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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 Stichting Kruislandse Scholen. We
hebben onderzocht of het bestuur[1] zorgt voor onderwijs van
voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de
toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed?
Alle standaarden op bestuursniveau zijn als 'voldoende' beoordeeld.
Tevens houdt het bestuur voldoende zicht op de besteding van het
geld, voor nu én de aankomende jaren.

Het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op zijn
school (RKBS De Zonneberg). Dit betekent dat het bestuur weet wat
daar goed gaat, maar ook waar verbetermogelijkheden liggen.
Daarnaast vinden wij dat het bestuur ook voldoende stuurt op
verbetering.
Nog niet zo lang geleden heeft het bestuur, in nauwe samenwerking
met het toezichthoudend bestuur, het leerkrachtenteam en een
afvaardiging van de ouders, de visie van de school opnieuw in kaart
gebracht én een bijbehorende koers voor de aankomende jaren
uitgezet. Deze nieuwe visie en koers brengen scherper in kaart aan
welke doelen het bestuur en de school de komende jaren wil werken.
Uit alle gesprekken, die gevoerd zijn tijdens het onderzoek, blijkt dat
er veel tijd is geïnvesteerd om iedereen te betrekken bij het opstellen
van die nieuwe visie en bijbehorende koers. Dit heeft dan ook zijn
vruchten afgeworpen, aangezien iedereen heeft aangegeven er achter
te staan.

Op papier is helder vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en
wat ieders rol is. De uitgangspunten van de Code Goed Bestuur zijn
herkenbaar. Iedereen weet in principe wat zijn taak en rol is.
Het bestuur informeert de medezeggenschapsraad op tijd en met
voldoende informatie, waardoor zij ook mee kunnen denken over het
te voeren beleid. Verder geeft het bestuur voldoende informatie
aan de ouders. Er wordt bijvoorbeeld informatie verspreid via de
website en de nieuwsbrief, maar ook via ouderpanels.

Bestuur: Stichting Kruislandse
Scholen
Bestuursnummer: 39534

School onder bestuur: RKBS De
Zonneberg

Totaal aantal leerlingen: circa 200

BRIN: 04RM
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Wat moet beter?
Op alle onderzochte onderdelen voldoet het bestuur aan de wet. Er
zijn dus geen punten die vanuit wettelijke bepalingen verbeterd
moeten worden.

Wat kan beter?
Het bestuur voert zijn opdracht, namelijk het geven van voldoende
onderwijs en het waarborgen van de financiële continuïteit, uit zoals
het hoort en beschreven staat in de wet. Toch zien wij nog kansen die
de kwaliteit van het onderwijs verder kunnen versterken.

Ten eerste zal de nieuwe visie en bijbehorende koers verdere,
specifieke invulling moeten krijgen. De strategische kaart geeft nu de
algemene koers aan voor de aankomende vijf jaar. Hier zijn tevens
doelen (kritische succesfactoren) aan gekoppeld. Maar welk doel nu
precies wanneer behaald moet zijn, is (nog) niet helder. Het is dan ook
van belang dat die algemene doelen, die uitgezet zijn op
bestuursniveau, op schoolniveau specifieker uitgewerkt gaan worden.
Bijvoorbeeld in het nieuwe schoolplan met een tijdspad en
tussentijdse, toetsbare doelen. Dit zorgt ook voor scherpere en meer
concrete input voor de verantwoording van het bestuur naar het
toezichthoudend bestuur.

Ten tweede verdient de verantwoordelijkheidsverdeling en de
bijbehorende rolverdeling in de dagelijkse uitvoering, zoals vastgelegd
in het nieuwe managementstatuut, nog specifieke aandacht. Op
papier is alles goed vastgelegd, conform de Code Goed Bestuur. Toch
is dit in de praktijk nog wel wennen voor alle betrokkenen. De
directeur van RKBS De Zonneberg heeft bijvoorbeeld ook bestuurlijke
taken binnen zijn takenpakket gekregen. Hiermee is zijn rol binnen de
Stichting écht veranderd. En ook de rol van het toezichthoudend
bestuur is nu helder vastgelegd, maar vergt duidelijk een andere
insteek en opstelling van betrokkenen dan voorheen. Deze nieuwe
situatie vraagt dan ook tijd en aandacht, opdat iedereen zijn rol
daadwerkelijk blijft pakken en uitvoeren conform het
managementstatuut.

Ten slotte wil het bestuur nog meer het gesprek aangaan met
belanghebbenden (bijvoorbeeld ouders en verenigingen in het dorp).
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Deze ambitie is ook vastgelegd in de strategische kaart van het
bestuur. Zo ziet het bestuur mogelijkheden om vaker ouderpanels te
raadplegen en ook het verenigingsleven actiever te betrekken binnen
de school. Deze informatie en inbreng vindt het bestuur namelijk
waardevol bij het verbeteren van het onderwijs op de school. Het is nu
zaak voor het bestuur om ervoor te zorgen dat die ambitie omgezet
wordt naar een concreet plan, met meetbare doelen en resultaten.
Vervolgens kan hier binnen de school het gesprek over worden
gehouden.

Vervolg
Het bestuur komt op alle onderdelen de wet na. Er zijn dan ook geen
herstelopdrachten gegeven. Over vier jaar onderzoeken wij het
bestuur opnieuw.

[1] In dit rapport schrijven we bestuur als we het uitvoerend bestuur
bedoelen. Als we het toezichthoudend bestuur bedoelen, schrijven we
toezichthoudend bestuur. Binnen Stichting Kruislandse Scholen is de
directeur van RKBS De Zonneberg gemandateerd om de uitvoerende
bestuurlijke taken uit te voeren.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .

Standaard Onderzocht

Kwaliteitszorg en ambitieKwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg ●

KA2 Kwaliteitscultuur ●

KA3 Verantwoording en dialoog ●

Financieel beheerFinancieel beheer

FB1 Continuiteit ●

FB2 Doelmatigheid

FB3 Rechtmatigheid ●

De inspectie heeft in januari 2018 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij Stichting Kruislandse Scholen. 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 school, 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 school?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuurs- 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 (KA1 t/m KA3) en Financieel beheer (FB1 t/m
FB3).

Om de standaarden te kunnen beoordelen doen we niet alleen
onderzoek op het niveau van het bestuur, maar doen we ook
onderzoek op de school (RKBS De Zonneberg). We hebben dit
onderzoek ingericht als een verificatieonderzoek.
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Standaard Onderzocht

OnderwijsprocesOnderwijsproces

OP2 Zicht op ontwikkeling ●

OP3 Didactisch handelen ●

SchoolklimaatSchoolklimaat

SK2 Pedagogisch klimaat/Leerklimaat ●

Het verificatieonderzoek is onderdeel van het onderzoek naar de
kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Wij
onderzoeken in de eerste plaats of de verantwoording van het bestuur
overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur
voldoende doorwerkt op de werkvloer. Het geeft ons in de tweede
plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de school zelf.

Onderstaand figuur geeft weer welke standaarden we op RKBS De
Zonneberg hebben onderzocht.

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 daarnaast verschillende lessen bezocht. De precieze
inrichting van het vierjaarlijks onderzoek is beschreven in het
onderzoeksprogramma. Hierin is vastgelegd dat we bij dit bestuur
ervoor gekozen hebben om ons op schoolniveau te richten op de
volgende drie standaarden: Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch
handelen (OP3) en Pedagogisch klimaat (SK2). De keuze voor deze
standaarden sluit aan bij een aantal belangrijke beleidsthema's/
ontwikkelingen binnen het bestuur en de school. Namelijk de
volgende:

• Het bevorderen van zelfstandig en ontdekkend leren en het
ontwikkelen van eigenaarschap van leerlingen én leraren in een
'warm' klimaat;

• Het versterken van onderwijs op maat;
• Leraren vervullen een meer coachende rol.

De drie standaarden onderzoeken we vanuit drie invalshoeken:
• Wat is ons kwaliteitsoordeel op schoolniveau?
• In hoeverre komt het beeld van het bestuur overeen met ons

beeld? Wat betekent dit voor ons oordeel op de standaarden van
het kwaliteitsgebied 'Kwaliteitszorg en ambitie' op
bestuursniveau?

• In hoeverre zien we sturing van het bestuur terug op belangrijke
beleidsthema's?
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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 RKBS De Zonneberg.

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

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

K Kan beter

Onderwijsproces

Schoolklimaat

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer
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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

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
het samenvattende oordeel is op het kwaliteitsgebied Financieel
beheer. 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. Aan de hand van deze
oordelen geven we een kwalitatieve beschrijving van het
kwaliteitsgebied. Vervolgens 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 de werkvloer van de school.
Omdat Kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau samenvalt met
Kwaliteitszorg en ambitie op schoolniveau, laten we de beoordeling
hiervan achterwege op schoolniveau.
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Samenvattend oordeel
De centrale onderzoeksvraag (zie ook H1) luidt:
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?

Wij beantwoorden beide delen van de onderzoeksvraag met een 'ja'.
Op de eerste plaats heeft het bestuur voldoende zicht op de kwaliteit
van de school en laat het tevens zien dat het stuurt op
kwaliteitsverbetering. Ook de kwaliteitscultuur is voldoende
ontwikkeld. Ten tweede wordt de Code Goed Bestuur nageleefd.
Rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het
managementstatuut. Op de derde plaats legt het bestuur zowel intern
als extern voldoende en toegankelijk verantwoording af over zowel de
resultaten als de ontwikkeling van de school. Het bestuur voert actief
de dialoog, zowel met de MR als met het toezichthoudend bestuur.
Tot slot is ook de financiële positie van het bestuur in orde. We zien op
de korte of middellange termijn geen risico's voor de financiële
continuïteit bij Stichting Kruislandse Scholen. Het bestuur voldoet aan
wat de onderzochte standaarden beschrijven op het kwaliteitsgebied
Financieel beheer.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie

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

KA1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de school, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
Op basis van de documentenanalyse, de gevoerde gesprekken en het
verificatieonderzoek op RKBS De Zonneberg komen we tot de
conclusie dat het bestuur een voldoende beeld heeft van de school en
op passende wijze intervenieert wanneer er verbetering nodig is. Alle
facetten van kwaliteitszorg zijn in voldoende mate aanwezig. Wij
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beoordelen standaard KA1 als 'voldoende'.

Kwaliteitszorg vooral op schoolniveau ingericht.
Er zijn op schoolniveau allerlei instrumenten aanwezig om de kwaliteit
van het onderwijs breed in beeld te brengen en die worden ook
ingezet. Zo maakt de school gebruik van een bestaand
kwaliteitszorgsysteem, dat uitgaat van diverse kwaliteitskaarten en
de bijbehorende schooldiagnose. Daarnaast worden periodiek
tevredenheidsenquêtes (leerling, leraar en ouder) afgenomen
en geanalyseerd. Ook vinden er gesprekken met ouderpanels plaats
over de ontwikkeling binnen de school. Dit alles zorgt ervoor dat de
kwaliteit van het onderwijs voldoende in beeld is.
Ook stuurt het bestuur op verbetering. Er is bijvoorbeeld een
duidelijke koppeling tussen de jaarplannen en de schooldiagnoses,
analyses tevredenheidsenquêtes en gesprekken ouderpanels te zien.

Ondanks dat het stelsel van kwaliteitszorg in al zijn facetten
voldoende is uitgewerkt, zien wij (net als het bestuur zelf overigens)
kansen voor verdere verbetering.
De kwaliteitszorg is namelijk vooral op schoolniveau ingericht en (nog)
niet 'echt' op bestuursniveau. Dit zien we vaker bij zogenoemde
1-pitters. Het bestuur wil dit echter duidelijker scheiden en is om die
reden vorig schooljaar gestart met het herijken van de visie en het
opzetten van een algemene, bestuurlijke koers voor de komende vijf
jaar. Die koers zal in de aankomende periode op schoolniveau
specifiekere invulling krijgen. Wij vinden dit een positieve
ontwikkeling, die ook past bij het bestuurlijke model van de
Stichting.

Visie is nu herontworpen. De koers van het bestuur is recent voor de
aankomende vijf jaar vastgelegd in een strategische kaart.
Het bestuur heeft vorig schooljaar (2016-2017), in nauwe
samenwerking met het toezichthoudend bestuur, het
leerkrachtenteam en een afvaardiging van de ouders, de visie herijkt
en in kaart gebracht. Daarnaast is de bijbehorende koers voor de
komende jaren uitgezet in de vorm van een strategische kaart. Deze
nieuwe visie en koers brengen scherper dan voorheen in beeld aan
welke doelen (kritische succesfactoren) de school, maar ook het
bestuur de aankomende jaren werkt. Wat beter kan, is het scherper
definiëren van de (tussentijdse) doelen binnen de strategische kaart,
zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Op dit moment is er
nog geen prioritering aangebracht in de doelen. Het ontbreekt, zowel
op bestuursniveau als op schoolniveau aan een duidelijk tijdspad en
tussentijdse, toetsbare doelen. Ook de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-
Act) verdient nog expliciete aandacht, met name de wijze van
verantwoording/evaluatie (check). Overigens is zowel het bestuur als
het toezichthoudend bestuur, onder begeleiding van een externe
adviseur, juist met die aanscherping van de PDCA-cyclus bezig. Dit
traject zal eind februari 2018 worden afgerond.
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Verdere concretisering van de koers en bijbehorende doelen is nodig.
In het gesprek met het team, tijdens het verificatieonderzoek op RKBS
De Zonneberg, werd onder andere duidelijk dat de koers en de
bijbehorende doelen nu nog te algemeen geformuleerd zijn. Iedereen
staat achter de visie en snapt de te volgen koers, maar vraagt zich
tegelijkertijd af wat dit dan concreet betekent voor de praktijk van
iedere dag. Wat wordt er nu precies van je verwacht, waar moet het
team en de directie zich verder in ontwikkelen de aankomende jaren
en hoe gaat dat nu vorm krijgen? Welke individuele
professionalisering en ontwikkeling is gewenst? Wat zijn nu precies de
taken en verantwoordelijkheden van de diverse leergroepen binnen
de school?
Het is dan ook van belang dat die algemene doelen, die uitgezet zijn
op bestuursniveau, op schoolniveau specifieker uitgewerkt/
geoperationaliseerd gaan worden. Bijvoorbeeld in het nieuwe
schoolplan met een tijdspad en tussentijdse, toetsbare doelen. Dit
zorgt tegelijkertijd voor scherpere en meer concrete input voor de
verantwoording van het bestuur naar het toezichthoudend bestuur.

KA2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
De professionele kwaliteitscultuur is voldoende geborgd, maar kan
tegelijkertijd nog versterkt worden. Wij beoordelen standaard KA2
(Kwaliteitscultuur) als 'voldoende'.

Transparant en toegankelijk bestuur.
In alle gesprekken die we gevoerd hebben, kwam de transparante,
toegankelijke en laagdrempelige bestuursstijl steeds als een belangrijk
en gewaardeerd punt naar voren. Er zijn geen verborgen agenda's,
informatie wordt op tijd verstrekt en er is voldoende ruimte om mee
te denken.

Bestuursmodel en bestuurlijke inrichting is net herzien.
In het begin van het schooljaar 2016-2017 heeft het bestuur zich
gebogen over de bestuurlijke inrichting, ondersteund door een
externe adviseur.
De (scheiding tussen de) rollen van directeur en bestuur bleken
onvoldoende helder afgebakend te zijn. Tevens was de scheiding
tussen uitvoerend- en toezichthoudend bestuur onvoldoende krachtig
ingericht.
Dit alles heeft geleid tot een nieuw bestuursmodel aan het einde van
het schooljaar 2016-2017, waarin de scheiding van bestuur en toezicht
zijn geregeld conform de Code Goed Bestuur. Die uitgangspunten van
de Code zijn herkenbaar in de bestuurlijke inrichting en ook voldoende
in het bestuurlijk handelen. Toch zien wij op dit gebied nog kans voor
verbetering. Zie de toelichting hieronder.
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Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden soms nog wennen.
Wij vinden dat de verantwoordelijkheidsverdeling en de bijbehorende
rolverdeling in de dagelijkse uitvoering, zoals vastgelegd in het nieuwe
managementstatuut, nog specifieke aandacht vraagt. Op papier is
alles goed vastgelegd, conform de Code Goed Bestuur. Toch is dit in de
praktijk nog wel wennen voor alle betrokkenen. De directeur van
RKBS De Zonneberg heeft bijvoorbeeld ook bestuurlijke taken binnen
zijn takenpakket gekregen. Hiermee is zijn rol binnen de Stichting écht
veranderd. En ondanks dat de rol van het toezichthoudend bestuur nu
helder is vastgelegd, vergt dit in de praktijk een andere insteek en
opstelling van betrokkenen dan voorheen. Deze nieuwe situatie, die
feitelijk pas vanaf dit schooljaar is ingegaan, vraagt dan ook tijd en
aandacht, opdat iedereen zijn rol daadwerkelijk blijft pakken en
uitvoeren conform het managementstatuut.

KA3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn school?
Het bestuur legt betrouwbaar en conform de wet verantwoording af
aan het toezichthoudend bestuur en de Medezeggenschapsraad (MR).
De dialoog wordt actief gevoerd, informatie wordt tijdig aangeleverd.
Wij beoordelen standaard KA3 (Verantwoording en dialoog) dan ook
als 'voldoende'.

In dialoog met elkaar.
Uit de door ons gevoerde gesprekken blijkt, dat alle betrokkenen het
bestuur als toegankelijk en transparant ervaren. Het bestuur
organiseert voldoende inspraak én tegenspraak, bijvoorbeeld tijdens
de overleggen met de MR en het toezichthoudend bestuur. Het is in
sommige situaties nog wel zoeken naar de juiste houding en rol
binnen de nieuwe taakverdeling, zoals al eerder beschreven bij
standaard KA2.

Eigen ambitie nog niet gerealiseerd.
Het bestuur heeft de ambitie om steeds meer de professionele,
inhoudelijke dialoog met alle belanghebbenden aan te gaan.
Deze ambitie is ook vastgelegd in de strategische kaart van het
bestuur. Zo ziet het bestuur mogelijkheden om frequenter
ouderpanels te raadplegen en ook het verenigingsleven actiever te
betrekken binnen de school. Die gesprekken zullen aan kwaliteit
kunnen winnen, wanneer de doelen (kritische succesfactoren) op
bestuurs- en schoolniveau scherper zijn gedefinieerd en in een helder
tijdspad, met meetbare doelen en resultaten zijn weggezet.

2.2 Financieel beheer

Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.
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De standaarden Financiële continuïteit en rechtmatigheid zijn beide
beoordeeld als 'voldoende'. Het Financieel beheer is dan ook
beoordeeld als 'voldoende'.

Financiële continuïteit

Wij beoordelen de financiële continuïteit als 'voldoende'. Er is geen
sprake van waarden die wijzen op een mogelijk financieel risico voor
de continuïteit van het onderwijs op de korte of middellange termijn.
In ons onderzoek vonden wij geen belangrijke informatie die strijdig is
met dat beeld.

Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig
dat een meerjarenraming van baten en lasten is opgenomen, waarin
de financiële gevolgen van verwachte ontwikkelingen zijn verwerkt,
alsmede een duidelijke verbinding met de strategische doelen. Dit
onderdeel van de verplichte continuïteitsparagraaf troffen we niet aan
in het bestuursverslag 2016. We verwachten dat het bestuur hier
gedegen aandacht aan besteedt in de volgende jaarverslagen, omdat
een volledige en duidelijke verantwoording erg belangrijk is om een
beeld te vormen van de sturing in de organisatie en van verwachte
ontwikkelingen.

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.

Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard 'Rechtmatigheid' voor Stichting Kruislandse
Scholen als 'voldoende' beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard
gaat enerzijds uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit
het eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij Stichting Kruislandse Scholen hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
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2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Op basis van ons onderzoek spreken we het vertrouwen uit in het
bestuur. Dat betekent dat we Stichting Kruislandse Scholen opnemen
in de reguliere planning van ons toezicht en dat we waarschijnlijk over
vier jaar opnieuw een onderzoek zullen uitvoeren.
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Resultaten onderzoek op
schoolniveau

3 .

Het verificatieonderzoek op RKBS De Zonneberg is een belangrijk
onderdeel van het onderzoek naar kwaliteitszorg van het bestuur.
Wij stelden in ons onderzoek op de school drie beleidsthema's
centraal, namelijk:

• Het bevorderen van zelfstandig en ontdekkend leren en het
ontwikkelen van eigenaarschap van leerlingen én leraren in een
warm klimaat;

• Het versterken van onderwijs op maat;
• Leraren gaan een meer coachende rol vervullen.

Dit zijn drie thema's die centraal staan binnen de ontwikkeling van de
school. Bij deze thema's sluiten de volgende standaarden aan, die wij
op schoolniveau hebben onderzocht:

• Zicht op ontwikkeling (OP2)
• Didactisch handelen (OP3)
• Pedagogisch klimaat (SK2)

De wijze waarop het beeld van het bestuur over het onderwijs op de
school tot stand komt, is in hoofdstuk 2 beschreven. Dit beeld wordt
onder andere gevormd op basis van objectieve kengetallen,
kwaliteitskaarten, schooldiagnose, analyses van enquetes en op basis
van meer subjectieve gegevens, zoals groepsbezoeken. Op grond van
het verificatieonderzoek kunnen wij samenvattend zeggen, dat het
beeld van het bestuur ruim voldoende overeenkomt met het beeld dat
wij op grond van ons onderzoek kregen. Wij herkennen de door het
bestuur geschetste ontwikkelingen binnen de school. Ook zien we dat
het bestuur voldoende stuurt op ontwikkeling en verbetering. Het
beleid heeft daarmee voldoende effect op de werkvloer.

Hieronder beschrijven we onze bevindingen.

3.1 basisschool De Zonneberg

Zicht op ontwikkeling: voldoende, maar analysevaardigheden binnen
het team kunnen zeker nog groeien.
Wij vinden dat de leraren voldoende zicht hebben op de ontwikkeling
van hun leerlingen. Ze volgen de leerlingen van groep 1 tot en met
groep 8 met behulp van observaties, methodeonafhankelijke en
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methodegbonden toetsen. Elke leerling is in beeld. Deze informatie
gebruiken de leraren om het onderwijs in de verschillende groepen af
te stemmen op het niveau van de leerlingen. Binnen de cyclus van
zorg en begeleiding zijn duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd.
Bijvoorbeeld wanneer alle gegevens geanalyseerd moeten zijn en
verwerkt in groepsoverzichten en groepsplannen. De cyclus is
daarmee helder vorm gegeven. Tevens vindt er periodiek overleg
plaats tussen alle leerkrachten en de intern begeleider. Daarnaast is
het gebruikelijk dat de intern begeleider minstens tweemaal per jaar
alle groepen bezoekt in het kader van zorg en begeleiding.
Toch zien wij nog een verbeterkans voor de school. Een van de
onderdelen binnen de cyclus verdient namelijk nog extra aandacht:
het analyseren van de ontwikkelgegevens van iedere leerling. Dit
gebeurt nu wel, maar kan qua diepgang zeker nog aan kwaliteit
winnen. Met name de vraag: Wat is nu de reden dat deze leerling
uitvalt qua ontwikkeling?, is hierbij essentieel. Nu zien wij dat dit nog
te vaak te algemeen wordt geformuleerd. Hierdoor is het niet duidelijk
of de aangeboden hulp ook daadwerkelijk aansluit bij de
onderwijsbehoefte van die leerling of groep leerlingen. Misschien ligt
de oorzaak van het hiaat in de ontwikkeling van de leerling dieper en
is het zelfs nodig om leerstof uit de vorige groep of groepen te
herhalen/opnieuw aan te bieden.

Didactisch handelen: De sfeer in de groepen is prettig, de lessen
verlopen gestructureerd. Betrokkenheid en inbreng van de leerlingen
kan beter.
Deze standaard beoordelen we als 'voldoende'. Er is in het algemeen
sprake van een prettige werksfeer in de groepen. De lessen verlopen
gestructureerd en de leerlingen zijn voldoende betrokken. De school is
echter ambitieus qua didactisch handelen. Deze ambities zijn ook
expliciet opgenomen in de herijkte, vernieuwde visie, die vorig
schooljaar is opgesteld. Het team wil zich verder ontwikkelen in het
ontdekkend, betekenisvol leren. Eigen leervragen van leerlingen
spelen hier een belangrijke rol. De leerkracht zal zich, binnen die
nieuwe visie, vaker opstellen als een coach van het eigen
ontwikkelproces van de leerling.
Zover is het nu nog niet. De eerste mooie initiatieven zijn al wel
opgestart. Een voorbeeld zijn de proeftuinen in enkele groepen en het
gebruik van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen. De volgende
stap is om de ambities gestructureerd en planmatig, zodat iedereen
weet waar hij/zij aan toe is, uit te werken in een concreet tijdspad met
tussentijdse doelen. De school heeft dus wel een start gemaakt met
het waarmaken van de visie, maar is hier zeker nog niet klaar mee.
Zo zien wij zeker nog kansen om op teamniveau te groeien in de rol
van coach, in het meer uitgaan van eigen leervragen van de
leerlingen en het geven van professionele feedback. Die feedback kan
zich ontwikkelen op het gebied van de leerling, maar ook zeker binnen
het team zelf. Elkaar professioneel, inhoudelijk feedback geven, is nu
nog niet de attitude binnen de school.
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Tijdens de diverse gevoerde gesprekken, bleek er nu meer sprake te
zijn van een warme, zeg maar 'familiecultuur'. De ambitie is om het
warme te behouden, maar wel te ontwikkelen naar een meer
professionele cultuur binnen de school. Dit is ook van belang om het
maximale te halen uit het leren van en met elkaar en de ontwikkeling
van eigenaarschap.

Pedagogisch klimaat: De school maakt zijn ambities waar!
De standaard Pedagogisch klimaat waarderen we als 'goed'. De school
maakt op dit gebied zijn ambitie, zoals beschreven in het schoolplan,
waar. Zowel de leerlingen, ouders als leerkrachten geven aan dat het
'goed toeven' is op De Zonneberg. De manier zoals iedereen met
elkaar omgaat is prettig en 'warm' te noemen. En dit is ook precies
waar de school voor wil staan en hard aan werkt! Mede door het
aanbieden van een structureel aanbod op dit gebied is de school
zowel in preventieve als in curatieve zin actief. Leerlingen leren hoe ze
met elkaar moeten omgaan en oefenen dit ook daadwerkelijk tijdens
de lessen. Mooi hoe de leerlingen van de leerlingenraad hier trots over
vertelden tijdens de onderzoeksdag. Zo gaven zij aan dat er op 'hun
school' ook heus wel eens 'iets gebeurt' op het plein, maar dat er dan
direct vanuit de leraren of vanuit de leerlingen zelf passende actie
wordt genomen. Dit beeld komt ook overeen met de resultaten uit de
tevredenheidsonderzoeken die de school tweejaarlijks afneemt en uit
de jaarlijkse monitoring veiligheid.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/22



Reactie van het bestuur4 .
Na kennis genomen te hebben van het concept verslag van de
inspectie aangaande het vierjaarlijks onderzoek en na het prettig
verlopen eindgesprek op donderdag 8 februari jl. komt het bestuur tot
de conclusie dat de inspectie een zeer realistisch en dus zeer
herkenbaar beeld neerzet van de stand van zaken zoals ze deze heeft
aangetroffen bij de Stichting Kruislandse Scholen. Dit zowel op
bestuurs- als op schoolniveau.

Prettig is het om te vernemen dat het bestuur op alle onderzochte
onderdelen aan de wet voldoet en er geen punten zijn die vanuit
wettelijke bepalingen verbeterd moeten worden. RKBS de Zonneberg
krijgt daarmee de beoordeling “voldoende”. Deze beoordeling
betekent dat de Zonneberg voldoet aan de wettelijke standaard van
de inspectie. De kwalificatie “voldoende” riep bij ons wat vragen op en
deze hebben we ook in het nagesprek met de inspectie besproken. De
inspectie beoordeelt vanuit het inspectiekader en gaat daarbij uit van
de volgende normering: “onvoldoende” of “voldoende”. Voldoende is
daarmee het hoogst haalbare.
Uit het verslag en uit de verschillende gesprekken die met de inspectie
gevoerd zijn, blijkt dat er nog wel kansen zijn om de kwaliteit van het
onderwijs verder te ontwikkelen en dus te versterken. Gelukkig gaat
het hierbij om kansen waarop wij als bestuur ook reeds zicht hebben
en waarvan het reeds in onze planning ligt om deze in de toekomst te
grijpen en te realiseren. We hebben het dan over onderstaande zaken:

• De algemene doelen op bestuursniveau vanuit onze strategische
kaart school specifieker uitwerken. Welk doel wordt nu precies
wanneer behaald?
In de tweede helft van dit schooljaar (2017/2018) wordt er een
nieuw schoolplan geschreven. De inhoud van dit plan zal dienen
als basis voor de verschillende jaarplannen. Per schooljaar zullen
de (tussentijdse) doelen scherp en concreet worden
geformuleerd. Bovendien zal er een heldere prioritering in de
doelen worden aangebracht. Dit alles gevat in een duidelijk
tijdspad gelinkt aan tussentijdse, toetsbare doelen en de
financiële consequenties/investeringen daarvan. Dit zal met
name voor de mensen op de werkvloer (de leergroepen) veel
duidelijkheid en antwoord geven op vragen als: Wat is het kader
waar binnen ik werk? Wat wordt er precies van mij verwacht?
Welke ontwikkeling vinden de komende jaren plaats en hoe gaan
we dat vorm geven? Wat zijn daarin ieders taken en
verantwoordelijkheden?

• In het bestuursverslag wordt een meerjarenraming opgenomen
van baten en lasten, waarin de financiële gevolgen van verwachte
ontwikkelingen zijn verwerkt, alsmede een duidelijke verbinding
met de strategische doelen.

• Groeien in de nieuwe rollen zoals die binnen de takenpakketten,
conform de Code Goed Bestuur, zijn vastgelegd. Tijd en aandacht,
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opdat iedereen zijn rol daadwerkelijk blijft pakken en uitvoeren
conform het managementstatuut. Zo zal er vanuit de PDCA-
cyclus zeker meer aandacht komen voor de wijze waarop de
verantwoording/evaluatie naar het toezichthoudend bestuur
gaat plaats vinden.

• Verdergaande communicatie met belanghebbenden (ouders en
verenigingen). Deze informatie en inbreng is van belang bij het
verbeteren van het onderwijs.

Kortom, wij zijn er van overtuigd dat als we bovenstaande zaken goed
aansturen in hun ontwikkeling en dus uiteindelijk ook realiseren, wij
tegelijkertijd onze uitgesproken ambities (zie strategische kaart) gaan
waarmaken. Dan kunnen we over 4 à 5 jaar zeker vaststellen dat we
als schoolorganisatie weer gegroeid zijn. Voor de komende periode
dus, handjes uit de mouwen en aan de slag! Want:

DOEN IS NOG ALTIJD DE BESTE MANIER VAN DENKEN!
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


