijn er onlangs tevredenheidsonderzoeken gehouden onder de
leerlingen, ouders en medewerkers, ook het bestuur stelt zich hierbij
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kwetsbaar op inzake zijn eigen functioneren. Vanuit de resultaten van
deze onderzoeken worden analyses uitgevoerd en zijn inmiddels
werkgroepen geformeerd om verder vervolg te geven aan de
verbeteracties en aanbevelingen. Naast deze interne evaluatie heeft
het bestuur een zelfevaluatierapportage opgesteld. Parallel aan deze
zelfevaluatie heeft het interviews georganiseerd met deelnemers uit
de eigen organisatie, maar ook externen (o.a. met collegabestuurders, samenwerkingspartners kinderopvang, en wethouders
uit de verschillende gemeentes) om een breed beeld te kunnen
vormen van het eigen bestuurlijk vermogen zowel collectief als
individueel. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het niet bij een
eenmalige evaluatie blijft maar als een structurele aanpak wordt
meegenomen in de kwaliteitscultuur.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Ook het antwoord op deze vraag is ja. De standaard Verantwoording
en dialoog is als Voldoende beoordeeld. Wel zien we nog ruimte voor
verbetering door over de effecten van de verbeteractiviteiten, de
eigen ambities en de eigen waardering daarvan de dialoog te voeren.
Het bestuur legt in voldoende mate verantwoording af aan de
belanghebbenden. Deze verantwoording voldoet aan de wettelijke
verplichtingen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt conform
de wettelijke verplichting geïnformeerd en actief meegenomen in de
voorbereiding en vaststelling van beleidsstukken. Vanuit de raad van
toezicht (rvt) is er een onderwijscommissie samengesteld. Deze
commissie is voornemens, net zoals bij de financiën en de
werkgeversrol te gaan werken met een kader. Beide gremia
onderkennen de noodzaak om het kwaliteitssysteem vanuit het
bestuur te versterken met een toetsingskader. Dit kader moet
inzichtelijk maken welke piketpaaltjes behaald worden en biedt
tevens de mogelijkheid om een verbeterslag te maken in de
kwaliteitsverantwoording en –dialoog. Door het kader als
uitgangspunt te nemen om over de basiskwaliteit, de effecten van de
verbeteractiviteiten, de eigen ambities en de eigen waardering
daarvan de dialoog te voeren.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Voor
Financieel beheer hanteren wij alleen de oordelen Voldoende en
Onvoldoende. Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid,
tenzij daar nadrukkelijk aanleiding voor is.
Het Financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
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Continuïteit als de Rechtmatigheid Voldoende zijn.

Continuïteit
In onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling van het bestuur te
zien. Dit is de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar en de begroting
voor de komende drie jaar, gebaseerd op de jaarverslaggeving van het
bestuur.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

0,49

0,67

0,86

1,05

1,32

1,50

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,44

0,52

0,56

0,63

0,67

0,68

Weerstandsvermogen

< 5%

5,97%

6,83%

6,88%

8,08%

9,60%

10,60%

Huisvestingsratio

> 10%

5,32%

6,95%

7,75%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

0,80%

1,00%

0,34%

1,34%

1,36%

0,70%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld.
De in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) voorgeschreven
elementen uit de continuïteitsparagraaf zijn weliswaar aanwezig in
het bestuursverslag, maar de informatiewaarde kan beter in de
volgende bestuursverslagen. In art 4 lid 4 Rjo worden namelijk
toelichtingen gevraagd bij de onderdelen van de
continuïteitsparagraaf, die wij nu nog niet volledig aantreffen. Het
gaat om:
• Het toevoegen van een beleidsrijke meerjarenbegroting die is
voorzien van een nadere toelichting op de belangrijkste
ontwikkelingen die het bestuur de komende drie jaar verwacht.
In de meerjarenbegroting en -balans zijn nu een groot aantal
posten constant gehouden zoals de overige baten, de
huisvestingslasten, de afschrijvingen. Dit is niet erg aannemelijk
en daarnaast niet nader toegelicht. De meerjarenbegroting kan
verbeterd worden door een betere verbinding te leggen tussen
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de gemaakte keuzes omtrent de inzet van de financiële middelen
en de daarmee te bereiken doelen.
• Toelichtingen over inrichting en werking van een systeem voor
risicobeheer zijn slechts gedeeltelijk aanwezig. Wij zien nog geen
toelichtingen over de werking van het interne risicobeheersingsen controlesysteem in het jaarverslag 2018 en daarnaast blijkt
ook niet hoe het systeem gedurende het boekjaar in de praktijk
heeft gewerkt.
Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het geld ten goede komt aan de door het bestuur
gestelde doelen voor het onderwijs en dat het efficiënt wordt besteed.
Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige
besteding van rijksmiddelen
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. De
informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Wij
vragen de intern toezichthouder om voortaan in de bestuursverslagen
hieraan meer aandacht te geven.
• Besteding middelen passend onderwijs
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het
samenwerkingsverband.
Naast verantwoording aan het samenwerkingsverband over de inzet
van dit geld, is het belangrijk dat het bestuur ook in zijn eigen
jaarverslag laat zien hoe dit geld is ingezet. Dit komt tegemoet aan
een breed levende maatschappelijke behoefte. Het bestuur laat in het
bestuursverslag 2018 beperkt zien hoe het geld voor passend
onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom dat het bestuur in de
volgende jaarverslagen meer aandacht geeft aan hoe ze dit geld voor
extra ondersteuning inzet en welke resultaten ze ermee bereikt.
Rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid.
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2.3. Afspraken over vervolgtoezicht
Wat verwachten wij van het
bestuur?

Tekortkoming

Wat doen wij?

Bestuur
Kwaliteitscultuur
Professioneel statuut (art. 31a, eerste
t/m derde lid, WPO)

Er is nog geen professioneel statuut
(afspraken over het respecteren van
de professionele ruimte van de leraar
en de wijze waarop de zeggenschap
van leraren wordt georganiseerd).

-

Wij verwachten dat het bestuur
voor 1 oktober 2020 zorgt voor een,
breed gedragen, professioneel
statuut.
Scholen
Basisschool Sint Jozef
Kwaliteitscultuur (KA2). De
gesprekscyclus en het bijhouden van
de bekwaamheidsdossiers is van
onvoldoende kwaliteit (art. 32b
WPO). Ook ontbreekt er een
professionaliseringsplan als
onderdeel van het schoolplan (art.12
derde lid, WPO).
Basisschool Meander
OP2 Zicht op ontwikkeling. Een
ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen is hierdoor onvoldoende
gegarandeerd (artikel 8 lid 1 en 4
WPO).

Het bestuur draagt er zorg voor dat
de kwaliteit van de standaard
Kwaliteitscultuur (KA2) vóór 1 mei
2020 voldoet aan de daarvoor
gestelde wettelijke eisen.

-

Het bestuur informeert de inspectie
vóór 8 juni 2020 over het bereikte
resultaat van deze herstelopdracht.
Het bestuur draagt er zorg voor dat
de onderwijskwaliteit voldoet aan de
wettelijke eisen vóór 1 oktober 2020.

In maart 2020 zullen wij een
voortgangsgesprek houden met het
bestuur. In het 4e kwartaal van 2020
zullen wij een onderzoek doen naar
de kwaliteitsverbetering op
basisschool Meander. Er is de
mogelijkheid dit zoveel eerder te
doen als het bestuur van mening is
dat de onderwijskwaliteit weer van
voldoende kwaliteit is.

Het bestuur draagt er zorg voor dat
de onderwijskwaliteit voldoet aan de
wettelijke eisen vóór 1 oktober 2020.

In maart 2020 zullen wij een
voortgangsgesprek houden met het
bestuur. In het 4e kwartaal van 2020
zullen wij een onderzoek doen naar
de kwaliteitsverbetering op
basisschool PassePartout. Er is de
mogelijkheid dit zoveel eerder te
doen als het bestuur van mening is
dat de onderwijskwaliteit weer van
voldoende kwaliteit is.

OP4 Extra ondersteuning. De school
biedt onvoldoende (extra)
ondersteuning aan leerlingen bij wie
het reguliere aanbod onvoldoende
aansluit bij hun onderwijsbehoeften(art. 8, vierde en achtste
lid en art. 40a WPO).
KA1 Kwaliteitszorg. De kwaliteitszorg
draagt onvoldoende bij aan de
ononderbroken ontwikkeling van de
leerlingen en de afstemming van het
onderwijs (art. 10 WPO en art. 12,
vierde lid).
Basisschool PassePartout
OR1 Resultaten. De leerresultaten
liggen onder de normering (die is
afgestemd op de samenstelling van
de leerlingpopulatie) zoals die is
vastgelegd in de WPO (art. 10a
WPO).
KA1 Kwaliteitszorg. De school draagt
in de uitvoering van haar stelsel van
kwaliteitszorg onvoldoende bij aan
een ononderbroken ontwikkeling
van de leerlingen (art. 12, ld 4 en
art.10 WPO).
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In de verificatieonderzoeken zijn we aan de hand van elementen van
de thema's Ontwikkelingsgericht leren en Ontwikkelingsgerichte
organisatie nagegaan hoe het bestuur stuurt op het (voorgenomen)
beleid, of dit terug te zien is in de scholen en op welke wijze daarover
verantwoording wordt afgelegd. We hebben ons in de
verificatieonderzoeken gericht op de standaarden: Aanbod (OP1),
Zicht op ontwikkeling (OP2) Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2
voor Speciaal basisonderwijs), Didactisch handelen (OP3),
Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en
dialoog (KA3). In het overzicht in hoofdstuk 1 is te zien welke
standaarden op welke scholen zijn onderzocht. Onze bevindingen over
de kwaliteit van de standaarden op schoolniveau worden in dit
hoofdstuk per school toegelicht.

3.1. basisschool St. Jozef

Wij zijn het met de school eens dat de kwaliteit van het aanbod
voldoende is. De school voldoet aan de wettelijke eisen. Een
aandachtspunt is het leerstofaanbod voor de beter presterende
leerlingen. Voor deze leerlingen is weliswaar extra aanbod, maar een
brede en beredeneerde doorgaande lijn ontbreekt hierin nog.
De school is het met ons eens dat de kwaliteit van het didactisch
handelen voldoende is. Wij hebben gezien dat in de lessen die wij
bezocht hebben, in principe de basis redelijk op orde is. In de meeste
groepen heerst rust en tonen de leerlingen zich betrokken bij hun
taak. Toch willen wij opmerken dat op dit onderdeel veel winst te
behalen is. Er is nog geen doorgaande lijn in de (vak-)didactiek door
ons waargenomen. Iedere leraar geeft zijn/haar lessen op een eigen
wijze. Tevens hebben wij verdergaande differentiatie, om tegemoet te
komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, in deze lessen
niet waar kunnen nemen.

Deze standaard is als onvoldoende beoordeeld. De effecten van de
gesprekscyclus en de actualisering van de bekwaamheidsdossiers zijn
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nog van onvoldoende kwaliteit (art. 32b WPO). Een
professionaliseringsplan, als onderdeel van het schoolplan ontbreekt
(art. 12, derde lid, WPO). Hiermee voldoet de school niet aan de
wettelijke vereisten. Een tweede verbeterpunt is de professionele
(aanspreek-)cultuur. Tijdens ons onderzoek hebben wij geconstateerd
dat de professionele cultuur en het kwaliteitsdenken nog
moeten “wortel schieten”. Het nieuwe managementteam dat sinds de
start van dit schooljaar is aangetreden, laat zien hier krachtig op in te
willen zetten zodat een gezamenlijk gedragen visie, vanuit een
professionele cultuur, opnieuw opgebouwd gaat worden.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.

3.2. SBO de Lings

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard Zicht op
ontwikkeling en begeleiding goed is. Wij zijn het eens met de
waardering die de school zichzelf geeft op deze standaard. De school
voldoet aan de wettelijke vereisten en heeft laten zien aan de eigen
ambities te voldoen. Een voorbeeld hiervan is de (cyclische) wijze
waarop de gegevens uit toetsen, observaties en leerlingenwerk met
behulp van de handelingsgerichte procesdiagnostiek in een
ontwikkelingsperspectief worden samengevat. Dit leidt tot een
gerichte planning van het (te geven) onderwijs, waarbij de inbreng van
eigen leerdoelen door de leerlingen een belangrijk aspect is. Iedere
leraar heeft de leerlingen bijzonder goed in beeld.
De school vindt de kwaliteit van het (ortho-)didactische handelen
voldoende en benoemt daarin een aantal sterke punten. Ook op deze
standaard zijn wij het eens met het oordeel van de school. De school
voldoet aan de wettelijke eisen en genoemde sterke punten hebben
wij terug gezien in de lessen. Eén daarvan is de wijze waarop er (meer)
gedifferentieerd instructie aan individuele of groepjes leerlingen
gegeven wordt. Een aandachtspunt op dit onderdeel betreft de
taakbetrokkenheid bij de leerlingen, die in de door ons bezochte
lessen als wisselend is ervaren.
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De school is van mening dat de kwaliteit van de standaard
Kwaliteitszorg goed is. Wij zijn het in deze met de school eens. De
school voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen en werkt
voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Het zijn vooral de cyclische
werkwijze, de focus op continue verbetering, borging van wat goed
gaat en een sterke gezamenlijke visie en kwaliteitsbewustzijn die de
kwaliteitszorg krachtig maken. Wel willen wij de school meegeven in
dit proces af en toe een stap terug te doen om dit proces en de daarin
gestelde doelen te overzien en na te gaan in hoeverre men daar ook
tevreden over is.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.

3.3. R.K. basisschool De Violier

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard Aanbod goed is. We
zijn het eens met de waardering van de school. De school voldoet aan
de wettelijke eisen en kan aantonen dat ze daarnaast haar eigen
ambities realiseert. Een mooi voorbeeld is de half open planning bij de
kapstokthema’s, waardoor afstemming van het aanbod en de
leeromgeving plaatsvindt op verdergaande en beredeneerde
specifieke leerling behoeften.
De school vindt dat de kwaliteit van standaard Didactisch handelen
voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen.
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De school vindt dat de kwaliteit van de standaard Verantwoording en
dialoog goed is. Ook op deze standaard zijn we het eens met de
waardering goed van de school. De school voldoet aan de wettelijke
eisen en kan aantonen dat ze haar eigen ambitie realiseert. Een
voorbeeld hiervan is de actieve dialoog met de ouders over de
ambities voor de komende periode, maar ook de afstemming met het
kindercentrum over de visie en de nauwe samenwerking.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.

3.4. R.K. basisschool De Regenboog

De school vindt dat de kwaliteit van standaard Zicht op ontwikkeling
goed is. We zijn het niet eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen. Ze kan echter nog niet
aantonen dat ze haar eigen ambities realiseert. Een voorbeeld hiervan
is het volgen van leerlingen op meerdere (ontwikkelings-)gebieden, de
school beperkt zich nu tot het volgen van de leerlingen op de
basisvakgebieden.
De school vindt dat de kwaliteit van standaard Didactisch handelen
voldoende is. We zijn het eens met het oordeel van de school. De
school voldoet aan de wettelijke eisen.

De school vindt dat de kwaliteit van standaard Kwaliteitszorg
voldoende is en benoemt enkele sterke punten. We zijn het eens met
het oordeel van de school. De school voldoet aan de wettelijke eisen
en de genoemde sterke punten zien we terug zoals het planmatig en
doelgericht werken aan verbetering. Zo zijn collega’s bewust vrij
geroosterd om een gedegen nul-meting uit te voeren die als basis
geldt voor de verdere ontwikkeling.
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Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.

3.5. Speciale school voor basisonderwijs De
Schans

De school vindt dat de kwaliteit van de standaard Zicht op
ontwikkeling en begeleiding goed is. Wij zijn het eens met de
waardering die de school zichzelf geeft op deze standaard. De school
voldoet aan de wettelijke vereisten en heeft laten zien aan de eigen
ambities te voldoen. Sinds het laatste inspectiebezoek heeft er een
aanscherping plaatsgevonden van de kwaliteit van het volgen van
leerlingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de integrale kindbespreking,
waarbij diverse (externe) ondersteuners het beeld van de ontwikkeling
van de leerlingen aanvullen. Wij willen de school wel meegeven deze
aanscherping ook door te voeren in het meer concretiseren van de
doelen, zoals die verwoord zijn in de groeps- en dagplannen.
De school vindt de kwaliteit van het (ortho-)didactisch handelen
voldoende en benoemt daarin een aantal sterke punten. Ook op deze
standaard zijn wij het eens met het oordeel van de school. Wij hebben
gezien dat de basis op orde is; er heerst rust in de groepen en de
leerlingen zijn betrokken bij hetgeen ze doen en leren. Een sterk punt
is het eigenaarschap dat leerlingen laten zien bij hun eigen leerdoelen.
Voor de leraren is het moment aangebroken om zich meer te
verdiepen in vakdidactische kennis en vaardigheden, zoals gericht
geven van feedback op verschillende niveaus, maar ook de inzet van
vormen van samenwerking tussen de leerlingen.

De school is van mening dat de kwaliteitscultuur goed is. Wij zijn het
met deze waardering van de school eens. De school voldoet aan de
wettelijke eisen en werkt vanuit een gezamenlijk kwaliteitsbewustzijn
voortdurend aan de onderwijskwaliteit. Op basis van eerdere
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feedback, onder andere vanuit een bestuursaudit, is hard gewerkt aan
verbetering van de professionele cultuur. Leraren spreken elkaar
professioneel aan en in de school is sprake van duidelijk onderwijskundig leiderschap, waarbij ieder zich eigenaar voelt van het
ontwikkelingsproces.

Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: basisschool Meander
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij basisschool Meander.
Aanleiding
De risico-analyse van de inspectie heeft laten zien dat er mogelijke
risico's zijn in de onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft het bestuur zijn
zorgen over deze school met de inspectie gedeeld in het startgesprek.
De onderwijsresultaten van de eindtoets laten de laatste drie
schooljaren een dalende trend zien; dit kan duiden op risico’s in de
onderwijskwaliteit. Na overleg met het bestuur heeft de inspectie
besloten een onderzoek uit te voeren. Omdat het een onderzoek naar
mogelijke risico's van de onderwijskwaliteit betreft, hebben we meer
standaarden uit ons onderzoekskader onderzocht, dan bij de overige
verificatieonderzoeken. Wij richten het onderzoek op vier
kwaliteitsgebieden. Deze staan hieronder genoemd. Per
kwaliteitsgebied is aangegeven welke standaarden zijn onderzocht.
Onderwijsleerproces
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• (Extra) ondersteuning (OP4)
Schoolklimaat
• Veiligheid (SK1)
Onderwijsresultaten
• Resultaten (OR1)
Kwaliteitszorg en Ambitie
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.
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Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool Meander is van
onvoldoende niveau. Dit vanwege het feit dat de standaarden Zicht op
ontwikkeling (OP2), Extra ondersteuning (OP4) en Kwaliteitszorg
(KA1) binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces en Kwaliteitszorg
en ambitie als Onvoldoende zijn beoordeeld (zie hiervoor de
toelichting zoals beschreven onder de standaarden in H4.1 en H4.2).
De overige standaarden die we hebben onderzocht zijn als Voldoende
beoordeeld. Voor de standaarden die we niet hebben onderzocht zijn
er geen aanwijzingen dat de school niet voldoet aan de wettelijke
eisen.
De school maakt onderdeel uit van een cluster van scholen in ReuverBeesel. De schoolleiding van de scholen in het cluster is in handen van
één managementteam bestaande uit een meer-scholendirecteur en
zes teamleiders. Deze nieuwe structuur is een bewuste en
gezamenlijke keuze en wordt met regelmaat geëvalueerd. De
veranderende rol van de directeur en teamleiders, maakt dat de
leraren aangeven minder een beroep te kunnen doen op de
ondersteuning van de directie. Daarnaast heeft de school onlangs te
maken gehad met uitval en wisselingen van teamleiders wat de
continuïteit kwetsbaar maakt. Het bestuur zal dan ook, volgens plan,
deze organisatiestructuur aan het einde van dit schooljaar evalueren.
Voor de standaarden die als onvoldoende zijn beoordeeld, geven wij
het bestuur en de school een herstelopdracht.
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4.1. Onderwijsproces

OP2 zicht op ontwikkeling
De kwaliteit van de standaard Zicht op ontwikkeling is onvoldoende.
De leraren van basisschool Meander hebben de ontwikkeling van hun
leerlingen in beeld en signaleren een eventueel tegenvallende of
stagnerende ontwikkeling. Dat doen ze door het volgen van de
ontwikkeling van hun leerlingen door het afnemen van
methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen.
De vervolgstap, het zoeken naar verklaringen hiervoor en het plannen
van een passend didactisch aanbod, wordt echter onvoldoende
gemaakt. Ook stellen de leraren geen ontwikkelingsdoelen voor hun
leerlingen. Vooral voor leerlingen die al op achterstand staan, wordt te
weinig aantoonbaar gemaakt hoe hiaten worden weggewerkt. Een
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen is hierdoor onvoldoende
gegarandeerd (artikel 8 lid 1 en 4 WPO).
OP3 Didactisch handelen
De basiskwaliteit van het didactisch handelen is bij de leraren in
voldoende mate aanwezig. Er zijn echter wel grote verschillen in hoe
de leraren les geven. In de meeste lessen zien we een heldere uitleg en
zijn de leerlingen actief betrokken tijdens de les. In sommige lessen
zien we dat het didactisch handelen zich beperkt tot het basale niveau
(interactie die aanzet tot reflectie en feedback ontbreken). Er kan meer
onderlinge afstemming plaatsvinden over de wijze waarop de
verschillende instructies gegeven worden, zonder daarmee aan de
persoonlijke noot afbreuk te doen. Op dit punt is dan ook nog winst te
behalen.
OP4 Extra ondersteuning
We constateren dat de school onvoldoende (extra) ondersteuning
biedt aan leerlingen bij wie het reguliere aanbod niet naar
behoren aansluit bij hun onderwijsbehoeften.
De wet vraagt dat voor leerlingen die niet het beoogde eindniveau
halen door specifieke belemmeringen, de school het onderwijs en
extra ondersteuning daarvoor afstemt, evalueert en bijstelt waar
nodig (art. 8, vierde en achtste lid en art. 40a WPO). Tijdens ons
onderzoek is gebleken dat de specifieke planning van het onderwijs,
separate leerlijnen voor deze doelgroep ontbreken.
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4.2. Schoolklimaat

SK1 Veiligheid
De standaard Veiligheid is voldoende. De waarborging van de
veiligheid voor de leerlingen voldoet aan de wettelijke eisen. De
school beschikt over een pestprotocol en monitort tevens de
veiligheidsbeleving van de leerlingen. De leerlingen waarmee we
gesproken hebben, geven aan dat ze zich veilig voelen op school. Dit
wordt ook bevestigd in de resultaten op de thema’s welbevinden en
veiligheid van het leerlingentevredenheidsonderzoek.

4.3. Onderwijsresultaten

OR1 Resultaten
De leerresultaten, die leerlingen aan het einde van de
basisschoolperiode behalen, zijn als Voldoende beoordeeld. Ze
worden wel als risicovol beschouwd. In 2017 liggen deze namelijk door
herberekening net op de wettelijke ondergrens. In 2018 en 2019 liggen
deze onder de wettelijke ondergrens en laten tevens een dalende lijn
zien.

4.4. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De standaard kwaliteitszorg is als Onvoldoende beoordeeld. De
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kwaliteitszorg draagt namelijk onvoldoende bij aan de ononderbroken
ontwikkeling van de leerlingen en de afstemming van het onderwijs
(art. 10 WPO en art. 12, vierde lid). Het stelsel van kwaliteitszorg blijft
achter in het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling en verbetering
van het onderwijs.
Allereerst heeft de school te weinig zicht in hoeverre de bereikte
ontwikkelingen bijvoorbeeld gericht op het didactisch handelen ook in
voldoende mate geborgd zijn. De controle of er ook gehandeld wordt
conform hetgeen is afgesproken, is nu nog niet zichtbaar in de zorg
voor kwaliteit.
Op de tweede plaats zijn de resultaten onvoldoende geanalyseerd en
daardoor is er te weinig doelgericht gewerkt aan de verbetering van
de onderwijskwaliteit.
Tot slot kunnen de doelen geprioriteerd en concreter omschreven
worden, nu bieden deze nog onvoldoende mogelijkheden tot sturing.

KA2 Kwaliteitscultuur
We beoordelen de kwaliteitscultuur als Voldoende. De school voldoet
aan de wettelijke eisen. Zo is er voldoende ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid en zeggenschap van het personeel. Het traject
om te komen tot een nieuw schoolplan is vanuit gezamenlijkheid tot
stand gekomen. De kernwaarde ‘Samen Leren Werken’ die geldt voor
de leerlingen, is ook van toepassing voor het team.
Teamleden nemen deel aan werkgroepen en werken aan bijvoorbeeld
strategische vraagstukken, maar ook bij de organisatie en invulling
van de studiedagen zijn het teamleden die gezamenlijk de kar trekken.
Er is ruimte voor professionalisering, zowel op teamniveau als ook op
individueel niveau worden trajecten georganiseerd.
KA3 Verantwoording en dialoog
De standaard verantwoording en dialoog is Voldoende. Basisschool
Meander laat zien tegemoet te komen aan de wettelijke eisen van
basiskwaliteit (jaarlijks verslag, verantwoording afleggen, tegenspraak
organiseren). De school zoekt de dialoog met de ouders en heeft
periodiek overleg met de medezeggenschapsraad (mr). De mr wordt
betrokken bij de schoolontwikkeling. Een mooi voorbeeld is ook de
afstemming van bijvoorbeeld de formatie met de
medezeggenschapsraden van de twee andere scholen waarmee
basisschool Meander één cluster vormt.

4.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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5 . Resultaten onderzoek naar
risico's: basisschool
PassePartout
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij basisschool PassePartout in Tegelen.
Aanleiding
De risico-analyse van de inspectie heeft laten zien dat er mogelijke
risico’s zijn in de onderwijskwaliteit. De onderwijsresultaten op de
eindtoets laten in de afgelopen jaren een resultaat zien dat onder de
normering ligt van de scholengroep waartoe de school behoort. In het
startgesprek, dat wij gevoerd hebben met het bestuur, hebben zij hun
zorgen met betrekking tot de onderwijskwaliteit op deze school met
ons gedeeld. Na overleg met het bestuur heeft de inspectie
besloten een onderzoek uit te voeren. Omdat het een onderzoek naar
mogelijke risico's van de onderwijskwaliteit betreft, hebben we meer
standaarden uit ons onderzoekskader onderzocht, dan bij de overige
verificatieonderzoeken. Wij richten het onderzoek op vier
kwaliteitsgebieden. Deze staan hieronder genoemd. Per
kwaliteitsgebied is aangegeven welke standaarden zijn onderzocht.
Onderwijsleerproces
• Aanbod (OP1)
• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• (Extra) ondersteuning (OP4)
Schoolklimaat
• Veiligheid (SK1)
Onderwijsresultaten
• Resultaten (OR1)
Kwaliteitszorg en Ambitie
• Kwaliteitszorg (KA1)
• Kwaliteitscultuur (KA2)
• Verantwoording en dialoog (KA3)
Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek.
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Conclusie
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool PassePartout is van
onvoldoende niveau. Dit vanwege het feit dat de standaarden
Resultaten (OR1) en Kwaliteitszorg (KA1) binnen de kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie als Onvoldoende
zijn beoordeeld. Voor een nadere toelichting zie H.5.3 en H5.4. De
overige standaarden die we hebben onderzocht zijn als Voldoende
beoordeeld. Voor de standaarden die we niet hebben onderzocht zijn
er geen aanwijzingen dat de school niet voldoet aan de wettelijke
eisen.
Enkele jaren terug is er een fusie geweest tussen PassePartout en een
andere basisschool binnen hetzelfde bestuur. In de achterliggende
jaren hebben het team en de leerlingen een aantal aangrijpende
gebeurtenissen meegemaakt die een wissel hebben getrokken op de
schoolontwikkeling. Er is terecht tijd en ruimte genomen om de
effecten van deze gebeurtenissen op zorgvuldige wijze te verwerken.
Intussen was er ook al een bewuste keuze gemaakt om het
onderwijsconcept door te ontwikkelen op basis van de
onderwijsbehoefte van de leerling-populatie. Het streven om het
leerstofjaarklassensysteem los te laten en het nieuwe concept te
implementeren is steeds meer zichtbaar in de school. Deze
conceptverandering heeft echter nog niet geleid tot structurele
verbetering van de onderwijsresultaten. Er is een veelheid aan
kwaliteitsverbeteringen die in een zeer hoog tempo doorlopen
worden. Stilstaan bij wat goed gaat, borging daarvan en de controle
op gemaakte afspraken zijn de komende periode van belang. Voor de
standaarden die als onvoldoende zijn beoordeeld geven wij het
bestuur en de school een herstelopdracht.
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5.1. Onderwijsproces

OP1 Aanbod
De kwaliteit van het leerstofaanbod is voldoende. De school voldoet
aan de wettelijke eisen. Er is een verbreding van het leerstofaanbod,
naast de kernvakken heeft bijvoorbeeld ook culturele vorming een
plek in het curriculum. Een andere ambitie waar de school aan werkt is
het onderzoekend en ontwerpend leren, waarbinnen brede
(maatschappelijke) thema’s aan bod komen. Een aandachtspunt op
deze standaard is het leerstofaanbod voor leerlingen die meer dan
gemiddeld presteren. Dit leerstofaanbod kan verder uitgediept en
meer in doorgaande lijnen beredeneerd en aangeboden worden.
OP2 Zicht op ontwikkeling
De standaard Zicht op ontwikkeling beoordelen wij als Voldoende. De
leraren hebben zicht op de ontwikkeling en leerprestaties van de
leerlingen en gebruiken dit ook als uitgangspunt om hun onderwijs te
plannen. Hiermee voldoet de school aan de wettelijke eisen. Voor alle
leerlingen zijn de leraren bezig om verklaringsgebieden zoals
bevorderende en belemmerende factoren, achtergronden en
onderwijsbehoeften te beschrijven. Tijdens ons onderzoek zien wij de
ontwikkeling van de eigen ambities terug. Zo worden er
kindgesprekken gevoerd om leerlingen meer eigenaar te maken van
hun eigen leerdoelen. Een onderwerp van gesprek binnen de school is
het organiseren van ‘niveaugroepen’ om het onderwijs te plannen en
uit te voeren. Het is nu de vraag of hiermee ook het beoogde,
verbeterde leereffect bereikt wordt.
OP3 Didactisch handelen
De kwaliteit van het didactisch handelen is Voldoende. Tijdens de
lessen die wij bezocht hebben, hebben wij gezien dat de didactische
basisvaardigheden bij de leraren aanwezig zijn. Op dit punt voldoet de
school aan de eisen die de wet er aan stelt. Wij zien wel verschillen in
de didactische aanpak tussen de units. Er is nog ontwikkeling mogelijk
om toe te werken naar een herkenbare, doorgaande lijn met
betrekking tot de didactiek. Leraren zijn diverse aanpakken aan het
uitproberen om zo te komen tot een (didactische) aanpak die het
beste past bij wat de leerlingen nodig hebben.
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OP4 Extra ondersteuning
De kwaliteit van de extra ondersteuning is Voldoende. De school
voldoet aan de wettelijke eisen. De leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte krijgen de ondersteuning die gewenst is.
Indien nodig krijgen zij een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit OPP is
handelingsgericht opgesteld en biedt inzicht in uitstroomprofiel,
belemmerende en bevorderende factoren en welke doelen en acties in
een periode zijn uitgezet. De volgende stap in de ontwikkeling is het
uitwerken van het (beredeneerd) aanbod, mede op basis van de
Passende Perspectieven.

5.2. Schoolklimaat

SK1 Veiligheid
De waarborging van de sociale en fysieke veiligheid op de school is op
orde. De school voldoet aan de eisen die de wet daarvoor stelt. In het
gesprek met de leerlingen geven zij aan dat zij zich veilig voelen op
school en dat de leraren er op letten dat ieder kind zich ook veilig blijft
voelen. Bij incidenten en ruzies grijpen de leraren goed in, menen zij.
Dit beeld wordt bevestigd in de jaarlijkse veiligheidsmonitor die de
school afneemt. Wel willen wij opmerken dat de analyse van de
gegevens van de veiligheidsmonitor verder uitgediept kan worden om
zo (nog) beter zicht te krijgen op de veiligheidsbeleving van leerlingen.

5.3. Onderwijsresultaten

OR1 Resultaten
De kwaliteit van de standaard Resultaten is Onvoldoende. De school
voldoet niet aan de wettelijke eisen die daarvoor gesteld zijn (art. 10a
WPO). De eindresultaten op de eindtoets liggen in 2017, 2018 en 2019
onder de wettelijke ondergrens van de scholengroep waartoe de
school behoort. De eerder behaalde resultaten van de huidige groep 8
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laten een onzeker beeld zien voor het te verwachten resultaat op de
eindtoets van deze groep. De school maakt analyses van de toets
resultaten. Deze leveren nog te weinig inzicht in welke mate de
leerlingen ook profiteren van het gegeven onderwijs en wat nu exact
de oorzaak is van de tegenvallende resultaten.

5.4. Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg beoordelen wij als Onvoldoende. De school voldoet
niet aan de wettelijke eisen (art. 12, lid 4 en art. 10 WPO) en
daarom geven wij een herstelopdracht aan het bestuur en de school.
Er is nu namelijk geen schoolbeeld te geven van wat nu de effecten
zijn van de ontwikkelingen en interventies die de school de afgelopen
periode heeft ingezet. De borging van wat goed gaat kan eveneens
verbeterd worden.
Een cyclische aanpak van de kwaliteitszorg is zichtbaar in de school. Er
is een schoolplan, waaruit een jaarplan is geschreven. De leraren
evalueren en reflecteren met behulp van het 90-dagenplan op de
ontwikkelingen en verbeterpunten. De vertaling naar concrete doelen
en ijkpunten kan verbeterd worden.
Het is in deze fase van de schoolontwikkeling belangrijk om focus aan
te brengen op wat er nu nodig is. Verduidelijking van de stip aan de
horizon, waar staan de school en de onderwijskwaliteit over
bijvoorbeeld één jaar, kan helpend zijn. Er is een veelheid aan
kwaliteitsverbeteringen die in een zeer hoog tempo doorlopen
worden. Stilstaan bij wat goed gaat, borging daarvan en de controle
op gemaakte afspraken zijn komende periode van belang.
KA2 Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur beoordelen wij als Voldoende. De school voldoet
hiermee aan de wettelijke eisen. Een sterk punt binnen de school is
het reflecterend vermogen om zo de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Toch verdient de professionele cultuur onderhoud. In de
gesprekken die wij gevoerd hebben, merken wij een verschil in
beleving tussen (een deel van de) leraren en het managementteam
van de kaders waarbinnen de schoolontwikkeling plaats vindt. Ook de
kwaliteit van de onderlinge professionele communicatie is momenteel
onderwerp van gesprek binnen het team. Wij hebben er echter alle
vertrouwen in dat er voldoende mogelijkheden en kansen liggen om
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de kwaliteitscultuur verder te verankeren in de schoolorganisatie.

KA3 Verantwoording en dialoog
De verantwoording en dialoog met betrokkenen is Voldoende. Zo zijn
diverse activiteiten opgezet, zoals een leerlingenraad en een
klankbordgroep om (meer) tegenspraak te organiseren binnen de
school. De school voldoet hiermee aan de wettelijke eisen.

5.5. Overige wettelijke vereisten
Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen.
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6 . Onderzoek registratie en
melding aan- en afwezigheid:
basisschool Bösdael
Op 16 september 2019 hebben we op basisschool Bösdael een
onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op
het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. Het
betreft wettelijke vereisten uit de Leerplichtwet 1969 (LPW) en een
aantal relevante artikelen uit de Wet op het primair onderwijs (WPO)
en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Deze wettelijke
verplichtingen vallen onder de overige wettelijke vereisten (zie
Onderzoekskader).
We hebben onderzocht of de school voldoet aan de naleving van de
wettelijke vereisten op de volgende gebieden:
• registratie en melding van ongeoorloofd verzuim
• vermelden verzuimbeleid in de schoolgids
• vrijstelling van geregeld schoolbezoek (verlof)
• schorsing en/of verwijdering
• afwijken van het verplichte minimum aantal uren onderwijs
vanwege lichamelijke of psychische redenen
Conclusie
De school voldoet op het onderdeel verzuimregistratie en het
verlenen van verlof aan de wet. Daarnaast voldoet de school aan de
wettelijke verplichtingen over de communicatie van het
verzuimbeleid. We hebben niet kunnen beoordelen in hoeverre de
school voldoet aan de verplichtingen ten aanzien van de
meldingsplicht, schorsing en verwijdering en afwijking van de
onderwijstijd.
Toelichting
Verzuimregistratie
De leraren registreren dagelijks de aan- en afwezigheid van leerlingen.
Deze gegevens worden bijgehouden in een geautomatiseerde
leerlingen- en absentieregistratie, waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Ook wanneer leerlingen
te laat komen wordt dit opgenomen in het systeem.
Door deze deugdelijke registratie kan de school in de basis voldoen
aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige
reden.
Meldingsplicht
Wij kunnen niet beoordelen of de school voldoet aan de wettelijke
verplichting om ongeoorloofd verzuim van leerlingen te melden. Er
waren in de onderzochte periode binnen de onderzoeksgroep
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namelijk geen leerlingen die de school moest melden. Deze meldplicht
geldt voor leerlingen die binnen vier weken tenminste 16 uur zonder
geldige reden afwezig zijn.
We zien dat de school de aan- en afwezigheid van leerlingen
deugdelijk registreert. Daarnaast heeft de school een goede
samenwerking met de betrokken leerplichtambtenaar en is er
regelmatig overleg over casussen ten aanzien van de leerplicht. Dit
geeft ons het vertrouwen dat als de school verzuim moet melden, zij
dit juist en op tijd doet.
Vrijstelling geregeld schoolbezoek (verlof)
De gronden tot beslissing om een vrijstelling van geregeld
schoolbezoek (verlof) te verlenen vallen binnen het wettelijk kader en
de richtlijnen. De school zorgt er voor dat het missen van onderwijs
wordt beperkt tot bij wet vastgelegde uitzonderingssituaties.
Schorsing
Aangezien op basisschool Bösdael geen leerlingen zijn geschorst
tijdens de onderzoeksperiode, hebben wij niet kunnen beoordelen of
zij aan de wetgeving voldoet.
Verwijdering
Tijdens de onderzoeksperiode zijn er ook geen leerlingen verwijderd
en hebben we niet kunnen beoordelen of de school aan de wettelijke
bepalingen hieromtrent voldoet.
Communicatie van verzuimbeleid
De school voldoet aan de wettelijke verplichtingen over de
communicatie van verzuimbeleid. Informatie over het verzuimbeleid
is in de schoolgids, website en school-app opgenomen.
Afwijking onderwijstijd
Het oordeel ‘niet aan de orde’ is van toepassing, omdat er in de
gecontroleerde periode bij de onderzoeksgroep geen situaties waren
of zijn aangetroffen waarin afwijking aangevraagd had moeten
worden.
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7 . Reactie van het bestuur
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit.
Op pagina 9 van het inspectierapport worden twee belangrijke
indicatoren in beeld gebracht, te weten: kwaliteitszorg & ambitie en
financieel beheer. Daaruit valt te lezen dat het beeld van het bestuur
ruim voldoende overeenkomt met het beeld dat de inspectie heeft
over de kwaliteit van het onderwijs bij Kerobei. De tweede indicator
maakt inzichtelijk dat het beleid van het bestuur voldoende doorwerkt
tot op de individuele school. Het financieel beleid en de financiële
rechtmatigheid zijn op orde.
Wij herkennen ons in dit rapport. Eén van de koersuitspraken van
Kerobei is dat we structureel werken aan kwaliteitsverbetering. Wij
erkennen de ontwikkelpunten voor het bestuur en per school en
verwachten van de MT's van alle 18 scholen van Kerobei dat ze de
inhoud van het inspectierapport gebruiken om te reflecteren op hun
eigen handelen en te vertalen naar de context van de eigen school.
Hierdoor wordt aan de ontwikkeling verder vorm en inhoud gegeven
en wordt aan de herstelopdrachten voldaan.
Met een breed gedragen kaderstellend Strategisch beleidsplan
2018-2022 en met de feedback uit de recente
tevredenheidsonderzoeken, visitatie door de PO-Raad en het
inspectierapport, kunnen we gericht verder werken aan het realiseren
van onze ambitie.
We werken in een maatschappelijke context die om verschillende
redenen ingewikkeld en uitdagend is. Dit vraagt van leidinggevenden
dat we moeten focussen op de koers en vooral koersvast moeten zijn.
De leerresultaten laten ook bij Kerobei een dalende tendens zien. Dat
is één van de redenen dat we een nieuwe koers hebben uitgezet. We
hebben de overtuiging dat we met nog actievere betrokken leerlingen,
vanuit talenten en eigenaarschap, duurzaam hogere opbrengsten
kunnen bereiken. We realiseren ons echter ook dat dit tijd kost. Het is
goed om, zowel in het recente verslag van de auditcommissie van de
PO-Raad als ook in dit inspectierapport, te lezen dat deze koers goed
is en dat we de kans krijgen om dit voort te zetten!
Van belang is ook dat we in dit dynamische proces geen onnodige
risico's lopen. Dit betekent dat we naast het uitvoeren van de
herstelopdrachten op enkele van onze scholen, de transfer naar alle
scholen van Kerobei, ook op bestuurlijk niveau een aantal
verbeteractiviteiten samen (versneld) gaan uitvoeren:
1. het opbrengstgericht werken, vanuit de "bedoeling" moet verder
versterkt worden; ontwikkelingsgericht werken heeft alleen maar
kans van slagen als de basiskwaliteit van de school op orde is en
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blijft; in de wetenschap dat de context van elke school anders is,
gaan we voor 1-8-2020 schooleigen kwaliteitsnormen
opstellen, waarbij we aansluiten bij het nieuwe
onderwijsresultatenmodel;
2. om de effecten goed te kunnen analyseren is voldoende
expertise bij (in eerste instantie) leidinggevenden noodzakelijk;
op bestuursniveau gaan we externe deskundigen inzetten om
deze expertise op school- en bestuursniveau te versterken;
3. we zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs in
sterke mate afhankelijk is van de professional die voor de groep
staat of leiding geeft aan de schoolontwikkeling; een goede en
tijdige uitvoering van de gesprekkencyclus is daarvoor bepalend;
we constateren dat daar nog veel winst te halen is en zullen de
komende maanden daar intern de dialoog over aangaan;
4. de schooleigen opbrengsten (in de meest brede zin van het
woord) van het onderwijs worden structureler en meer
eenduidig, zowel procesmatig als inhoudelijk, besproken in het
cluster van scholen en halfjaarlijks met het bestuur; over de
effecten van deze verbeteractiviteiten gaan we actiever
informeren.
Tenslotte is het volgende vermeldenswaard:
De opzet van dit inspectieonderzoek is nieuw. We hebben uitvoerig,
op verschillende niveaus, met de inspectie kunnen reflecteren op het
proces. Wij hebben dat ervaren als professioneel, gelijkwaardig en
constructief. We hebben ruim de kans gekregen onze voorstellen ter
verbetering te uiten en vertrouwen erop dat dit tot een verdere
kwalitatieve verbetering van het inspectietoezicht gaat leiden.
Op dit moment van schrijven zijn we als organisatie aan de slag om
vorm en inhoud te geven aan een nieuw College van Bestuur van
Kerobei per 1-8-2020. De opbrengsten uit de diverse activiteiten, w.o.
ook dit inspectierapport, laten zien dat Kerobei een krachtige
organisatie is en maakt het voor ons mogelijk een goede overdracht te
doen naar onze opvolgers. Wij danken alle externen en medewerkers
die een bijdrage hebben geleverd aan dit rapport voor hun inzet en
betrokkenheid.
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