Ver. interconfession. (RK/
PC) bas.onderw.
Wichmond/Vierakker

<CONCEPT>
Onderzoek bestuur en school
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling:

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/de directie van
Vereniging interconfessionneel (RK/PC) basis onderwijs Wichmond/
Vierakker.
We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor
onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om
ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Bestuur: Ver. intercofession. (RK/PC)
bas.onderw. Wichmond/Vierakker
Bestuursnummer: 40804
School onder bestuur: De Garve
Totaal aantal leerlingen: 98
BRIN:04WS

Wat gaat goed?
Het bestuur werkt aan de kwaliteit van onderwijs en trekt geld uit om
leerkrachten nascholing te laten doen. Daarnaast geeft het bestuur
ouders en anderen informatie over wat er gebeurt op school en wat
daarbij goed gaat. Samen met het team en de directie denkt het
bestuur na over hoe het onderwijs op de school er in de toekomst uit
moet gaan zien.
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet
hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van
goed onderwijs. Het bestuur krijgt en besteedt het geld dat het
daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de
wettelijke eisen.
Wat kan beter?
De directie van de school kan meer toestemming krijgen om het
onderwijs te verbeteren zoals zij dat zou willen. Het is goed dat dat in
het nieuwe schooljaar geregeld wordt.
Op de school moeten de directie en het team ervoor zorgen dat zij op
een zelfde manier lesgeven zodat leerlingen goed aan het werk zijn. Er
zijn nu teveel verschillen tussen de groepen.
Voor een goede verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat in
de verplichte continuïteitsparagraaf de juiste informatie staat. Bij een
aantal onderdelen van de continuïteitsparagraaf troffen we deze niet
voldoende aan.
Vervolg
Uiterlijk in schooljaar 2022-2023 volgt een vierjaarlijks onderzoek op
bestuursniveau, aangevuld met een verificatie-onderzoek op de
school.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft op 11 en 20 juni een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Vereniging Interconfessionneel (RK/PC) basisonderwijs
Wichmond/Vierakker.
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/directie doelen afgesproken met de school,
heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het
op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur/directie een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur/directie actief over de eigen
prestaties en ontwikkelingen en die van zijn school?
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.

Tabel overzicht standaarden bestuur
Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om deze te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van de school waarvoor het verantwoordelijk is.
Op schoolniveau hebben we onderzoek gedaan bij basisschool De
Garve. We hebben dit onderzoek ingericht als een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
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onderzoek naar de kwaliteitszorg op bestuursniveau. We voeren het in
de eerste plaats uit om vast te stellen of het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of het
bestuur voldoende informatie heeft over de school en of 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.
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij de
school is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze school
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs.
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht.

Tabel overzicht standaarden school
Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA2 Kwaliteitscultuur

●

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. We hebben gesproken met leerlingen
en leraren en verschillende lessen bezocht.
Op basisschool De Garve hebben we de onderwijskwaliteit
beoordeeld door onderzoek te doen naar drie standaarden: didactisch
handelen, pedagogisch klimaat en kwaliteitscultuur. De standaard
didactisch handelen is onderzocht om twee redenen. De standaard
zegt veel over de onderwijskwaliteit op de school en door de
standaard te onderzoeken kunnen we het beeld van het bestuur over
de onderwijskwaliteit op de school verifiëren. De standaard
pedagogisch klimaat is onderzocht omdat de school hier in de laatste
jaren veel aandacht aan heeft besteed. De standaard kwaliteitscultuur
hebben wij onderzocht omdat de school, samen met het bestuur, het
beleidsplan voor de periode 2019-2023 aan het opstellen is. Onderdeel
van dit plan is om het onderwijs meer groepsdoorbroken in te richten.
Onderzoek naar deze standaard geeft zicht op de verbetercultuur van
het bestuur.
Overige wettelijke vereisten
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer
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overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de
volgende vereisten onderzocht:

Legenda

- Aanwezigheid schoolgids (art. 16, lid 2 en 3, WPO)
- Vrijwilligheid ouderbijdrage (art. 13, lid 3, WPO)
- Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (
art. 4b, WPO),

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

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
het verificatieonderzoek op De Garve.
In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.

G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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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. Te zien is wat
de oordelen zijn op de onderzochte kwaliteitsgebieden op
bestuursniveau. Ook is weergegeven in hoeverre onze oordelen
overeenkomen met het beeld dat het bestuur zelf heeft van de
gerealiseerde kwaliteit op de school en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. Omdat Kwaliteitszorg en
ambitie op bestuursniveau samenvalt met Kwaliteitszorg en ambitie
op schoolniveau, laten we de beschrijving hiervan achterwege op
schoolniveau.
We zien op de korte of middellange termijn geen risico’s voor de
financiële continuïteit van de vereniging. Ook de financiële
rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de eisen van het
kwaliteitsgebied Financieel beheer.

Bestuur
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Kwaliteitszorg en ambitie
We beoordelen de drie standaarden die behoren tot het domein
kwaliteitszorg en ambitie als Voldoende. Het bestuur heeft zicht op de
onderwijskwaliteit en bewaakt en bevordert de kwaliteit van het
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Ook kent het bestuur en de
school een professionele kwaliteitscultuur en opereren zij transparant
en integer. Daarnaast legt het bestuur in voldoende mate
verantwoording af over het gevoerde beleid en over de bereikte
resultaten.
Ten aanzien van het financieel beheer zien we op de korte of
middellange termijn geen risico’s voor de financiële continuïteit. Ook
de financiële rechtmatigheid is in orde. Het bestuur voldoet aan de
eisen van het kwaliteitsgebied

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
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 deze oordelen geven we
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
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Deze standaard beoordelen we als Voldoende.
Het bestuur werkt op een systematische, planmatige en cyclische
wijze aan de verbetering van onderwijskwaliteit middels een
functionerend systeem van kwaliteitszorg.
Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs door acht
keer per jaar voortgangsgesprekken te houden met de directie. Hierin
wordt zij middels managementrapportages geïnformeerd over de
schoolontwikkeling ten aanzien van het onderwijsproces, de veiligheid
en de resultaten. Het bestuur en de school werken op een planmatige
manier aan de plannen voor de periode 2019-2023. Centraal staat de
gezamenlijk ontwikkelde visie op het “Onderwijs van de Toekomst”.
Voor deze visie is draagvlak gecreëerd in bijeenkomsten met het team,
de directie, ouders en het bestuur.
Het bestuur werkt aan kwaliteitsverbeteringen door investeringen in
de school te doen en waar nodig een beroep op externe
ondersteuning. Deze ondersteuning is bijvoorbeeld ingezet om het
pedagogisch klimaat in de school te versterken.

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
We beoordelen deze standaard als Voldoende.
De vereniging werkt conform de Code Goed Bestuur met een
tweedeling tussen een dagelijks bestuur en Raad van Toezicht.
Teamleden, leden van de MR en de Raad van Toezicht geven aan het
bestuur als laagdrempelig en goed aanspreekbaar te ervaren.
We stellen vast dat het bestuur een professionele kwaliteitscultuur
nastreeft. Wel hebben wij geconstateerd dat het bestuur in zijn huidig
vorm moeite heeft rolvast te zijn en regelmatig de rol van de directie
op zich neemt. Vanaf komend schooljaar zal er daarom een wijziging
plaatsvinden van het bestuurskader. De directeur zal gemandateerd
worden voor alle beleidsterreinen. Door deze ontwikkeling zal het
bestuur en de directie meer vauit haar eigen rol kunnen opereren.
Verantwoordelijkheden voor de verbeteragenda worden laag in de
organisatie belegd en er is veel ruimte voor eigen initiatieven.
Tijdens de gesprekken met de directie, intern begeleider en team
hebben we gehoord dat er een breed draagvlak is voor de visie en
ambitie. De ontwikkeling naar meer groepsdoorbrekend onderwijs
wordt gesteund door het team. De ontwikkeling is ingezet in
samenwerking met het bestuur en de ouders en wordt door de leraren
en de directie verder uitgewerkt. Deze uitwerking staat echter wel
onder druk door de personeelswisselingen die hebben
plaatsgevonden en ook komend jaar weer zullen plaatsvinden.
Leraren hebben zich ontwikkeld tot specialisten op het gebied van
bijvoorbeeld het spellingsonderwijs en digitalisering. Daarmee zijn zij
eigenaar van de verbeterpunten van het schoolplan. Dit versterkt het
professioneel samenwerken en hierdoor worden de ontwikkelingen
breed gedragen. De tussenevaluaties en besluitvorming over de
verbeterpunten vinden plaats in de teambijeenkomsten. Het
onderwijskundig leiderschap van de directeur wordt gezien en
gewaardeerd.
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Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school (KA3)?
Het bestuur verantwoordt zich in voldoende mate over behaalde
prestaties en het gevoerde beleid. Het jaarverslag biedt inzicht in de
behaalde resultaten en doelen.
Leden van de medezeggenschapsraad geven aan dat zij actief
betrokken worden bij de beleids- en besluitvorming. Notulen van de
bestuursvergadering worden besproken en toegelicht in de
vergaderingen van de MR. Het instemmings- en adviesrecht van deze
geleding wordt gerespecteerd door het bestuur. Zaken die van grote
invloed kunnen zijn op het functioneren van het team, worden door
het bestuur in teamvergaderingen al verkend en besproken. Naar de
ouders toe verantwoordt het bestuur zich via het jaarverslag en de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zowel op het gebied van de
onderwijskwaliteit, personele zaken als op het gebied van financiën
informeert het bestuur de ouders. Een belangrijk item de afgelopen
jaren zijn de gevolgen van het dalend aantal leerlingen op de school
en hoe het bestuur hierop anticipeert.

2.2. Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de
onderliggende standaarden voor financiële continuïteit en
rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel over financiële
doelmatigheid.
De financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide beoordeeld als
Voldoende. Het financieel beheer is dan ook beoordeeld als
Voldoende.

Continuiteit boven
Financiële continuïteit
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van het bestuur
uit de jaarverslaggeving over de afgelopen en de toekomstige drie
jaren afgezet tegen de signaleringswaarden die wij gebruiken in onze
jaarlijkse risicodetectie.
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Kengetallen

Indicatie

Realisatie
2015

2016

Prognose
2017

2018

2019

2020

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

5,05

5,07

4,87

4,81

5,67

6,25

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,88

0,87

0,86

0,87

0,88

0,88

Weerstandsvermogen

< 5%

58,3%

67,7%

75,4%

79,0%

87,7%

95,9%

Huisvestingsratio

> 10%

10,5%

8,4%

7,5%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

10,7%

9,8%

11,5%

6,6%

8,1%

4,6%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel
bevat geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigde dat
beeld.

Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het jaarverslag is het nodig dat
de continuïteitsparagraaf de benodigde onderdelen én betekenisvolle
informatie bevat. Bij een aantal onderdelen van de
continuïteitsparagraaf troffen we deze in onvoldoende mate aan in
het jaarverslag over 2017. De intern toezichthouder geven wij daarom
in overweging in het eerstvolgende jaarverslag aandacht te besteden
aan de resultaten die de uitvoering van zijn taken heeft opgeleverd en
hoe hij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over
beleidsvraagstukken en financiële problematiek - wanneer dit aan de
orde is. Het bestuur geven wij in overweging in het eerstvolgende
jaarverslag aan te geven welke resultaten met het
risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke aanpassingen
eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren. Met betrekking
tot risico’s en onzekerheden waarvoor het bestuur zich in de komende
jaren ziet geplaatst vermeldt het maatregelen die worden getroffen
om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden. Hierbij
wordt een verbinding gemaakt met het strategisch beleid en de
keuzes van het bestuur.
Financiële doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over de financiële doelmatigheid. Wel
informeren wij bij besturen naar aspecten van doelmatigheid en gaan
daarover zo nodig het gesprek aan. Bij de Vereniging voor
interconfessioneel basisonderwijs kwamen het volgende
onderwerpen aan de orde:

Verslag Raad van Toezicht over toezicht op doelmatig gebruik van
rijksmiddelen
Het is de wettelijke taak van de vereniging om onafhankelijk en
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deugdelijk intern toezicht mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij
moet beleggen bij de intern toezichthouder (ook wel de Raad van
Toezicht) zijn onder meer, dat deze moet toezien op de financiële
doelmatigheid. De intern toezichthouder legt verantwoording af over
de uitoefening van zijn bevoegdheden in het jaarverslag. De
verantwoording over het toezicht op doelmatigheid hebben wij niet
aangetroffen in het jaarverslag over 2017. Wij verzoeken de intern
toezichthouder aandacht te besteden aan de doelmatigheid van de
besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in het
eerstvolgende jaarverslag. Dit aspect van het interne toezicht is op dit
moment sectorbreed nog in ontwikkeling.

Financiële rechtmatigheid
We beoordelen de financiële rechtmatigheid voor de vereniging als
Voldoende. Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij de vereniging leidt de weging van
de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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3 . Resultaten onderzoek op
schoolniveau
Basisschool De Garve ligt midden in het dorp Wichmond en telt
ongeveer 100 leerlingen verdeeld over vier (combinatie)groepen. Sinds
2014 vorm zij samen met kinderopvang Avonturijn een Integraal
Kindcentrum.

3.1. De Garve
Het onderwijs op basisschool De Garve is van voldoende kwaliteit. Alle
beoordeelde standaarden krijgen het oordeel Voldoende. Wel hebben
wij tijdens onze observaties een wisselende kwaliteit van het
didactisch handelen gezien.

Onderwijsproces

Wisselende kwaliteit van het didactisch handelen
Tijdens de lesobservaties hebben wij gekeken of het handelen van de
leerkrachten voldoet aan de basiskwaliteit. Hoewel we significante
kwaliteitsverschillen tussen de geobserveerde lessen hebben gezien, is
het didactisch handelen op schoolniveau voldoende. In de lessen
zorgen de leraren voor een heldere structuur waarin doelgericht wordt
lesgegeven. Het pedagogisch handelen en de gestructureerde aanpak
zorgen voor rust in de groep. Wel constateren we dat het leerklimaat
in een aantal groepen beter kan. Zo zagen we bijvoorbeeld dat
leerlingen te lang zonder begeleiding aan het werk zijn, waardoor zij
hun onderwijstijd onvoldoende effectief benutten.
De instructies zijn over het algemeen helder. Leraren houden tijdens
de verwerking van de lesstof rekening met verschillen tussen
leerlingen, tijdens de instructies is dit minder het geval. Wij hebben
tijdens de observaties veel leerkrachtgestuurd gedrag gezien
waardoor de actieve betrokkenheid en het eigenaarschap van
leerlingen in de lessen niet groot was. Een groot contrast daarmee
vormde een les waarin leerlingen moesten komen tot eigen
leervragen.
De kwaliteit van het didactisch handelen staat onder druk doordat er
regelmatig wisselingen binnen het team plaatsvinden. Dit vraagt van
de directie dat zij sterk blijft sturen op de kwaliteit van het lesgeven.
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Schoolklimaat

Het pedagogisch klimaat is ondersteunend
De standaard pedagogisch klimaat beoordelen wij als Voldoende.
De school zorgt voor een ondersteunend pedagogisch klimaat. De
afgelopen vier jaar heeft de school met gerichte verbeteracties het
pedagogisch klimaat op de school verbeterd. Het team heeft scholing
gevolgd en heeft, ondersteund door een externe begeleider,
gezamenlijk beleid ontwikkeld. Dat beleid is vastgelegd in een aantal
gedragsregels die leidend zijn voor het gedrag van leerlingen en
leraren. Het hanteren van deze gedragsregels hebben wij terug gezien
in de school. Daarnaast gebruiken leraren een methodiek voor sociaal
emotionele ontwikkeling waarmee zij oefensituaties creëren om
leerlingen te leren hoe zij met elkaar om moeten gaan.
Uit de gesprekken met leerlingen blijkt dat zij tevreden zijn over de
leraren en de manier waarop zij met hen omgaan. Ook benoemen zij
dat de sfeer in de school de laatste jaren prettiger is geworden. Zij
kennen de gedragsregels.
Een volgende stap voor de school kan zijn om leerlingen meer te
betrekken bij de regels en afspraken in de school en hen mee te laten
praten over delen van het beleid. De leerlingen waar wij mee spraken
waren er klaar voor.

Kwaliteitszorg en ambitie

Draagvlak voor visie en ambitie
We beoordelen de kwaliteitscultuur op De Garve als voldoende.
Tijdens de gesprekken met de directie, intern begeleider en team
hebben we gehoord dat er een breed draagvlak is voor de visie en
ambitie. De ontwikkeling naar meer groepsdoorbroken onderwijs
wordt gesteund door het team. De ontwikkeling is ingezet in
samenwerking met het bestuur en wordt door de leraren en de
directie verder ontwikkeld en ontworpen.
Binnen het kleine team hebben leraren zich ontwikkeld tot
specialisten en zijn zij eigenaar van de verbeterpunten van het
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schoolplan. Dit versterkt het professioneel samenwerken en hierdoor
worden de ontwikkelingen breed gedragen. De tussenevaluaties en
besluitvorming over de verbeterpunten vinden plaats in de
teambijeenkomsten. Het onderwijskundig leiderschap van de
directeur wordt gezien en gewaardeerd. Leraren geven aan dat de
cultuur open is en veilig. Instrumenten als collegiale consultatie
worden nog wel onderbenut.

Overige wettelijke vereisten
Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen
geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

15/17

4 . Reactie van het bestuur/de
directie
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.
[voer hier de reactie van het bestuur/de directie in]
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

