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Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek

Datum vaststelling: 10 april 2018

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 SKOEM. 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: SKOEM (Stichting
Katholiek Onderwijs EchtMaasbracht e.o.)
Bestuursnummer: 41797

We hebben documenten van het bestuur gelezen en gesprekken
gevoerd met medewerkers binnen de organisatie. Deze gesprekken
gingen over de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. We
hebben drie scholen van SKOEM onderzocht. Daar hebben we
gekeken of het beeld dat het bestuur heeft van het onderwijs op die
scholen overeenkomt met ons beeld. Tevens hebben we gekeken of
wat het bestuur wil bereiken ook te zien is op de scholen.

Totaal aantal leerlingen: 1133

Aantal scholen onder bestuur: 7

Lijst met onderzochte scholen:
00AR De Maasparel
06LO Maria Goretti
17KU Patricius

Wat gaat goed?
Het bestuur van SKOEM heeft in overleg met de scholen eigen doelen
(buiten wat de Wet op Primair Onderwijs vraagt) gesteld, die ze in de
periode 2015-2019 met elkaar willen bereiken. Deze doelen zijn zo
uitgewerkt dat voor iedereen duidelijk is, wat er gebeurd moet zijn,
voordat iedereen binnen SKOEM tevreden kan zijn. Daarnaast kijken
de scholen en het bestuur elk halfjaar of de basiskwaliteit van het
onderwijs en de leerresultaten van de leerlingen naar verwachting zijn.
Iedereen houdt zich daarbij aan de gemaakte afspraken en het
bestuur weet daardoor goed wat de kwaliteit van het onderwijs is.
Het bestuur heeft er voor gezorgd dat de leraren, de
locatiedirecteuren en de zorgcoördinatoren zichzelf blijven bijscholen
en met elkaar in leernetwerken ervaringen en goede ideeën kunnen
uitwisselen.
Het bestuur zorgt er voor dat iedereen die het moet weten binnen en
buiten de organisatie, informatie krijgt over hoe het er voor staat met
de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. Daarbij wordt geen
informatie achtergehouden. De bestuurder vraagt binnen en buiten de
organisatie of hij goed leiding geeft en waar eventueel nog
verbetering mogelijk is.
Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
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geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.
Wat moet beter?
In het jaarverslag van de stichting wordt nog niet helemaal voldaan
aan nieuwe wettelijke verplichtingen. In de volgende versie moet dit
aangepast zijn.
Op één school vinden we de kwaliteit van onvoldoende niveau. Het
bestuur moet zorgen dat dit binnen een jaar weer in orde is.
Wat kan beter?
Om de kwaliteit van het onderwijs in beeld te brengen, worden
verschillende rapportages door de scholen opgesteld en besproken
met het bestuur. We missen daarin nog de opmerkingen of de scholen
zelf wel of niet tevreden zijn over wat ze hebben bereikt. We missen
ook in deze rapportages hoe het is gesteld met het bereiken van de
doelen van SKOEM.
In de organisatie van SKOEM heeft de bestuurder er de afgelopen
jaren voor gezorgd dat de scholen met een uitgewerkt systeem de
kwaliteit van het onderwijs in beeld kunnen brengen. Dat systeem
werkt, maar het is een hulpmiddel om vast te kunnen stellen waar het
goed gaat en waar verbetering nodig is. Dit systeem werkt beter als
leraren en locatiedirecteuren zichzelf ook afvragen wat ze al goed
doen en wat ze beter kunnen doen. Op basis daarvan kunnen de
leraren en locatiedirecteuren zelf al in actie komen, zonder dat de
bestuurder ze daarop wijst. Dit gebeurt hier en daar al wel, maar nog
niet overal.
Vervolg
Het bestuur komt op alle onderdelen de wet na. In principe voeren we
pas over vier jaar weer een onderzoek uit naar de kwaliteitszorg en het
financieel beheer van het bestuur.
Vanwege de onvoldoende kwaliteit hebben we het bestuur
opgedragen om de kwaliteit van het onderwijs op basisschool
Patricius weer op basisniveau te brengen. Op deze school voeren wij
vóór de zomervakantie van 2019 een herstelonderzoek uit.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft tussen eind januari en begin maart 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij SKOEM. 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 hij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt hij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert hij 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 Continuïteit

●

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 hij 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
Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het onderzoek laat zien of de
sturing op de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het
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geeft ons in de tweede plaats zicht op de onderwijskwaliteit van de
school.
• 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.
Onderstaand figuur 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.

Verificatie
School

1

Risico
2

3

Onderwijsproces
●

OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling

●

●

OP4 (Extra) ondersteuning

●
●

OP3 Didactisch handelen
●

●

●

Schoolklimaat
●

SK1 Veiligheid
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

●
●

●

●

1. De Maasparel (00AR)
2. Maria Goretti (06LO)
3. Patricius (17KU)
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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.
De verantwoording van de precieze inrichting van het onderzoek is
opgenomen in een onderzoeksplan dat voor dit vierjaarlijks
onderzoek is opgesteld. In samenvattende zin komt het er op neer dat
wij vanuit het meerjarenbeleidsplan van het bestuur twee
beleidsthema's ('Kwaliteitszorg' en 'Zicht op ontwikkeling') hebben
gekozen. Aan de hand van deze twee thema's hebben wij onderzocht
hoe het bestuur stuurt op kwaliteit. Tevens hebben wij daar relevante
standaarden uit ons Onderzoekskader aan verbonden ten behoeve
van de verificatieonderzoeken op de scholen. In het begin van
hoofdstuk 3 hebben we onze algemene bevindingen ten aanzien van
de onderzochte beleidsthema's en standaarden beschreven.
In overleg met het bestuur hebben we bij één school een risicoonderzoek uitgevoerd. Daarom zijn op deze school meer standaarden
beoordeeld.
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 die we op twee scholen van SKOEM hebben
uitgevoerd. In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van het risicoonderzoek op basisschool Patricius.
In hoofdstuk 5 is de reactie van het bestuur op het onderzoek en
rapportage opgenomen.
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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
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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 twee 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 scholen en in hoeverre het beleid van het
bestuur doorwerkt tot op schoolniveau.
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.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Op beide vragen kunnen wij een positief antwoord geven. Zowel de
sturing op kwaliteit als het financieel beheer voldoen aan wat de wet
vraagt van het bestuur.
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat het bestuur met de scholen
een heldere strategische koers heeft uitgezet en met een uitgewerkt
kwaliteitssysteem bewaakt of de basiskwaliteit en de leerresultaten
voldoen aan de verwachtingen. Dit gebeurt met
managementrapportages en kwaliteitsonderzoeken volgens een
consequent gehanteerde kwaliteitsagenda. Met dat systeem heeft het
bestuur goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Wij denken
echter dat de eigen ambities uit het strategisch beleid een
prominentere plaats in het kwaliteitssysteem mogen krijgen.
De professionele kwaliteitscultuur is in ontwikkeling. De leraren, de
locatiedirecteuren en de zorgcoördinatoren zijn bezig met
professionalisering en betrokken bij interne kwaliteitsnetwerken. De
organisatie richt de aandacht meer en meer op zelfreflectie en
eigenaarschap. Dit vraagt echter nog om tijd en implementatie.
Ook werd duidelijk dat het bestuur actief en in alle openheid de
geledingen, zoals de Raad van Toezicht en de GMR, informeert en
ruimte biedt voor inspraak en tegenspraak. Voor het laatste worden
ook externe sleutelfiguren benaderd. De kwaliteitsdialoog kan nog
worden versterkt door nadrukkelijker de eigen ambities van SKOEM te
betrekken.
Uit de onderzoeken op de scholen blijken onze bevindingen overeen
te komen met het beeld dat het bestuur van de scholen heeft, ook als
het risico's betreft. Het bestuursbeleid rondom de onderzochte
beleidsthema's is op de werkvloer terug te zien.
Ook de financiële positie van het bestuur is in orde. We zien op de
korte of middellange termijn geen risico’s voor de financiële
continuïteit bij dit bestuur. Het bestuur voldoet aan de onderzochte
standaarden op het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

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.
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Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft hij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt hij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Deze standaard waarderen we als 'voldoende'. Deze waardering
baseren we op de kwaliteitssystematiek die binnen SKOEM in gebruik
is en het gedetailleerde zicht dat de bestuurder met deze systematiek
heeft op de kwaliteit van zijn scholen. Versterking van de systematiek
is zeker nog mogelijk door de scholen beter (met eigen oordelen) de
kwaliteit van hun onderwijsproces in beeld te laten brengen.
Daarnaast zou de realisatie van de eigen ambities van het bestuur en
de scholen sterker in de evaluatiesystematiek betrokken mogen
worden.
Het bestuur heeft zeer duidelijke doelen met de scholen afgesproken.
Op basis van de geformuleerde visie, missie en kernwaarden in het
strategisch beleidsplan 'Verder groeien', 2015-2019 (vanaf hier SBP)
zijn in 2015 rondom vier beleidsthema's doelen uitgewerkt. Deze
uitwerking omvat de beginsituatie ('het omgevingsbeeld'), de
wenselijke situatie ('gedroomde positie') en de beoogde verandering
('succesformule'). Aan elk van de thema's zijn concrete en
evalueerbare doelen verbonden. De scholen hebben de doelen uit het
SBP vertaald naar concrete doelen en acties op schoolniveau en
vastgelegd in het schema 'Van doelen naar actie op alle lagen n.a.v. de
vier thema's'. Het bestuur heeft vervolgens in het document 'Centrale
doelen naar schoolniveau' de centrale doelen uitgewerkt naar
prestatie-indicatoren, met een normering en het te gebruiken
meetinstrument. Toen in 2017 het Onderzoekskader van de inspectie
van het onderwijs bekend werd, zijn de standaarden daaruit in het
document 'Kwaliteit in beeld' verbonden met de thema's en doelen uit
het SBP.
Het bestuur heeft een scherp en gedetailleerd zicht op de kwaliteit van
het onderwijs. Vanaf 2015 is de kwaliteitssystematiek op initiatief van
de bestuurder verder ontwikkeld. Er is een kwaliteitsagenda
opgesteld, die in schooljaar 2017-2018 volledig is geïmplementeerd.
Daarin is opgenomen dat de scholen aan het einde van het schooljaar
een zelfevaluatie over het onderwijsproces schrijven en in de vorm
van een managementrapportage aanleveren aan het bestuur, gevolgd
door een doelstellingengesprek aan het begin van het nieuwe
schooljaar en een kwaliteitsonderzoek door de bestuurder, beide
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clusterdirecteuren en een extern deskundige op een specifiek
onderzoeksterrein. In maart sturen de scholen een
managementrapportage over de opbrengsten van de school. De
inhoud en vorm van de schoolzelfevaluatie en het
kwaliteitsonderzoek door het bestuur zijn in het SKOEM-document
'Kwaliteit in beeld' uitgebreid beschreven. Op basis van de
zelfevaluaties van de scholen en de kwaliteitsonderzoeken door het
bestuur is in december 2017 een rapportage op SKOEM-niveau
verschenen, waarin is gereflecteerd op de realisatie van de doelen van
het SBP. Op basis van gesprekken en aanwezige
managementrapportages kunnen wij vaststellen dat de systematiek
en planning werken. Inhoudelijk kan het bestuur scherp aangeven
waar de kwaliteit van het onderwijs sterk is en waar nog verbetering
noodzakelijk is. De meest informatierijke bron voor het bestuur is het
eigen kwaliteitsonderzoek.
Toch zien wij nog mogelijkheden waarmee de kwaliteitssystematiek
binnen SKOEM versterkt kan worden. Op de eerste plaats is daar een
betere kwaliteit van zowel de schoolzelfevaluaties als de evaluaties op
bestuursniveau mogelijk. Daarbij denken we aan meer eigen oordelen
over de gerealiseerde kwaliteit, meer en diepere analyse en zoeken
naar mogelijke verklaringen voor tegenvallende kwaliteit en meer
aanzetten tot mogelijke verbeteracties. We hebben op dit punt ook
aanzienlijke verschillen in de rapportages van de scholen gezien.
Naarmate de kwaliteit van de schoolzelfevaluaties groeit, hoeft het
bestuur minder intensief het kwaliteitsonderzoek in te vullen.
Ten tweede missen we in de schoolzelfevaluaties reflectie op de
realisatie van de doelen van het SBP. De eigen ambities van SKOEM
lijken onder te sneeuwen onder de aangevulde doelen op basis van de
kwaliteitsstandaarden vanuit het inspectiekader.
Daarbij is in het verlengde van de vorige opmerking ook de
managementrapportage over de realisatie van het strategisch beleid
(december 2017) op SKOEM-niveau veelal constaterend of
beschrijvend van aard en ontbreken eigen oordelen in welke mate
deze doelen zijn bereikt, welke belemmerende of succesvolle factoren
daaraan ten grondslag hebben gelegen en welke vervolgacties nodig
zijn.
Tenslotte hebben we op meerdere scholen de verzuchting gehoord
dat het veel door het bestuur aangereikte documenten/formats zijn
die ingevuld moeten worden. Wij zijn het op dit punt eens met de
bestuurder dat er gezocht moet worden naar meer effectiviteit in het
ophalen van kwaliteitsinformatie. De lijsten zijn slechts een
hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en
wat beter kan of moet.
Sturing op kwaliteitsverbetering is er wel, maar wij missen de
koersvastheid op de eigen ambities. De scholen sturen duidelijk op de
realisatie van een basiskwaliteit met op zijn minst voldoende
leerresultaten. Het bestuur bewaakt deze kwaliteit en vraagt om
expliciete verbeteractiviteiten als de kwaliteit tegenvalt. Als het nodig
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is, intervenieert het bestuur ook in de personele bezetting van een
school.
De kwaliteitsagenda van het bestuur is sterk gericht op de realisatie
van de basiskwaliteit en daarbij behorende resultaten. We missen
daarin de focus op de realisatie van de eigen ambities. De scholen
hebben de vier centrale thema's wel een prominente plek in hun
schoolontwikkeling gegeven, maar het is bijna onzichtbaar hoe het
bestuur hierbij zijn regierol vervult.
Tenslotte denken wij dat het bestuur en de scholen waakzaam moeten
zijn voor tussentijdse impulsen van buitenaf. Past het binnen het
beleid of de strategie van SKOEM of de scholen of leidt het vooral af
van de uitgezette koers?

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
hij transparant en integer (KA2)?
Deze standaard beoordelen we als van voldoende kwaliteit. We zien
de ontwikkeling waarmee het bestuur bezig is, maar dit heeft nog tijd
nodig.
SKOEM bevindt zich in de omslag van centrale sturing naar meer
eigenaarschap op de scholen en de werkvloer. Oorspronkelijk
zelfstandig werkende scholen zijn in 2009 gaan werken in units met
teamleiders. In 2015 zijn de teamleiders locatiedirecteur geworden,
met meer verantwoordelijkheden en daarbij toenemende
professionele behoeften. Vanuit een visitatieronde in 2016 is de vraag
voortgekomen hoe de locatiedirecteuren in hun kracht gezet konden
worden. Alle locatiedirecteuren zitten mede daarom in een
professionaliseringstraject.
Het bestuur zorgt voor voldoende mogelijkheden voor
professionalisering. Naast de individuele mogelijkheden zijn er ook
gezamenlijke activiteiten. Voor de zorgcoördinatoren is een eigen
netwerk binnen SKOEM en de leraren nemen deel aan school
overstijgende netwerken binnen de stichting rondom inhoudelijke
thema's zoals ICT of hoogbegaafdheid.
Waar volgens het bestuur de kwaliteitsslag gemaakt moet worden is
zelfreflectie en zelfsturing, in alle lagen van de organisatie. De
zelfreflectie zou niet aangestuurd moeten worden vanuit formats en
centrale sturing. Dit zou volgens de bestuurder een standaard attitude
van al het SKOEM-personeel moeten zijn/worden om daarmee een
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de scholen en de
organisatie. De locatiedirecteuren zouden nog meer los moeten
komen van de bestuurder en zelf nog meer het roer van de
schoolontwikkeling in handen moeten nemen. Dit vraagt om
eigenaarschap dat over kan gaan in zelfsturing binnen de SKOEMkaders. Deze ontwikkeling begint volgens de bestuurder te ontstaan,
maar vraagt soms nog om het doorbreken van oude culturen en
gewoonten. Daarnaast is het stellen van goede onderzoeksvragen of
kritisch naar eigen handelen kijken niet een vanzelfsprekendheid. Een
goede implementatie van deze ontwikkeling is daarom noodzakelijk.
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Binnen SKOEM wordt gewerkt volgens de Code voor Goed Bestuur. De
Raad van Toezicht laat zich daarbij niet alleen door de bestuurder
informeren, maar ook door netwerkgroepen, locatiedirecteuren en
zorgcoördinatoren. Tweemaal per jaar is er een overleg met de GMR.
Allen met wie wij hebben gesproken, zijn het er over eens dat de
bestuurder heel goed op de hoogte is van de kwaliteit van het
onderwijs en wat er speelt op de scholen. De wijze van besturen is
transparant en integer, maar ook duidelijk en in het verleden
misschien ook wel dwingend. Zowel de bestuurder als sleutelfiguren
met wie we hebben gesproken, zeggen, gelijk met de bevindingen van
de bestuurder, dat de organisatie minder afhankelijk van de
bestuurder moet gaan worden en voor meer zelfsturing moet gaan
zorgen.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Wij waarderen deze standaard als van voldoende kwaliteit. De diverse
gremia worden uitgebreid van relevante informatie voorzien. Er is
echter nog ruimte om de kwaliteitsdialoog nog meer te richten op de
eigen ambities.
Het bestuur informeert de Raad van Toezicht met de
managementrapportages van de scholen en de samenvattingen
daarvan op SKOEM-niveau. Ook de GMR wordt voorzien van
relevante informatie om tot gewogen adviezen en instemming te
komen.
Voor externe verantwoording stelt het bestuur jaarlijks het jaarverslag
op, waarin naast financiële en bedrijfsmatige kengetallen, ook
geschreven wordt over de ambities van SKOEM. Tevens is informatie
opgenomen over de kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke
scholen, hoewel die zich nog vooral beperkt tot leerresultaten en
bevindingen van de inspectie. Dit onderdeel kan versterkt worden
door meer informatie op te nemen over eigen kwaliteitsbevindingen
en over de mate waarin de eigen ambities gerealiseerd zijn.
Het is te waarderen dat het bestuur zich kwetsbaar durft op te stellen
naar de Raad van Toezicht en sleutelfiguren rondom de organisatie.
Op basis van de informatie van het bestuur wordt de dialoog gevoerd
over waar het goed gaat en waar het beter kan (of moet). Het bestuur
heeft daarmee de kritische tegenspraak in haar kwaliteitssysteem
georganiseerd, om er uiteindelijk ook beter van te worden.

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.
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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 ('indicatie') die wij
gebruiken in onze jaarlijkse risicodetectie.

Kengetallen

Indicatie

Realisatie

Prognose

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,75

2,90

2,98

3,21

3,35

3,45

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,74

0,75

0,73

0,75

0,76

0,76

Weerstandsvermogen

< 5%

22,60%

22,70%

27,60%

20,76%

21,31%

21,87%

Huisvestingsratio

> 10%

6,73%

7,90%

8,50%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-0,48%

-0,20%

1,89%

0,13%

0,02%

0,11%

Wij beoordelen de financiële continuïteit als ‘voldoende’. Zoals blijkt
uit de tabel is er immers 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. Wel wijzen we u op
het volgende.

Continuïteitsparagraaf
Voor een volledige verantwoording in het bestuursverslag is het nodig
dat hierin een uitsplitsing van het saldo financiële bedrijfsvoering, de
bereikte resultaten met het risicobeheersingssysteem en eventuele
aanpassingen, een kwantificering van de risico's, en een duidelijke
zichtbare verbinding met het strategisch beleid zijn opgenomen. Deze
onderdelen 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 bestuursverslagen,
omdat een volledige en duidelijke verantwoording erg belangrijk is
om een beeld te vormen van de sturing in de organisatie en van
verwachte ontwikkelingen.
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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 SKOEM kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde.

Ontwikkelingsperspectief
Uit de registratie BRON blijkt dat de onder het bestuur ressorterende
scholen geen ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) hebben
geregistreerd. Het bestuur geeft aan dat het in schooljaar 2016-2017
om één leerling ging, die aan het eind van dat schooljaar is
uitgestroomd. Deze leerling was destijds per abuis niet geregistreerd
in BRON. Registratie achteraf bleek niet meer mogelijk.
De leerlingen in zorgniveau 4 worden volgens het bestuur vanuit de
basisondersteuning van de scholen geholpen en worden daarom niet
in BRON geregistreerd.
Doelmatige aanwending van rijksmiddelen
Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de intern
toezichthouder (ook wel de Raad van Toezicht) zijn dan onder meer,
dat deze toe moet (kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De
intern toezichthouder legt verantwoording af over de uitoefening van
zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze verantwoording
hebben wij niet aangetroffen in het bestuursverslag over 2016. Wij
verzoeken de intern toezichthouder, aandacht te besteden aan de
doelmatigheid van de besteding en de verantwoording van zijn
toezicht daarop in de bestuursverslagen vanaf 2017. Omdat dit aspect
van het interne toezicht op dit moment sectorbreed nog in
ontwikkeling is, vinden wij het vooralsnog niet gepast om naast dit
verzoek ook een expliciete herstelopdracht te geven.
rechtmatigheid
We hebben de standaard rechtmatigheid 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 hebben zich aan ons geen
gegevens voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.
Financiële
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2.3 Afspraken over vervolgtoezicht

Tekortkoming

Wat verwachten wij van
het bestuur?

Wat doen wij?

Bestuur
Financieel beheer

De jaarverslaggeving dient te
voldoen aan artikel 3 Regeling
jaarverslaggeving onderwijs.
Per 1 juli 2018

De inspectie verifieert de
informatie.

De school analyseert en zoekt naar
verklaringen wanneer de
ontwikkeling van leerlingen niet
conform verwachting verloopt. Zij
geeft aan deze leerlingen adequate
zorg.
Herstelperiode: één jaar

Het bestuur draagt zorg voor een
adequaat herstel van de
tekortkomingen.

School
Basisschool Patricius
Zicht op ontwikkeling
(WPO, artikel 8, lid 1)

(Extra) ondersteuning
(WPO, artikel 8, lid 4)

Voor de leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben wordt
maatwerk gegeven om hun
ontwikkelingsperspectief te kunnen
bereiken.
Herstelperiode: één jaar

Kwaliteitszorg
(WPO, artikel 12, lid 4b)

De school kiest op basis van
evaluaties passende
verbeteractiviteiten.
Herstelperiode: één jaar

Verantwoording en dialoog

In de laatste periode voor de
zomervakantie van 2019 voert de
inspectie een herstelonderzoek op
deze school uit.

De school informeert via de
schoolgids de ouders volledig en in
een context over de bereikte
resultaten.
Herstelperiode: per eerstvolgende
schoolgids.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
In de verificatieonderzoeken zijn we nagegaan of de
beleidsdoelstellingen van het bestuur herkenbaar zijn in het onderwijs
en de kwaliteitsontwikkeling van de scholen. Daarvoor hebben we in
samenspraak met het bestuur gekozen voor de beleidsthema's 'Zicht
op ontwikkeling' en 'Kwaliteitszorg'. Deze thema's komen voort uit de
accenten die binnen SKOEM zijn gelegd en beschreven in het SBP
2015-2019.
In de verificatieonderzoeken hebben we ons gericht op de volgende
standaarden: Zicht op ontwikkeling (OP2), (Extra) ondersteuning
(OP4), Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en verantwoording
en dialoog (KA3). In het overzicht in hoofdstuk 1 is te zien welke
standaarden op welke scholen we hebben onderzocht.
In het kader van het thema 'Zicht op ontwikkeling' constateren wij dat
de leraren zorgvuldig in beeld brengen hoe de leerlingen zich
ontwikkelen. Van daaruit maken ze keuzes voor afstemming van de
instructie en verwerking op de aanwezige niveauverschillen. Voor
leerlingen die onvoldoende vooruitgang laten zien, bieden de scholen
(extra) zorg. In de verificatieonderzoeken hebben we wel enkele
aandachtspunten geformuleerd ten aanzien van beredeneerde keuzes
voor de afstemming, de organisatie van (extra) zorg en voldoende
diepgang in de analyse van tegenvallende vorderingen. De scholen
herkennen deze aandachtspunten.
Bij het thema 'Kwaliteitszorg' kunnen wij vaststellen dat er sprake is
van een cyclische aanpak in evalueren en verbeteren. Op basis van de
beschikbare evaluaties zijn logische keuzes gemaakt voor verdere
kwaliteitsverbetering.
Het netwerkleren verrijkt de leraren in hun dagelijks handelen en bij
hun bijdrage aan schoolontwikkeling. We zien ook dat de scholen aan
het bestuur en aan ouders verantwoording afleggen over de
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van de leerlingen. We zien nog
kansen voor verbetering bij de zelfevaluatie door scholen: er worden
nog te weinig eigen oordelen verbonden aan eigen
kwaliteitsonderzoeken en de eigen ambities (afgeleid van de centrale
doelen van het SBP van SKOEM) komen in de evaluaties en
jaarverslagen niet meer terug.

3.1 basisschool De Maasparel
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De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en leerprestaties
van de leerlingen. De diagnostiek en een meer effectieve organisatie
van de hulp aan zorgleerlingen zijn voor de school nog
ontwikkelpunten.
Het team van basisschool De Maasparel verzamelt systematisch
informatie over de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de
leerlingen. Na bespreking met de zorgcoördinator wordt de informatie
opgenomen in een didactische onderlegger. Op basis daarvan stellen
de leraren een handzaam overzicht op van afstemming van de
instructie en verwerking voor Nederlandse taal en rekenen op de
aanwezige niveauverschillen in de groep ('sterrenoverzicht').
Voor de leerlingen voor wie alleen afstemming niet genoeg is
(zorgniveau 3 en 4), stellen de leraren handelingsplannen ('actieeffectplan') op. De voorafgaande diagnostische gesprekken en
onderzoekjes worden nu nog in belangrijke mate door de
zorgcoördinator uitgevoerd. Het is de ambitie van de school dat de
leraren hierin vaardiger worden en deze gesprekjes en onderzoeken
zelf gaan uitvoeren. Een tweede aandachtspunt van de school is een
effectievere organisatie van de zorgmomenten. Nu springen de
directeur, zorgcoördinator of stagiaires nog vaak bij met de uitvoering
van de zorg. Door te experimenteren met andere organisatievormen,
nu alleen nog met rekenen in de middenbouw, wordt onderzocht in
welke mate de groepsleraren de zorgmomenten zelf kunnen gaan
verzorgen.
De ondersteuning die de school biedt aan leerlingen met extra
onderwijsbehoeften is van voldoende niveau. Het aanbod voor deze
leerlingen is (nog) niet ingebed in het totale leerstofpakket.
Voor leerlingen die ondanks de zorg van de school onvoldoende
vooruitgang laten zien, stelt de school een ontwikkelingsperspectief
op. In tegenstelling tot de hiervoor genoemde handelingsplannen,
houdt een ontwikkelingsperspectief een afbuigende leerlijn op één of
meerdere leergebieden in. Momenteel gaat het om één
ontwikkelingsperspectief dat voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
Daarnaast heeft de school te maken met een aantal leerlingen met
kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid en op met een
NT2-leerling. Deze leerlingen krijgen een aangepast of aanvullend
aanbod, dat werkende weg ontwikkeld is/wordt. Wanneer leerlingen
met extra onderwijsbehoeften een groter deel van de populatie gaan
vormen, is een meer structureel aanbod meer op zijn plaats. De school
zou dan meer toegang moeten kunnen krijgen tot succesaanpakken
van collega-scholen met meer ervaring.
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De kwaliteitszorg van de school is van voldoende niveau, maar kan
nog versterkt worden door eigen oordelen te formuleren en deze af te
zetten tegen de eigen ambities.
De directeur en zorgcoördinator onderzoeken systematisch de
kwaliteit van de leerresultaten en het onderwijsproces. Dat gebeurt
aan de hand van gestructureerde lesobservaties, gesprekken met
leraren, analyses van toetsresultaten en teamevaluaties. In de
halfjaarlijkse 'Marap Analyse en Verbeteren' doet de directie verslag
van de bevindingen en deze worden gebruikt in overleggen met het
bestuur. Daarnaast onderzoekt het bestuur ook halfjaarlijks de
kwaliteit van het onderwijsproces of van de leerresultaten. De eigen
evaluaties en bestuursonderzoeken leiden tot een overzicht van
verbeteractiviteiten. Met de genoemde activiteiten en producten
heeft de school zicht op haar kwaliteit en verbetert ze die waar het
nodig is.
De zelfevaluatie van de school zou nog versterkt kunnen worden door
aan haar eigen onderzoeksbevindingen expliciete eigen oordelen te
verbinden. De eigen oordelen zouden zicht moeten bieden of de mate
waarin de school haar eigen ambities wel of niet heeft gerealiseerd en
of dit tot tevredenheid stemt of niet. Tevens kan de school haar eigen
oordelen vergelijken met die van het bestuur en daarmee de
kwaliteitsdialoog meer diepte geven.
Binnen de directie en het team is sprake van een goede
kwaliteitscultuur.
Er is sprake van een duidelijk en door de leraren gedragen
onderwijskundige koers. De verantwoordelijkheden en taken zijn
helder, waarbij zowel directeur, zorgcoördinator als leraren elkaar
helpen, ideeën aandragen, maar ook kritisch bevragen. Daarmee is
sprake van een professioneel werkklimaat.
Omdat de school een relatief klein team heeft, wordt veel profijt
gehaald uit de bovenschoolse netwerkgroepen binnen SKOEM. Op
basis van affiniteit nemen leraren deel aan inhoudelijke
netwerkgroepen. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, geeft
impulsen aan de schoolontwikkeling en zorgt voor inhoudelijk overleg
tussen de verschillende SKOEM-scholen. Het netwerkleren maakt ook
deel uit van de persoonlijke ontwikkelportfolio's van de leraren.
Van de leraren wordt extra inzet gevraagd om buiten gebaande paden
te denken en te experimenteren met andere organisatievormen,
bijvoorbeeld met groepsdoorbrekend rekenen in de middenbouw. Die
inzet wordt ook gegeven, door bijvoorbeeld te experimenteren met
andere organisatievormen en ervaringen op te halen bij andere
scholen.
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3.2 basisschool Maria Goretti

De school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling en leerprestaties
van de leerlingen. Met behulp van een observatie- en
registratiesysteem, methodegebonden toetsen, leerlingenwerk en een
volgsysteem verzamelen de leraren systematisch gegevens over de
ontwikkeling van de leerlingen. In groepsbesprekingen bespreekt de
zorgcoördinator met de groepsleraren welke ondersteuning, instructie
en aanbod de leerlingen, verdeeld over drie subgroepen, moeten
krijgen. De organisatie hiervan is vastgelegd in een groepsplan, dat de
onderlegger vormt voor de praktische uitvoering van de lessen in de
klas. De doelen en werkwijze, zoals die beschreven staan in de
methode, zijn het uitgangspunt. Regelmatig worden de
groepsplannen en de effecten van het lesgeven geëvalueerd. Indien
nodig vindt dan bijstelling plaats en kunnen leerlingen in een andere
instructiegroep terecht komen. Als leerlingen aan de verlengde
instructie en aangepaste verwerking niet genoeg hebben, schakelt de
school over naar een handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). In
dit HGPD staan bevorderende en belemmerende factoren en
specifieke doelen omschreven, en volgen leerlingen tijdelijk of meer
permanent een eigen leerlijn. Dit kan zijn op het gebied van het leren
of op gedragscomponenten.
Op deze standaard zijn echter wel verdiepingsmogelijkheden te
benoemen.
Allereerst is niet duidelijk op basis van welke criteria een leerling in
een bepaald zorgniveau terecht komt. Nu is dat vaak nog de hulpvraag
van de leerling en of daaruit volgende handelingsverlegenheid.
Het is aan te raden te zoeken naar meer objectieve maatstaven als
criterium voor de diverse zorgniveaus. Ten tweede is er weliswaar
aanbod voor leerlingen die meer dan gemiddeld presteren, maar een
beredeneerde planmatige aanpak ontbreekt nog. Het team is zich
hiervan bewust en zet komend schooljaar ook in op dit verbeterpunt.
Tot slot geven wij het team mee om bij de analyse van de hulpvraag
breder onderzoek te doen naar de reden waarom een leerling op
onderdelen uit kan vallen. Naast leerlingkenmerken kan er ook kritisch
gekeken worden naar leerstofaanbod, organisatievormen,
leraarhandelen en klassenmanagement.
De ondersteuning die de school biedt aan leerlingen met (extra)
onderwijsbehoeften is van voldoende niveau. Voor leerlingen met een
hoogbegaafdheidsprofiel kan de school nog verdere stappen
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ondernemen. Voor alle leerlingen is een uitstroomprofiel opgesteld
vanaf het einde van groep 6, start van groep 7. Voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig zouden hebben is de school voldoende
toegerust om daar een ontwikkelingsperspectief voor op te stellen. De
wijze waarop deze ingericht en uitgevoerd zal worden is vastgelegd in
het schoolondersteuningsprofiel.
Een enkele leerling volgt een eigen leerlijn op een vakgebied. Deze
leerlijn is beredeneerd en laat zien op welk eindniveau de leerling
verwacht wordt uit te stromen.

De kwaliteitszorg van de school is van voldoende niveau, maar kan
versterkt worden door eigen oordelen te formuleren en deze af te
zetten tegen de eigen ambities.
Er is een meerjarenplan dat een directe relatie heeft met het
meerjarenbeleidsplan van het bestuur. Binnen dit beleidskader is een
aantal thema’s geselecteerd, die alle vertaald zijn naar verbeteracties
(PDSA). Met regelmaat worden de verbeterpunten met het team
besproken en geëvalueerd. Het bestuur onderzoekt ieder half jaar de
leerresultaten en gaat daarover met de school in gesprek. De
kwaliteitszorg laat een duidelijke, cyclische aanpak zien.
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van lesgeven, bezoeken de
zorgcoördinator en directeur samen minimaal drie keer per jaar de
klassen. De opgehaalde gegevens uit deze klasbezoeken dienen ter
ondersteuning van de lesgevende kwaliteiten van de individuele
leraar, maar leiden nog niet tot een samenvattend oordeel op
schoolniveau.
Omdat de huidige directeur in haar tweede jaar op deze school aan
het werk is, is nu, na een periode met personele wisselingen, meer
continuïteit zichtbaar. De missie/visie van de school wordt herzien en
de samenwerking met de directe omgeving van de school wordt
uitgebreid en versterkt. Dit is een krachtig aspect in de ontwikkeling
van de onderwijskwaliteit, die wij niet ongenoemd willen laten.
Toch is er ruimte voor verdieping van de kwaliteitszorg.
Hoewel er een kwaliteitsonderzoek vanuit het bestuur heeft
plaatsgevonden en de resultaten hiervan van meerwaarde blijken te
zijn voor de schoolontwikkeling, kan de school dit versterken door
eigen normen aan kwaliteit te verbinden. Onduidelijk is nu wanneer
de school tevreden is over hetgeen bereikt is. Voor een deel zou dit te
herleiden kunnen zijn doordat de doelen die de school zichzelf stelt, in
het algemeen nog vrij abstract zijn. Bovendien is het de vraag, doordat
er vele ontwikkelingen tegelijk lopen en deze op uiteenlopende
manieren zijn vastgelegd, hoe alle suggesties voor verbeteringen en
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ontwikkelpunten met elkaar te verbinden zijn. Keuzes maken en hierin
prioriteiten vaststellen is volgens ons dan ook nodig om de
schoolontwikkeling overzichtelijk te houden en de kans op succes te
vergroten.
De verantwoording van de school naar het bestuur en andere
stakeholders toe is van voldoende kwaliteit. Ieder jaar beschrijft de
school de ontwikkeling en resultaten in een jaarverslag dat voor
iedereen toegankelijk is. In het managementrapportagesysteem
“Analyse en verbeteren”, legt de school verantwoording af naar het
bestuur door onder meer een schoolzelfevaluatie te schrijven.
Ouders worden tijdig geïnformeerd en betrokken bij de
schoolontwikkeling, door nieuwsbrieven, de website,
informatieavonden en het ouderpanel. Het ouderpanel is het
klankbord van de school waar het ook over onderwijsinhoudelijke
zaken gaat. Onlangs is het kindportfolio aan de orde geweest en
konden ouders daarover meedenken en meepraten.
Nu de samenwerking met de kinderopvang steeds meer inhoud krijgt,
kan de school de volgende stap in de dialoog gaan zetten. Naast
overleg over organisatorische zaken, liggen er kansen om inhoudelijk
meer met elkaar af te gaan stemmen.
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4 . Resultaten onderzoek naar
risico's: basisschool Patricius
In dit hoofdstuk geven wij de oordelen en de resultaten van het
onderzoek bij basisschool Patricius.
De aanleiding voor dit onderzoek zijn de zorgen bij zowel het bestuur
als de inspectie over deze school. Op de eerste plaats is er sprake van
sterk wisselende eindopbrengsten, zonder dat de samenstelling van
de leerlingenpopulatie daartoe aanleiding geeft.
Op de tweede plaats geeft het eigen kwaliteitsonderzoek van het
bestuur, in november 2017, zicht op risico's in de kwaliteit van het
onderwijsproces. Deze bevindingen vonden bij de locatiedirecteur en
het team geen brede her- en erkenning. De bestuurder heeft in
december 2017 een interim-directeur benoemd.
Het bestuur wil graag weten of de inspectie ook risico's in het
onderwijsproces ziet.
Het onderzoek is in eerste instantie gestart als een
verificatieonderzoek, maar vanwege de bevindingen van het bestuur,
voegden we al de kernstandaarden uit ons onderzoekskader toe. Op
basis van de bevindingen tijdens ons onderzoek besloten we het
onderzoek om te zetten naar een onderzoek naar risico's. Wij richtten
het onderzoek op alle vijf kwaliteitsgebieden. Deze staan hieronder
genoemd. Per gebied 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)
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Onderstaand figuur geeft de resultaten van het onderzoek

Conclusie
De kwaliteit van de school is van onvoldoende niveau. De directe
aanleiding daarvoor is het niet voldoen aan de wettelijke
verplichtingen uit artikel 8, lid 1 en 4 van de WPO, om het onderwijs
zodanig in te richten dat het onderwijs afgestemd wordt op de
ontwikkeling van de leerlingen en maatwerk wordt verricht voor
leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Daarom zijn de standaarden
OP2 (Zicht op ontwikkeling) en OP4 (Extra ondersteuning) als
onvoldoende beoordeeld.
Een belangrijke oorzaak voor de hiervoor genoemde tekortkomingen
is een tekort schietend kwaliteitszorgsysteem (KA1). Door in de
evaluaties te zeer naar de leerresultaten te kijken en te weinig naar de
kwaliteit van het onderliggende onderwijsproces, is de school niet bij
machte geweest om vast te stellen welke maatregelen ter verbetering
nodig zijn (artikel 12, lid 4b van de WPO).
Hoewel binnen de kwaliteitscultuur (KA2) van de school voldaan
wordt aan de wettelijke eisen (WPO, art. 12, lid 3) is over de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolleiding en het team
voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs de opmerking
te maken, dat de kwaliteitsverbetering vooral een individuele
aangelegenheid is geweest.
De inhoudelijke verantwoording en daaruit volgende dialoog met
belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs (KA3) voldoet
evenmin aan de wettelijke vereisten (art. 13, lid 1 van de WPO). De
informatie over de resultaten is onvolledig vanwege de ontbrekende
context waarin ze begrepen moeten worden en ook ontbreekt
informatie over de effecten van de verbetermaatregelen die de school
heeft ondernomen.
De onvoldoende beoordeelde standaarden leiden tot een
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herstelopdracht voor het bestuur. Binnen een jaar na de
onderzoeksdatum dient de school te voldoen aan de geldende
wettelijke eisen. De inspectie zal daartoe over uiterlijk een jaar na dit
onderzoek een herstelonderzoek uitvoeren op de school.
In de afweging of binnen het geheel van onze bevindingen genoeg
compensatie voor de vastgestelde tekortkomingen gevonden kan
worden, kunnen we niet anders dan vaststellen dat ook daar de
kwaliteit maar net aan is. Aan de deugdelijkheidseisen sec wordt
voldaan, maar het kan en mag sterker. De leerlingen verdienen het.
In de nabespreking met de clusterdirecteur, de interim-directeur, de
zorgcoördinator en de aanwezige teamleden zijn onze bevindingen eren herkend. Het besef dat de kwaliteit op alle vlakken beter moet is er,
maar het is nog onduidelijk hoe.
In de context van de school moet vermeld worden, dat het bestuur al
eerder risico's voor de onderwijskwaliteit heeft gesignaleerd en in
haar eigen kwaliteitsonderzoek in november 2017 in beeld heeft
gebracht. In december 2017 heeft het bestuur een interim-directeur
op deze school benoemd. Het bestuur heeft aan de inspectie gevraagd
deze school uitgebreider te onderzoeken dan de overige scholen met
een verificatieonderzoek, ter bevestiging van de eigen bevindingen.

4.1 Onderwijsproces

De school heeft een voldoende breed en op de kerndoelen gebaseerd
leerstofaanbod.
In de eerste twee leerjaren is het aanbod gebaseerd op thema’s, in de
hogere leerjaren is het een methodisch aanbod. Voor leerlingen die,
op basis van eigen onderzoek door de school, een verbreed aanbod
nodig hebben, biedt de school een 'themaklas' aan. De criteria echter
die de school gebruikt om leerlingen aan de themaklas deel te laten
nemen, zijn voor ouders en leerlingen onduidelijk.
Het leerstofaanbod zou versterkt kunnen worden door de beschikbare
methoden en leermiddelen beredeneerder in te zetten om de doelen
van de leerlijnen te verwezenlijken. Dat houdt in dat methoden
minder activiteitengericht en meer doelgericht gevolgd worden. Het
team staat in de startblokken om de leerlijn voor rekenen-wiskunde in
beeld te brengen. Vervolgens kan dan beredeneerd worden welke
leermiddelen en ook hulpmiddelen nodig zijn om de doelen op de
leerlijn zo goed mogelijk bij de leerlingen te realiseren. Door dit met
het gezamenlijke team te doen, wordt voorkomen dat de leraren van
elkaar niet weten met welk deel van de leerlijn rekenen-wiskunde
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men bezig is en welke leermiddelen daarvoor worden ingezet. Deze
aanpak zou tegemoet komen aan de kritische opmerkingen over een
mogelijk gebrekkige doorgaande lijn uit het kwaliteitsonderzoek van
het bestuur in november 2017.
De school heeft weliswaar zicht op de ontwikkeling van de leerlingen,
maar vertaalt dit onvoldoende naar passende acties waar dat nodig is.
Aan de hand van toetsen en observaties wordt de ontwikkeling van de
leerlingen in beeld gebracht. De afgelopen jaren heeft de focus van de
leraren echter meer gelegen op het behalen van voldoende
toetsresultaten met de groep, dan het verklaren van de resultaten en
vertaling daarvan in adequate acties.
Na de toetsafname in januari 2018 zijn met de leerkrachten
groepsbesprekingen gevoerd op basis van de cito overzichten die
groei van leerlingen laat zien. Dit om te voorkomen dat alleen naar het
gemiddelde per groep gekeken wordt. Zowel de positieve als
negatieve groei is besproken in relatie met het niveau waarop de
leerling functioneert.
Voor de leerlingen met grote leerachterstanden (toetsniveaus V en V-)
biedt de school tot op heden onvoldoende zorg. Deze leerlingen zijn
wel 'gezien', maar de zorg is niet meer dan extra instructie bij de
actuele leerstof. Het is echt de bedoeling, dat vastgesteld wordt,
bijvoorbeeld met diagnostische gesprekjes of aanvullende
onderzoekjes, welke hiaten in de leerstof bestaan en waarom die zijn
ontstaan. Alleen een foutenanalyse van de toets volstaat in deze niet.
In een gezamenlijke inspanning met de zorgcoördinator zullen de
leraren de zorgleerlingen beter moeten diagnosticeren en een
bijbehorende handelingsplanning opstellen. De leraren zullen hierin
een professionaliseringsslag moeten gaan maken. Dit vraagt mogelijk
om een heroverweging van de huidige keuzes in de individuele en
teamscholing (zie ook toelichting bij het oordeel op de standaard
Kwaliteitscultuur).
De basiskwaliteit van het didactisch handelen is bij de leraren in
voldoende mate aanwezig. Het kan echter aanzienlijk sterker en het is
wenselijk dat de onderlinge verschillen tussen leraren verkleind
worden, zonder de 'persoonlijke touch' geweld aan te doen. Dit
oordeel is gebaseerd op waarnemingen van de inspectie en de
observant van de school tijdens de lesbezoeken, gesprekken met
leerlingen en leraren en bevindingen vanuit het bestuur in november
2017.
De leraren leggen de lesstof en de opdrachten duidelijk uit, hebben
hun klassenmanagement op orde en de leerlingen letten goed op. De
instructie kan nog versterkt worden door als leraar meer hardop voor
te denken en meer interactie tussen en met leerlingen te hebben over
de aanpak/leerstrategie. In sommige geobserveerde groepen werden
coöperatieve werkvormen gebruikt om te bewerkstelligen dat
leerlingen onderling konden overleggen over de aanpak van opgaven.
Als deze werkvormen in alle groepen ingezet zouden worden, zou het
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de doorgaande lijn ten goede komen.
In de geobserveerde lessen is van inhoudelijke feedback naar
leerlingen en hun ontwikkeling nog maar weinig gezien. De mogelijke
oorzaak daarvan is de nu nog sterke focus op de activiteiten die de
methode biedt in plaats van het leerdoel van de les. Door goede
vragen te stellen en feedback te geven, kunnen leraren gedurende en
aan het einde van de les vaststellen of het leerdoel is bereikt of nog
aanvullende instructie of oefening nodig is.
Om er voor te zorgen dat alle leerlingen op optimale wijze het leerdoel
gaan beheersen, is een goede afstemming van instructie en
verwerking belangrijk. Ook bij de afstemming is nog winst te behalen.
Als bij een voortoets blijkt dat leerlingen al belangrijke delen van de
nieuwe lesstof beheersen, is het onnodig om ook deze leerlingen eerst
de basisverwerking te laten maken, vooraleer ze moeilijker en
uitdagende opdrachten mogen maken. Daarnaast kan de verlengde
instructie versterkt worden door de lesstof met mogelijk andere
leermiddelen of aanvullende uitleg aan te bieden. Het zou meer
moeten zijn dan begeleide inoefening, zoals nu in de observaties het
geval was.
De ondersteuning die de school biedt aan leerlingen met extra
onderwijsbehoeften is van onvoldoende niveau. Dit oordeel is
gebaseerd op de volgende twee bevindingen.
Ten eerste zijn er meerdere leerlingen met een afbuigende lijn voor
rekenen-wiskunde. Uit de beschikbare handelingsgerichte
procesdiagnostiek blijkt onvoldoende welke zorg in het verleden is
gegeven en tot welk effect dat heeft geleid. Tevens ontbreekt het
oordeel van een terzake deskundige waaruit blijkt dat het de
leerlingkenmerken zijn die aan de basis liggen van de toenemende
leerachterstand op het betreffende leergebied. Vanwege deze twee
ontbrekende zaken is de onderbouwing van een afbuigende leerlijn
(maximaal het rekenaanbod tot en met het niveau van groep 7)
dubieus. Dit, omdat niet uitgesloten kan worden dat de
leerachterstand voortkomt uit het onvoldoende bieden van de nodige
begeleiding en zorg door de school op eerdere momenten.
Ten tweede ontbreekt voor twee leerlingen in groep 6 op dit moment
een ontwikkelingsperspectief. Als verklaring geeft de school dat de
deskundige vanuit het samenwerkingsverband nog bezig is met het
onderzoek en het opstellen van dit perspectief. Het is daarmee slechts
een kwestie van tijd voordat deze wettelijk benodigde documenten er
zijn.
Tenslotte is het gewenst dat de school voor alle leerlingen met extra
onderwijsbehoeften met het uitstroomperspectief mikt op het
maximaal haalbare. Daarbij horen didactische niveaus voor de
verschillende leergebieden. Pas aan het einde van de
basisschoolperiode is het echt duidelijk welk niveau voor voortgezet
onderwijs haalbaar is. In de redenering van de school wordt op basis
van een grafiek een didactisch eindniveau geëxtrapoleerd en
vervolgens de route daar naar toe uitgezet. Dan is er meer sprake van
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volgend dan van sturend onderwijs.

4.2 Schoolklimaat

De gewenste veiligheid voor de leerlingen voldoet aan de wettelijke
bepalingen. Er is namelijk een aanspreekpunt op school voor de
leerlingen als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het
veiligheidsbeleid. De school heeft ook een veiligheidsbeleid, gericht
op het voorkomen en afhandelen van incidenten. De leerlingen en
ouders met wie is gesproken zeggen dat de leerlingen graag naar
school komen en zich ook veilig voelen. Ze voelen zich geaccepteerd
door medeleerlingen en begrepen door de leraren. Natuurlijk gebeurt
er af en toe wel eens iets, maar de leraren reageren daar adequaat op.
De school monitort jaarlijks het veiligheidsgevoel en welbevinden van
de leerlingen met een gerichte vragenlijst in de groepen 6 tot en met 8
en met een landelijk gebruikelijke leerling- en leraarvragenlijst over de
ontwikkeling van sociale competenties in alle groepen.
Mogelijke incidenten op de speelplaats worden geregistreerd in een
papieren agenda en andere voorkomende sociale incidenten in het
digitale leerlingendossier. Tot op heden wordt de incidentenregistratie
niet gebruikt als input voor een jaarlijkse evaluatie van het
veiligheidsbeleid: is het gewenste effect bereikt of moeten er
aanpassingen komen?

4.3 Onderwijsresultaten

De schoolscore op de centrale eindtoets laat de afgelopen vier jaren
een wisselend beeld zien. In 2014 en 2016 lag de schoolscore onder de
ondergrens van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie, in
2015 en in 2017 lag deze daar iets boven. Voor 2018 is het nog onzeker
of de ondergrens gehaald gaat worden. Gezien de samenstelling van
de leerlingenpopulatie in de afgelopen jaren was dit wisselende beeld
onnodig.
Op basis van een analyse van de onderwijsbehoeften van de groep
hebben de leraren van groep 8 vorig en dit schooljaar een
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slotoffensief ingezet om de leerlingen van groep 8 tot maximale
prestaties te kunnen brengen. Ze twijfelen echter of het gewenste
resultaat haalbaar is. Het aantal van vijf individuele leerlijnen in de
huidige groep 8 en weinig verwachte compensatie vanwege goed
presterende leerlingen doen een tegenvallende schoolscore in 2018
vermoeden. In het verleden zijn de cognitieve eindresultaten niet de
verantwoordelijkheid van het gehele team geweest en hebben
voorspellende analyses van toetsresultaten uit het
leerlingvolgsysteem ontbroken. Tevens zouden analyses van
toetsresultaten meer in moeten gaan op mogelijke oorzaken binnen
het voorafgaande onderwijsproces, zodat daar lering voor de
toekomst uit getrokken kan worden.

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg van de school is van onvoldoende niveau.
De verklaring hiervoor ligt in een onvoldoende diepgang in de
schoolevaluatie en in een onvoldoende vertaling van de zelfevaluatie
in adequate maatregelen ter verbetering van de kwaliteit waar dat
nodig is.
Zoals al eerder beschreven is, heeft het accent in de zelfevaluatie de
laatste jaren vooral gelegen op voldoende toetsresultaten. In de
meest recente (februari 2018) diepte-analyse van de toetsresultaten
uit het leerlingvolgsysteem is voor het eerst een stap waarneembaar
naar het zoeken van verklaringen binnen het onderwijsproces voor
tegenvallende toetsresultaten.
Volgens de schoolgids bestaat het kwaliteitszorgsysteem van de
school uit kwaliteitskaarten. Deze zijn volgens het team al jarenlang
niet meer in gebruik. De directie heeft daarnaast in het verleden
lesobservaties uitgevoerd, maar de bevindingen niet gebruikt om op
schoolniveau maatregelen ter verbetering te nemen. Zodoende zijn de
onderlinge verschillen in het pedagogisch-didactisch handelen van de
leraren blijven bestaan. Andere schoolevaluaties van het
onderwijsproces, bijvoorbeeld van de kwaliteit van de leerlingenzorg,
zijn er niet, waardoor ook tegenvallende kwaliteit niet op
schoolniveau is benoemd.
Het is pas door het bestuursonderzoek in november 2017 duidelijk
geworden dat de kwaliteit van het onderwijsproces en de resultaten
daarvan ondermaats zijn.
De verbeteractiviteiten die de school tot nog toe heeft ondernomen,
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sluiten niet aan bij wat nodig is. De verbeteragenda is daarnaast
overvol en daarmee weinig realistisch.
De kwaliteitscultuur is van voldoende kwaliteit. De leraren zijn
bekwaam en werken aan hun professionele ontwikkeling. Alle leraren
nemen deel aan het netwerkleren binnen SKOEM, alhoewel veel van
de genoemde thema's niet aansluiten bij de actuele
ontwikkelingsbehoeften van het team en de school. Toch is het
noodzakelijk dat de kwaliteitscultuur versterkt gaat worden.
De schoolontwikkeling heeft de afgelopen jaren misschien te veel in
het teken gestaan van goede toetsresultaten en is er te weinig
aandacht geweest voor de goede kwaliteit van het onderwijsproces
(met goede leerresultaten als logisch gevolg). Daardoor ligt de focus
van de leraren vooral op de prestaties in de eigen groep. Maar de
uitspraak vanuit het team "Ik denk dat ik het goed doe" stemt tot
nadenken over de gezamenlijkheid en medeverantwoordelijkheid
voor schoolontwikkeling en kwaliteit, over de feedback van
schoolleiding en collega's en over de professionaliteit van de
schoolorganisatie. Dit vraagt om sterk onderwijskundig leiderschap en
het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de leraren als
participant in de schoolontwikkeling. Het vraagt ook om een groeiend
vertrouwen en vermogen bij het team om elkaars critical friend te
mogen en kunnen zijn.
De verantwoording van de school naar het bestuur en andere
stakeholders toe is van onvoldoende kwaliteit.
De school is verplicht om in de schoolgids te rapporteren over de
uitkomsten van evaluaties en verbetermaatregelen. De informatie in
de schoolgids geeft slechts informatie over de schoolscores van de
centrale eindtoets en groepsgemiddelden vanuit het
leerlingvolgsysteem. Tevens zijn uitstroompercentages naar het
voortgezet onderwijs opgenomen. De context waarbinnen de
toetsresultaten begrepen moeten worden, ontbreekt. Daardoor
waren de ouders met wie we gesproken hebben, verrast te horen dat
de schoolscore op de centrale eindtoets in twee van de vier afgelopen
schooljaren beneden het verwachte niveau ligt. Er is geen conclusie
aan verbonden in hoeverre de ambities van de school hiermee zijn
waargemaakt of tot welke verbetermaatregelen is besloten.
Informatie over de kwaliteit van het onderwijsproces ontbreekt
volledig, er wordt slechts verwezen naar het bestaan van
kwaliteitskaarten (die niet meer in gebruik zijn).
Door het ontbreken van betrouwbare en volledige zelfevaluaties is de
school niet in staat om zelf te concluderen of ze haar ambities
waarmaakt en sterker nog, om daarover in gesprek te gaan met het
bestuur of ouders: de basis voor een dialoog over de kwaliteit
ontbreekt. Het is door eigen onderzoek dat het bestuur heeft
vastgesteld dat er risico's bestonden voor de kwaliteit van het
onderwijs op deze school.
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5 . Reactie van het bestuur
Het bestuur van SKOEM kijkt genoegzaam terug op het
inspectiebezoek waarvan het verslag in deze voorligt. Het is goed te
constateren dat de bevindingen van de inspectie in grote lijnen
overeenkomen met de bevindingen door het bestuur opgedaan
tijdens de kwaliteitsonderzoeken op de scholen. Daarnaast ziet het
bestuur in de adviezen welke in het verslag zijn verwoord een
uitdaging om met de aanbevelingen aan de slag te gaan om zodoende
de verdieping te zoeken en aan te brengen ten faveure van de
kwaliteit van het onderwijs.
Een van de belangrijke uitdagingen ziet het bestuur dan ook in het
aanbrengen van een duidelijke relatie tussen strategie, strategische
doelen, de domeinen van de inspectie en de schoolzelfevaluatie.
Voornoemde moet leiden tot het brede gesprek over waar we staan,
of dat voldoet en/of verbetering noodzakelijk is. Daarbij is het in de
lead zetten van directeuren een wezenlijk onderdeel dat opgepakt
moet worden. Daarmee wil de stichting bewerkstelligen dat de
planmatigheid verdiept en een specifieker beeld ontstaat op schoolniveau in relatie tot waarover tevredenheid bestaat en waar
doorontwikkeling noodzakelijk is.
Op basis van de resultaten van het planmatig handelen op
schoolniveau is de stichting beter in staat om haar eigen doelen en
ambities eveneens te evalueren middels een vergelijkbaar proces.
Verwijzend naar het voorgaande betekent dit een omslag van sec
datagestuurd werken naar competentiegestuurd werken. Specifieke
aandacht zal daarbij uitgaan naar het kunnen reflecteren. Kennis en
vaardigheden die nodig zijn om adequaat diagnosticerend te kunnen
onderwijzen zullen via de aanstaande “hernieuwde” strategische
beleidsperiode volop de aandacht krijgen.
Gezien de aanstaande bestuurlijke fusie met SKO-Maasdal is een
transitieperiode voorzien tot uiterlijk 1 augustus 2020 waarin aan de
hand van een nieuw te ontwikkelen organogram de positie en
verantwoordelijkheden van de directeuren opnieuw in kaart worden
gebracht. Daarmee beoogt de aanstaande nieuwe organisatie een
sterker onderwijskundig leiderschap te realiseren.
Reactie van het bestuur t.a.v. de bevindingen bij basisschool Patricius:
Het bestuur heeft voorafgaande aan het kwaliteitsonderzoek d.d.
november 2017 diverse gesprekken met de schoolleiding gevoerd,
waarin met name de kwaliteit van het onderwijs en de
schoolontwikkeling aan de orde is gesteld. Deze gesprekken hebben
geleid tot diverse opdrachten aan de schoolleiding om tot verbetering
van het voornoemde te komen. Het bestuur heeft geconstateerd dat
geen wezenlijke verbeteringen zijn aangebracht en heeft zich
dientengevolge genoodzaakt gezien om een ingrijpende interventie
uit te voeren. Gezien de bevindingen van de inspectie, welke een
bevestiging zijn van de bevindingen n.a.v. het eigen
kwaliteitsonderzoek, heeft het bestuur een tweetal opdrachten aan de
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school verstrekt.
Ten eerste dient de school voor 1 juni 2018 een plan van aanpak te
presenteren m.b.t. OP2 (zicht op ontwikkeling) en OP4 (extra
ondersteuning) waarin in ieder geval de volgende aandachtspunten
zijn opgenomen:
• Het analyseren van leerlingopbrengsten en leerlinghandelen;
• Het omzetten van de bevindingen in een planmatig en afgestemd
onderwijsaanbod binnen de eigen groep;
• Het kunnen geven van een specifieke instructies op basis van wat
de analyse heeft opgeleverd aan bevindingen;
• Het kunnen voeren van diagnostische gesprekken met kinderen;
Ten tweede dient de school voor 1 juni 2018 een plan van aanpak te
presenteren m.b.t. kwaliteitszorg waarin in ieder geval is opgenomen:
• Instructiepraktijken worden gedeeld en afgestemd;
• Feedback tussen en aan leerlingen en leraren wordt goed
gegeven;
• Een doorgaande lijn op inhoud en leerkrachthandelen (te starten
bij rekenen);
• Het klassenmanagement (regels en afspraken) is afgestemd.
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