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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 Surplus. 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. 
 
Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-
Holland zijn formeel nog twee aparte besturen, maar werken al wel 
volledig samen. Per 1 januari 2020 vormen zij één bestuur onder de 
naam Stichting Surplus. 
 
Wat gaat goed? 
De scholen onderschrijven de bestuurlijke keuzes en dit hebben wij 
ook terug gezien op de scholen. Bij de beleidskeuzes voor de nieuwe 
schoolplanperiode betrekt het bestuur naast de teams ook de ouders. 
De leraren willen ontwikkelen richting meer kindgericht onderwijs en 
krijgen daar ook de ruimte voor. Het bestuur heeft regelmatig overleg 
met de directeuren van de scholen en met de GMR en de raad van 
toezicht. Ook kan het bestuur nu en in de nabije toekomst voldoen 
aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen. 
 
Wat moet beter? 
Het bestuur moet de scholen beter in beeld hebben. Het bestuur weet 
op dit moment bijvoorbeeld te weinig over de kwaliteit van het 
lesgeven op de scholen, de veiligheidsbeleving van de leerlingen en of 
de scholen voldoen aan de wet- en regelgeving. Uit ons 
kwaliteitsonderzoek op SBO De Tender blijkt dat dit een zeer zwakke 
school is. Hiervan is een apart rapport gemaakt. Het bestuur moet 
daarnaast ook beter sturen op verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 
Wat kan beter? 
Het bestuur kan nog meer zorgen voor openheid en transparantie 
door ervoor te zorgen dat zowel de RvT als de GMR op tijd alle 
stukken krijgen en door in de verschillende overleggen met elkaar de 
kritische dialoog aan te gaan. Daarnaast kan de verantwoording van 
de scholen over hun schoolontwikkeling, resultaten en beleid beter. 
 

Bestuur: Stichting Surplus en 
Stichting Samenwerkingsscholen 
Kop van Noord-Holland 
Bestuursnummer: 41438 en 85217 
 

 
Aantal scholen onder bestuur: 
Surplus heeft 23 scholen en SSKvNH 
heeft 1 basisschool. Per 1 januari 2020 
fuseert SSKvNH met Surplus. 
 
Totaal aantal leerlingen voor beide 
besturen: 3576 
 
Lijst met onderzochte scholen: obs 
De Tweewegen, obs 't Span, abbs 
De Meertuin, obs Op Avontuur, obs 
De Meerkoet, obs De Meerpaal, SBO 
De Tender 
 
BRIN: 10DC, 12ER, 07FE, 10UU, 18FN, 
18LR, 11HX 
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Ook vinden wij dat het bestuur in de volgende bestuursverslagen 
meer aandacht kan geven aan de verantwoording over de inzet van de 
ontvangen middelen voor passend onderwijs van het 
samenwerkingsverband. 
 
De intern toezichthouder raden wij aan om in het bestuursverslag toe 
te lichten hoe zij toeziet op de doelmatige besteding van het geld dat 
het bestuur ontvangt van het Rijk. 
 
Vervolg 
Na een jaar na vaststelling van het rapport voeren we een 
herstelonderzoek uit bij het bestuur. We gaan onderzoeken of het 
bestuur beter zicht heeft op de scholen dan nu het geval is. 
Tevens doen we dan ook het herstelonderzoek op SBO De Tender. Op 
deze school moet de kwaliteit van het onderwijs verbeterd zijn. Als 
deze nog steeds zeer zwak is, melden we de school bij de minister 
voor vervolgmaatregelen. We blijven toezicht houden op de school tot 
de kwaliteit weer voldoende is. 
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Opzet vierjaarlijks onderzoek 1 . 

Standaard Onderzocht 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● 

Financieel beheer Financieel beheer 

FB1 Continuiteit ● 

FB2 Doelmatigheid  

FB3 Rechtmatigheid ● 

De inspectie heeft in de periode september-oktober een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij Stichting Surplus. In een vierjaarlijks 
onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit 
op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneert het transparant en integer? 

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Werkwijze 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en 
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek 
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. 

We doen niet alleen onderzoek op het niveau van het bestuur. 
We onderzoeken ook de onderwijskwaliteit van een deel van de 
scholen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Alleen dan kunnen 
we de standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. 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. 
 
• Stelselonderzoek 
Ieder jaar bepalen wij één of enkele standaarden die wij op 
stelselniveau in beeld willen krijgen. Dit doen we om een goed beeld 
te krijgen van de onderwijskwaliteit in een of meer sectoren. Dit geeft 
input voor ons rapport de Staat van het onderwijs. We doen een 
steekproef van scholen die zo’n stelselonderzoek krijgen. 
 
Onderstaande tabel geeft weer hoe het vierjaarlijks onderzoek bij 
scholen is ingericht. De informatie over de kwaliteit van deze scholen 
betrekken we bij onze jaarlijkse publicatie De Staat van het Onderwijs. 
Aangegeven is welke standaarden zijn onderzocht op de verschillende 
scholen. Ook is aangegeven welk type onderzoek is ingezet. 
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Verificatie Risico 

School 1 2 3 4 5 6 7 

Onderwijsproces Onderwijsproces 

OP1 Aanbod ● ● ● ● ● ● ● 

OP2 Zicht op ontwikkeling ● 

OP3 Didactisch handelen ● ● ● ● ● ● ● 

OP4 (Extra) ondersteuning 

OP5 Onderwijstijd 

OP6 Samenwerking 

OP8 Toetsing en afsluiting 

Schoolklimaat Schoolklimaat 

SK1 Veiligheid ● 

SK2 Pedagogisch klimaat 

Onderwijsresultaten Onderwijsresultaten 

OR1 Resultaten ● 

OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

OR3 Vervolgsucces 

Kwaliteitszorg en ambitie Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Kwaliteitszorg ● ● ● ● ● 

KA2 Kwaliteitscultuur ● ● ● ● ● ● 

KA3 Verantwoording en dialoog ● ● ● ● ● 

1. obs De Tweewegen, 2. obs 't Span, 3. abbs De Meertuin, 4. obs Op 
Avontuur, 5. obs De Meerkoet, 6. obs De Meerpaal, 7. SBO De Tender 

Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we 
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren 
binnen de organisatie. Voor de oordelen op bestuursniveau hebben 
we gesproken met het bestuur, de raad van toezicht (RvT) en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
We hebben in samenspraak met het bestuur ervoor gekozen om bij de 
verificatieonderzoeken naast de standaarden van Kwaliteitszorg, 
de standaarden Aanbod (OP1) en Didactisch handelen (OP3) te 
onderzoeken. Dit sluit aan bij speerpunten van het bestuur als 
kindgericht onderwijs en ict, omgaan met verschillen en ontdekkend 
en onderzoekend leren. We hebben hierbij documenten geanalyseerd, 
gesproken met directie, leraren en leerlingen en verschillende lessen 
bezocht. Aan het einde van het verificatieonderzoek is er een 
terugkoppeling gegeven aan de directie, het team en een afvaardiging 
van het bestuur. 
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Naast de verificatieonderzoeken op de zes scholen, hebben we een 
kwaliteitsonderzoek op SBO De Tender gedaan. Onze 
bevindingen staan in een apart rapport van SBO De Tender. 
 
Overige wettelijke vereisten 
De deugdelijkheidseisen die niet aan een standaard in het 
waarderingskader zijn verbonden vatten we samen onder de noemer 
overige wettelijke vereisten (zie Onderzoekskader). Wij hebben de 
volgende vereisten onderzocht: 

• Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO 
• Vrijwilligheid ouderbijdrage art. 13, lid 1 onder e, in samenhang 

met art. 40 WPO 
• Aanwezigheid meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

art. 4b, WPO 
• Onderwijstijd art. 8, lid 9 onder b, WPO, bij SBO De Tender 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de 
kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en ambitie en financieel beheer op 
bestuursniveau. Ook de afspraken over het vervolgtoezicht zijn 
opgenomen in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten van 
de verificatieonderzoeken. In hoofdstuk 4 is de reactie van het bestuur 
op het onderzoek en de 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 
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. Daarnaast staat hierin in 
hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op schoolniveau. 
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Samenvattend oordeel 
 
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk 
financieel beheer? 
Het bestuur van Surplus heeft op belangrijke punten op dit moment te 
weinig zicht op de kwaliteit van de scholen en stuurt de scholen te 
weinig doelgericht aan. Het bestuur moet dus zorgen voor een beter 
functionerend stelsel van kwaliteitszorg op bestuursniveau. Wel 
faciliteert het bestuur de scholen in hun ontwikkeling en bij hun 
verbeteracties. Ook is er sprake van een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur, de raad van 
toezicht en de directeuren van de scholen, waarbij de 
verantwoordelijkheden laag worden belegd. De speerpunten uit het 
strategisch beleidsplan van het bestuur hebben wij op alle scholen 
terug gezien. De scholen krijgen de ruimte om hier eigen keuzes in te 
maken. Tot slot zien wij op dit moment geen financiële risico’s die het 
voortbestaan van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar 
kunnen brengen. Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee 
voldoet het bestuur aan de eisen van het kwaliteitsgebied financieel 
beheer. 

2.1. Kwaliteitszorg en ambitie 

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

In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in 
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied 
Kwaliteitszorg en ambitie. We geven alleen een oordeel op de drie 
standaarden afzonderlijk. Aan de hand van deze oordelen geven we 
een kwalitatieve beschrijving van het kwaliteitsgebied. 
 
Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het 
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de 
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)? 
Het bestuur heeft op dit moment te weinig zicht op de 
onderwijskwaliteit van de scholen en stuurt niet doelgericht op 
verbetering. Ook controleert het bestuur niet genoeg of de scholen 
voldoen aan de wet en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 
veiligheid of de transparantie in de schoolgidsen. 
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Wij concluderen dat een adequaat stelsel van kwaliteitszorg ontbreekt 
en daarmee voldoet het bestuur niet aan de wettelijke vereisten uit 
artikel 10 en 12, vierde lid, van de WPO. 
Het bestuur heeft weliswaar een stelsel van kwaliteitszorg door onder 
andere de resultaten van de scholen te monitoren, regelmatig 
tevredenheidsonderzoeken af te nemen, gesprekken met directeuren 
te organiseren en audits te laten uitvoeren, maar het is niet helder 
welke criteria het bestuur hanteert en wanneer het bestuur tevreden is 
over de kwaliteit van de scholen. Het bestuur volgt dus niet 
systematisch en doelgericht of er voortgang wordt geboekt met de 
doelen uit het strategisch beleidsplan. Het bestuur moet dan 
ook beter nagaan wat daadwerkelijk helpt om zicht te krijgen op de 
kwaliteit van de scholen. De audits vormen een belangrijke 
informatiebron voor het bestuur over de kwaliteit van de 
scholen, maar dit heeft de afgelopen jaren niet gewerkt zoals zou 
moeten. Hierdoor zijn er signalen en/of risico's gemist en is gedegen 
zicht op de onderwijskwaliteit niet scherp genoeg in beeld. Bij scholen 
die het daarentegen op onderdelen erg goed doen, weet het bestuur 
te weinig de sterke punten van de school. Ook benut het bestuur het 
jaarplan, jaarverslag en tevredenheidsonderzoeken te weinig om de 
onderwijskwaliteit van de scholen te monitoren. Kortom: er is veel 
informatie beschikbaar, maar deze informatie leidt te weinig tot 
gedegen analyses, conclusies, evaluaties en borging waarmee het 
bestuur planmatig kan sturen op verbetering van de 
onderwijskwaliteit. 
 
Belangrijk is dat er wel eerste stappen zijn gezet om de kwaliteit van 
de scholen beter in beeld te krijgen door de audits professioneler op 
te zetten. Ook zien we dat er een breed gedragen visie is en 
alle onderzochte scholen invulling geven aan de speerpunten uit het 
strategisch beleidsplan van het bestuur en dit meenemen in hun 
evaluaties. 
 
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert 
het transparant en integer (KA2)? 
Het bestuur zorgt voor een duidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling waarbij de verschillende 
geledingen hun taken serieus oppakken. Het bestuur werkt volgens de 
Code goed bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het 
bestuur en de RvT en GMR, waarbij een aandachtspunt is dat het 
bestuur beter kan letten op een tijdige informatievoorziening bij de 
GMR en RvT. Het bestuur informeert de RvT middels documenten en 
gesprekken, maar gelet op de noodzaak tot kwaliteitsverbetering op 
enkele scholen blijkt deze informatie niet in alle gevallen het juiste 
beeld te geven. 
 
Het bestuur organiseert regelmatig een directieoverleg met alle 
directeuren en daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats in clusters 
waarbij directies van meerdere scholen zitten. 
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Een punt van verdere ontwikkeling betreft het transparant en kritisch 
reflecteren met elkaar, bijvoorbeeld tijdens de directievergaderingen, 
zodat de stand van zaken van de verschillende scholen beter in beeld 
komt. Positief is de verbetercultuur die we op het merendeel van de 
scholen hebben ervaren. Binnen de scholen is er draagvlak voor het 
beleid van het bestuur waardoor scholen zich eigenaar voelen en hun 
eigen koers bepalen binnen de speerpunten van het bestuur. Het 
bestuur legt de verantwoording daarmee laag in de organisatie. De 
scholen kennen verschillende specialisten gericht op het beleid van 
het bestuur. Leraren zijn gemotiveerd en enthousiast om 
toekomstgericht onderwijs gezamenlijk vorm te geven. Een 
Surplusacademie is in voorbereiding om meer gebruik te kunnen 
maken van elkaars expertise. 
 
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en 
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)? 
Stichting Surplus voldoet aan de wettelijke eisen. Het bestuur heeft 
tegenspraak georganiseerd in de vorm van de RvT en GMR. Het 
bestuur verantwoordt zich via het uitgebreide en 
toegankelijke jaarverslag waarin de doelen en stand van zaken worden 
weergegeven. Dit jaarverslag staat op de website van Surplus en dient 
onder meer als verantwoording naar de RvT. Daarnaast bevinden alle 
overige kwaliteits- en verantwoordingsdocumenten zich op een 
aparte site voor kwaliteitszorg. Het bestuur en de RvT voeren 
regelmatig gesprekken met de GMR. Verder betrekt het bestuur zowel 
de leraren als de ouders bij het nieuwe strategisch beleidsplan door 
met hen in gesprek te gaan over de visie en missie. 
Een aandachtspunt op schoolniveau is dat scholen ouders meer dan 
nu het geval is kunnen informeren over ontwikkelingen, resultaten 
en conclusies van de  tevredenheidspeilingen. 

2.2. Financieel beheer 

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 
 

3,30 3,63 3,20 3,77 3,62 3,71 

Solvabiliteit 2 < 0,30 0,78 0,79 0,76 0,80 0,79 0,79 

Weerstandsvermogen < 5% 28,4% 30,0% 31,0% 31,3% 31,3% 32,2% 

Huisvestingsratio > 10% 
 

8,2% 8,2% 9,4% nvt nvt nvt 

Rentabiliteit < 0% -0,7% 1,9% 2,1% -1,2% 0,5% 1,1% 

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

Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. De tabel 
geeft geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit van het 
onderwijs binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. 
 
De kengetallen in de tabel zijn gebaseerd op de geconsolideerde 
jaarrekening van Stichting Surplus, waarin de cijfers van Stichting 
Surplus en de Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-
Holland (een éénpitter met 130 leerlingen) zijn samengevoegd. 
Beide stichtingen vormen samen een personele unie. Per 1 januari 
2020 zal Stichting samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland 
fuseren met Stichting Surplus. 

Doelmatigheid 
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar 
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid 
bedoelen we dat het geld efficiënt wordt besteed en dat het geld ten 
goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We verwachten 
dat die doelen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en dat 
deze duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat doen wij? 

Bestuur 

De kwaliteitszorg van het bestuur 
voldoet niet aan artikel 10 en 12, 
vierde lid van de WPO. 

Het bestuur heeft een adequaat 
stelsel van kwaliteitszorg dat zorgt 
voor zicht op de onderwijskwaliteit 
van de scholen en waarmee het 
bestuur stuurt op verbetering. 

De inspectie voert in september 
2020 een herstelonderzoek uit bij het 
bestuur. 

Scholen 

Meerdere schoolgidsen voldoen niet 
(in voldoende mate) aan art, 13 WPO. 

Het bestuur ziet er op toe dat zijn 
scholen voldoen aan de wet- en 
regelgeving. Dit betekent dat de 
scholen zich in de schoolgidsen 
verantwoorden over de doelen van 
het onderwijs en de bereikte 
resultaten. 

We gaan ervan uit dat in de volgende 
schoolgidsen informatie over de 
doelen en bereikte resultaten zijn 
vermeld. 

Bij ons onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige besteding 
van rijksmiddelen 
Het intern toezichthoudend orgaan moet in het bestuursverslag 
verantwoording afleggen over zijn handelen en de resultaten die dat 
opleverde. Daaronder valt ook het toezien op de doelmatige 
besteding van het overheidsgeld dat het bestuur ontving. 
De informatie hierover ontbrak in het bestuursverslag over 2018. 
Wij vragen de intern toezichthouder om voortaan in de 
bestuursverslagen hieraan meer aandacht te geven. 
 
Besteding middelen passend onderwijs 
Voor passend onderwijs ontving het bestuur in 2018 geld van het 
samenwerkingsverband. Naast verantwoording aan het 
samenwerkingsverband over de inzet van dit geld, is het belangrijk dat 
het bestuur ook in het eigen bestuursverslag laat zien hoe dit geld is 
ingezet. Dit komt tegemoet aan een breed levende maatschappelijke 
behoefte. Het bestuur laat in het bestuursverslag 2018 niet zien hoe 
het geld voor passend onderwijs is besteed. Wij verwachten daarom 
dat het bestuur in de volgende bestuursverslagen meer aandacht 
geeft aan hoe ze dit geld voor extra ondersteuning inzet en welke 
resultaten ze ermee bereikt. 

Rechtmatigheid 
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. 
Wij baseren ons hierbij op de bevindingen van de 
instellingsaccountant. Daarnaast speelt aanvullende informatie een 
rol, zoals signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van de 
financiële rechtmatigheid. 

2.3. Afspraken over vervolgtoezicht 
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Resultaten verificatieonderzoek 3 . 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de zes 
verificatieonderzoeken. We hebben op alle scholen de standaarden 
Aanbod en Didactisch handelen beoordeeld en op de meeste scholen 
twee standaarden uit Kwaliteitszorg en ambitie. Aan de hand van deze 
standaarden zijn we nagegaan in hoeverre het bestuur stuurt op zijn 
beleid en in welke mate we dit herkenbaar terug hebben gezien in de 
scholen. 
 
In de volgende paragrafen bespreken we de resultaten per school. 

3.1. obs De Tweewegen 

Op 1 oktober 2019 hebben we obs De Tweewegen bezocht met een 
verificatieonderzoek. We beoordelen het didactisch handelen als 
Voldoende. De overige drie standaarden waarderen we als Goed. 
In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste bevindingen en 
lichten we ons oordeel en waarderingen toe. 

Aanbod 
We waarderen het aanbod als Goed. De school biedt een op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod en richt zich hierbij op de brede 
ontwikkeling inclusief sociale integratie en burgerschap. Er is 
uitdagend materiaal voor leerlingen die meer aankunnen en de school 
maakt gebruik van ICT voor de verwerking van rekenen en enkele 
onderdelen van taal. Bij de kleuters is er sprake van een beredeneerd 
en thematisch aanbod. De school is verder schoolbreed begonnen aan 
een verdiepingsslag in het thematisch werken, door er onderzoekend 
en ontdekkend leren aan toe te voegen. Bij de kleuters zien we dat 
daardoor betekenisvolle leeractiviteiten ontstaan vanuit vragen van 
de leerlingen. In de thema’s komen verschillende kerndoelen aan bod 
en is er extra aandacht voor taalontwikkeling zoals woordenschat, 
samenvattingen of brieven schrijven. 
Dit sluit aan bij de opdracht die de school zichzelf gesteld heeft, 
namelijk om een belangrijke rol te spelen in de taalontwikkeling van 
kinderen. Ook heeft de school zich specifiek op de muzikale 
ontwikkeling gericht en spant zich in om dit aanbod van hoge kwaliteit 
te houden. De leerlingen krijgen de kans om naast de muzieklessen, 
tien lessen op een gekozen instrument te volgen. In deze 
muzieklessen werken de leerlingen aan een eindpresentatie waarbij zij 
als schoolorkest de muziek verzorgen. Dit sluit aan bij het ‘alle kansen 
beleid’ van het bestuur. 
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Tot slot besteedt de school doordacht aandacht aan executief leren, 
zoals het leren plannen van taken, keuzes maken, nadenken over 
eigen onderwijsbehoeften en doelen, en het structureel reflecteren op 
de taakaanpak. In alle activiteiten staat het kind en zijn 
onderwijsbehoeften centraal: de leraren bieden kindgericht onderwijs. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen beoordelen we als Voldoende. De leraren 
leggen over het algemeen voldoende helder uit en de leerlingen zijn 
betrokken bij de uitleg en de opdrachten. Goed te zien is dat de 
leraren hun onderwijs afstemmen op de verschillende leerbehoeften 
van de leerlingen. Dit doen de leraren door onder andere in 
verschillende instructiegroepen te werken, diverse materialen te 
gebruiken en te differentiëren in de verwerkingsopdrachten. De 
leraren hanteren hierbij een klassenorganisatie waarbij er voldoende 
rust en tijd is om leerlingen aandacht te geven. Ook het pedagogisch 
klimaat is prettig: leerlingen en leraren gaan op een plezierige wijze 
met elkaar om en er zijn duidelijke regels over zelfstandig werken. 

Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg is sterk te noemen en waarderen wij als Goed. 
Er is een zichtbare samenhang tussen de visie, de ambities en de 
uitgangspunten van de school en de schoolontwikkeling. De school 
weet waar zij staat, doordat zij haar onderwijs en resultaten op 
diverse manieren evalueert. Bij deze evaluaties betrekt zij ouders, 
leerlingen, team en bestuur. De resultaten hiervan spiegelt de school 
aan wat zij wil bereiken. Dit leidt jaarlijks tot een integraal 
schoolontwikkelplan met daarin een beperkt aantal, onderbouwde en 
uitgewerkte verbeterpunten: het is duidelijk welke stappen de school 
gaat nemen en welke concrete resultaten zij daarmee wil bereiken. 
Aan het eind van het jaar volgt er een evaluatie op de 
schoolontwikkeling in een jaarverslag. Hoe het  kwaliteitszorgsysteem 
werkt, is beschreven in beleidsdocumenten zoals het schoolplan, 
schoolontwikkelplan en de schoolgids. Behalve in de documenten is 
ook in de praktijk zichtbaar waar de school aan werkt en wat er al 
bereikt is. Voorbeelden zijn het werken in units, het werken met dag- 
en weektaken en het thematisch werken. In korte tijd heeft de school 
hierin grote stappen gezet. Verder heeft ieder ontwikkelpunt een link 
met een van de zeven speerpunten uit het strategisch beleidsplan van 
het bestuur. 
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Kwaliteitscultuur 
De kwaliteitscultuur waarderen wij ook als Goed. Dat de school grote 
stappen heeft kunnen maken in de schoolontwikkeling is mede 
hieraan te danken. Er is breed draagvlak voor de ambities van de 
school en de instelling is positief en kindgericht ‘wat heeft het kind 
nodig van ons’. Het team volgt gezamenlijk scholingen op de 
verbeteronderwerpen en individueel om expertise binnen het team te 
vergroten. Daarnaast hebben alle leraren een POP. Er is ruimte voor 
eigen verbeterideeën, die wanneer goed beargumenteerd ook 
daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Een voorbeeld hiervan 
is het werken in units van meerdere groepen. De overlegstructuur 
zorgt vervolgens voor een goede afstemming van het onderwijs, het 
delen van ervaringen en heldere communicatielijnen. Er zijn vaste 
overlegstructuren in de units, de bouwen en MT en 
bouwcoördinatoren. Een volgende stap zou kunnen zijn om 
teamleden verantwoordelijkheid te geven voor onderdelen van het 
kwaliteitsbeleid. 

Overige wettelijke vereisten 

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

3.2. obs 't Span 

Op 30 september 2019 hebben we obs 't Span bezocht met een 
verificatieonderzoek. Alle vier standaarden beoordelen we als 
Voldoende. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste 
bevindingen en lichten we onze oordelen toe. 

Aanbod 
Het aanbod is breed en op de kerndoelen gebaseerd. De school is 
sinds kort volop in ontwikkeling om het kindgericht onderwijs vorm te 
geven waar onderzoekend en ontdekkend leren een plek krijgt. 
Zo bieden de leraren de wereldoriënterende vakken in thema's aan, 
waarbij er tevens aandacht is voor burgerschap. Het thema komt door 
de hele school zichtbaar terug in de verschillende ruimtes. Verder 
geven de leraren onder andere taal en rekenen in circuitvorm. 
Door onderwijs in thema's en circuit aan te bieden, wil het team 
onderwijs in een betekenisvolle context geven. 
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Ook krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling een vaste plek in het 
curriculum, net als muziek, techniek en cultureel erfgoed.  Kortom het 
hele aanbod wordt onder de loep genomen in deze relatief nieuwe 
vorm van leren voor de leerlingen, waarbij de SLO-doelen de rode 
draad vormen. Evaluaties moeten uitwijzen of dit aanbod leidt tot 
passende resultaten. Aandachtspunten liggen 
in het doelgericht plannen van de leerstof, het afstemmen van de 
doorgaande leerlijnen en het afstemmen van het aanbod op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Didactisch handelen 
De school heeft vooral laten zien hoe het vorm geeft aan onderwijs in 
circuit en de sociaal emotionele vorming. Samenwerkend en 
ontdekkend leren hebben we herkenbaar terug gezien. Leraren 
bevragen de leerlingen op wat er goed ging en waarom, waar er tips 
liggen voor andere leerlingen en geven feedback. De leerlingen laten 
over het algemeen een betrokken en zelfstandige leerhouding zien, 
waarbij leraren zorgen voor een duidelijk klassenmanagement. 
Leerlingen geven aan enthousiast te zijn omdat ze veel leuke dingen 
doen waar ze veel van leren. Een aandachtspunt voor het team is om 
de focus te houden op de doelgerichtheid van de activiteiten, het 
verder afstemmen op onderwijsbehoeften van en niveauverschillen 
tussen leerlingen en op het controleren of leerlingen de 
leerstof begrepen hebben. Nu geven leerlingen aan dat er aan het 
begin van het circuit soms te veel uitleg is, waardoor dit niet altijd 
goed genoeg beklijft. 

Kwaliteitscultuur 
Het team is volop in beweging en ontwikkeling om het betekenisvol 
leren een stevige plek in de school te geven. Hiertoe vindt er formeel 
en informeel overleg plaats en is er gestart met verschillende 
scholingstrajecten, zowel individueel als op teamniveau, passend bij 
de schoolontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn specialisten 
toekomstgericht onderwijs en scholing voor de methode sociaal 
emotionele ontwikkeling. Ook wil het team van elkaar leren door het 
doen van collegiale consultaties. Het team zit nog midden in het 
ontwikkelproces van dit onderwijsconcept, maar pakt het met vaart 
op. Door met elkaar evaluaties in te plannen en kritisch te kijken naar 
de ontwikkelingen, kan het team dit verder uitbouwen en verdiepen. 
Hierbij kunnen ook evaluaties van leerlingen helpen in de verdere 
professionalisering. 
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Verantwoording en dialoog 
De school verantwoordt zich in voldoende mate naar ouders via 
nieuwsbrieven, de schoolgids, de website en Scholen op de kaart. 
Ook gaat de school met ouders in dialoog. Zo worden ouders 
bijvoorbeeld betrokken bij het schoolplan. Een aandachtspunt is dat 
de school zich in de schoolgids uitgebreider kan verantwoorden over 
de behaalde resultaten door aan te geven in hoeverre de resultaten in 
lijn zijn met de verwachtingen. Dit geldt ook voor de enquêtes die op 
de website te zien zijn, maar waar geen context of ontwikkelpunten bij 
aangegeven staan. Naar het bestuur vindt verantwoording onder 
andere plaats via een interne audit en het jaarverslag. De audit staat 
binnenkort gepland maar heeft de afgelopen jaren niet 
plaatsgevonden volgens de afgesproken cyclus. 

Overige wettelijke vereisten 

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

3.3. abbs De Meertuin 

Op 24 september 2019 hebben we abbs De Meertuin bezocht met een 
verificatieonderzoek. We beoordelen alle vijf standaarden als 
Voldoende. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste 
bevindingen en lichten we onze oordelen toe. 

Aanbod 
Het aanbod beoordelen wij als Voldoende. De school biedt een op de 
kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus omvat. 
De school richt zich hierbij op de brede ontwikkeling inclusief sociale 
integratie en burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is 
uitdagend materiaal voor leerlingen die meer aankunnen en de school 
maakt gebruik van ICT voor de verwerking van rekenen en enkele 
onderdelen van taal. Bij de kleuters werkt men thematisch vanuit de 
SLO-tussendoelen. Beide kleutergroepen werken aan hetzelfde thema 
waarbij in de lokalen niet precies dezelfde hoeken zijn ingericht: zo 
hebben de kleuters extra veel variatie en keuze om te spelen en te 
leren. 
 
Het speerpunt van het bestuur ‘Kindgericht onderwijs en ICT’ staat op 
De Meertuin nog in de kinderschoenen. Er zijn al wel aanzetten 
gedaan, zoals het werken aan eigen leerdoelen op een tablet. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 19/30



Het is ook de bedoeling dat het rapport meer de vorm van een 
portfolio krijgt waarin kindspecifieke doelen en resultaten staan. 
 
Didactisch handelen 
Het didactisch handelen beoordelen we als Voldoende. De leraren 
leggen over het algemeen voldoende helder uit en de leerlingen zijn 
betrokken bij de uitleg en de opdrachten. Goed te zien is dat de 
leraren hun onderwijs proberen af te stemmen op de verschillende 
leerbehoeften van de leerlingen, door leerlingen sneller aan het werk 
te zetten of extra instructie te geven of te differentiëren in de 
verwerkingsopdrachten. Ook het pedagogisch klimaat is overal prettig 
te noemen: leerlingen en leraren gaan op een plezierige wijze met 
elkaar om. De school heeft hier in de afgelopen twee jaren prioriteit 
aan gegeven. Dit is een mooi startpunt om ook de kwaliteit van het 
didactisch handelen te versterken zodat het in alle groepen stevig 
staat. Verbeterpunten liggen met name in de klassenorganisatie en 
het klassenmanagement. Er zijn geen duidelijke doorgaande lijnen of 
schoolafspraken zichtbaar in de lessen. Bijvoorbeeld over rondlopen 
in de klas, uitgestelde aandacht, beurtverdeling en wie waar aan het 
werk mag. Hoe minder ad hoc beslissingen leraren  hoeven te nemen 
hoe rustiger het leerklimaat, hoe meer gelegenheid er is om 
kindgericht onderwijs toe te passen. 

Kwaliteitszorg 
De school heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en de 
resultaten van de school. Het kwaliteitszorgsysteem kent een cyclische 
evaluatie door halfjaarlijkse (trend)analyses van de leerresultaten, 
tweejaarlijkse tevredenheidsvragenlijsten onder ouders, leerlingen en 
team en een driejaarlijkse auditbezoeken vanuit het bestuur. Ook 
lesbezoeken door de directie en de intern begeleiders maken hier 
onderdeel van uit. Daarnaast heeft de school goed voor ogen waar zij 
met haar onderwijs naar toe wil. De schoolontwikkeling is beschreven 
in een beperkt schoolontwikkelplan en een jaarverslag. Er is een 
directe link met de zeven speerpunten van het bestuur. Ieder 
ontwikkelpunt wordt namelijk onder een van de zeven speerpunten 
ondergebracht. 
 
In de kwaliteitscyclus zitten wel zwakke schakels. Zo leiden de 
bevindingen uit de verschillende evaluaties onvoldoende en niet 
integraal tot planmatige verbeteractiviteiten. De school kan 
inzichtelijker maken waarom zij aan een verbeterpunt werkt, wat 
concreet het einddoel is en hoe en wanneer zij dit gaat evalueren. 
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Ook de kwaliteit van observaties en audits kan sterker door van 
tevoren kwaliteitscriteria op te stellen voor verschillende 
kwaliteitsgebieden. In de laatste audit ontbreekt een evaluatie van het 
kwaliteitsgebied ‘kwaliteitszorg’. 
 
Kwaliteitscultuur 
Het team is in de afgelopen twee jaar bijna geheel vernieuwd en toch 
al gegroeid naar een professionele kwaliteitscultuur. De afgelopen 
jaren heeft het onder de onderwijskundige aansturing van de directie 
gewerkt aan de schoolontwikkeling. Met name de verbetering van het 
schoolklimaat hebben zij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
opgepakt. Er is breed draagvlak voor de ambities van de school en het 
team is enthousiast, voelt zich ondersteund en vrij om mee te denken 
over de kwaliteitsverbetering. Verder is het gewoon om bij elkaar in de 
les te kijken, advies te vragen en feedback te ontvangen. De 
teamleden hebben een POP en zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling. Wanneer het nieuwe schoolplan gereed is, zijn er kansen 
om structureel nog meer verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitsonderwerpen bij teamleden neer te leggen. 
 
Verantwoording en dialoog 
De standaard verantwoording en dialoog beoordelen wij als 
Voldoende. Er is weliswaar verantwoording, maar er is veel ruimte 
voor verbetering. De school legt verantwoording af over haar doelen 
en resultaten in het jaarverslag en informeert de ouders via een online 
tool over de schoolontwikkeling en tevredenheidsuitslagen, maar in 
de schoolgids mist deze informatie. Hiermee voldoet de school niet 
aan artikel 13, WPO. We gaan ervan uit dat de school dit in de 
volgende schoolgids wel opneemt. De school heeft verder een MR 
ingesteld die bij beleids- en besluitvorming betrokken worden. 
Daarnaast is er een identiteitsraad welke meedenkt over de invulling 
van de identiteit van de school. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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3.4. obs Op Avontuur 

Op 24 september 2019 hebben we Op Avontuur bezocht met een 
verificatieonderzoek. We beoordelen alle vier standaarden als 
Voldoende. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste 
bevindingen en lichten we onze oordelen toe. 

 
Aanbod 
De school biedt een voldoende breed aanbod dat gericht is op de 
kerndoelen en passend bij de visie van de school. De school 
ontwikkelt zich geleidelijk naar een eigen schoolprofiel, passend bij de 
leerlingenpopulatie en de visie van het bestuur. Het meest zichtbaar is 
dit in het aanbod. We constateren dat het team heel bewust bezig is 
met het ontwikkelen van een eigentijds aanbod dat betekenisvol is en 
tegemoet komt aan de verschillende intelligenties en talenten van 
leerlingen. Zo worden de wereldoriënterende vakgebieden thematisch 
aangeboden en koppelt de school hieraan de eigen leervragen van 
leerlingen. Verder krijgt bewegend leren ook steeds meer een plaats in 
het aanbod, omdat de school merkt dat dit werkt bij haar leerlingen. 
 
In het schoolplan staat beschreven welke methoden de school 
gebruikt om te voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. 
Doordat de school bezig is met een kanteling en de methoden steeds 
meer wil loslaten, past het schoolplan niet meer bij de huidige 
situatie. Aan het eind van dit schooljaar zal er een geactualiseerd 
schoolplan zijn dat voldoet aan de wettelijke eisen. 
 
Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen is in het algemeen 
voldoende, maar kan teambreed steviger. De leraren leggen helder 
genoeg uit wat er geleerd wordt en wat de bedoeling is en reageren 
respectvol naar de leerlingen. De leerlingen zijn  betrokken bij hun 
werk en werken taakgericht. De leerlingen waarmee we hebben 
gesproken waarderen deze relatiegerichte benadering en voelen zich 
daardoor gezien en prettig. We constateren schoolbreed 
kwaliteitsverschillen in het goed kunnen afstemmen op de verschillen 
tussen leerlingen tijdens de instructie en verwerking. Zo zien we dat 
de informatie uit de zorgdocumenten nog beter benut kan worden bij 
de voorbereiding en uitvoering van de les. 
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Verder hanteert de school een pedagogische-didactische visie gericht 
op eigenaarschap bij leerlingen, maar dit hebben we gedurende de 
lessen nauwelijks gezien. 

 
Kwaliteitscultuur 
We waarderen de kwaliteitscultuur als Voldoende. Het team kenmerkt 
zich als een betrokken, enthousiast team dat gericht is op een goede 
relatie met de leerlingen en elkaar. Met de uitspraak “Kom erbij, je 
mag er zijn” typeert het team hoe ze open staat voor elkaar en ieder 
bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Er is voldoende draagvlak voor 
de visie en de keuzes die daaruit voortvloeien. Men kent elkaar goed 
en de lijntjes zijn kort. Werken aan de eigen professionele 
ontwikkeling wordt gekoppeld aan de teamontwikkeling door kennis 
en ervaring vanuit cursussen te delen in het team. Problemen worden 
gedeeld en samen opgelost. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school verantwoordt zich in voldoende mate over de ingezette 
ontwikkelingen en resultaten waardoor bestuur en belanghebbenden 
weten wat er speelt. De school gebruikt daarvoor diverse 
informatiekanalen. Ook mooi is dat de school de actieve dialoog met 
ouders serieus neemt door bijvoorbeeld een bijeenkomst te 
organiseren over wat zij vinden van het werken met een portfolio. 
De school kan de kwaliteit van de verantwoording verbeteren door 
toe te lichten of de behaalde resultaten passen bij de resultaten die 
van de leerlingen verwacht mag worden. Doordat  deze toelichting nu 
ontbreekt, is niet duidelijk of de school voldoende eruit haalt wat erin 
zit. Ook geeft de school aan dat ze de brede ontwikkeling nastreeft, 
maar uit de verantwoording wordt niet duidelijk welke resultaten de 
school daarbij ambieert en haalt. Ten slotte constateren we dat het 
bestuur weliswaar de schooldocumenten ontvangt, maar daarop geen 
feedback geeft waardoor een lerend effect op het verbeteren van de 
kwaliteit van de verantwoording uitblijft. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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3.5. obs De Meerkoet 

Op 23 september 2019 hebben we obs De Meerkoet bezocht met een 
verificatieonderzoek. We waarderen de kwaliteitscultuur als Goed. 
De overige drie standaarden hebben we als Voldoende beoordeeld. 
In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste bevindingen en 
lichten we onze waardering en oordelen toe. 

Aanbod 
Het aanbod is breed, op de kerndoelen gebaseerd en gericht op 
onderzoekend en ontdekkend leren. Waar mogelijk wordt het aanbod 
groepsdoorbrekend in thema's aangeboden. Alle vakgebieden komen 
in samenhang aan bod en zijn voor alle leerjaren in doelen weggezet. 
De leraren gebruiken hierbij de methoden als bronnenboek. De 
leraren zijn zich bewust van de referentieniveaus en zetten gericht in 
op strategieën. Aandachtspunten liggen op het gebied van het 
verder versterken en integreren van de methode voor sociaal 
emotionele ontwikkeling in het systeem van de school, het aanbod 
meer afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het 
verder afstemmen van afspraken over een rijke leeromgeving. 
 
Didactisch handelen 
We beoordelen het didactisch handelen als Voldoende. 
Het kindgericht leren zien we herkenbaar terug. De leraren geven 
projectonderwijs en zijn enthousiast en gedreven om deze manier van 
onderwijs gezamenlijk verder vorm te geven. De leraren begeleiden de 
groepjes leerlingen, houden overzicht, stellen onderzoekende en 
prikkelende vragen en zetten bewust in op  verschillende 
leerstrategieën. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk, 
maar kunnen hierin verder groeien. De leerlingen hebben nog sturing 
nodig om taakgericht te blijven werken en om het samenwerken 
verder vorm te geven zodat ze de onderwijstijd effectief 
benutten. Daarnaast kunnen leraren, meer dan we gezien hebben, 
zorgen voor een inhoudelijke sterke instructie en voor een passende 
afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, zowel in de 
instructie als verwerking. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 24/30



Kwaliteitszorg 
De standaard Kwaliteitszorg beoordelen we als Voldoende. De school 
werkt met een systeem van kwaliteitszorg om het onderwijs te 
evalueren en sluit hierbij aan bij de speerpunten van het bestuur. Er is 
een systematiek van jaarplan, jaarverslag, trendanalyses en 
tevredenheidsonderzoeken, maar tegelijkertijd valt er ook winst te 
behalen door diepgaandere analyses op alle fronten uit te voeren. 
Pas dan wordt de cyclus van plan-do-check-act sterker en is er meer 
dan nu na te gaan of de school tevreden is met het behaalde 
resultaat. Ook is er nu nog te weinig aandacht voor de borging. 
De schoolleiding die sinds begin dit schooljaar aan de school 
verbonden is, had dit eveneens geconstateerd en pakt dit op. 
 
Kwaliteitscultuur 
We waarderen de standaard kwaliteitscultuur als Goed. Het team 
werkt vanuit passie en een door iedereen onderschreven visie om 
onderwijs in samenhang te geven en hieraan projectonderwijs en 
ateliers te koppelen. De leraren hebben een professionele houding en 
zijn volop in ontwikkeling om dit type onderwijs op De Meerkoet 
verder vorm te geven. Het team overlegt veel om het onderwijs op 
elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Ook zijn er diverse 
specialisten binnen de school en volgen teamleden regelmatig 
scholing gericht op de schoolontwikkeling passend bij de 
doelstellingen van de school en de speerpunten van het 
bestuur. Meesterlijk coachen, een rijke leeromgeving en kleuters in de 
21e eeuw zijn hier voorbeelden van. Daarnaast staat collegiale 
consultatie op korte termijn gepland, zowel binnen de eigen school als 
op andere scholen. De leraren voelen zich verantwoordelijk voor alle 
leerlingen en het onderwijs op de school en nemen zelf initiatief. 
Wel blijft sturing en begeleiding van de schoolleiding nodig om deze 
ontwikkeling gezamenlijk verder uit te bouwen. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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3.6. obs De Meerpaal 

Op 19 september 2019 hebben we obs De Meerpaal bezocht voor een 
verificatieonderzoek. De kwaliteit van het didactisch handelen 
beoordelen wij als Goed en de overige standaarden als Voldoende. 
In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste bevindingen en 
lichten we onze waardering en oordelen toe. 

 
Aanbod 
We beoordelen het aanbod als Voldoende. Het aanbod dat de school 
hanteert, kenmerkt de maatschappelijke opdracht waar de school 
doelbewust en gericht aan werkt, namelijk kinderen verantwoordelijk 
maken voor hun leerproces en voorbereiden op het opgroeien in een 
pluriforme samenleving. Dit doet de school door de vakgebieden taal 
en rekenen grotendeels computergestuurd aan te bieden. Daar waar 
nodig maken de leraren, in overleg met de leerlingen, het aanbod 
passend bij hun onderwijsbehoeften. Dit kan betekenen meer en 
moeilijker werk, herhaling van het basispakket of doorgroeien in een 
andere jaargroep. Recent heeft de school het vakgebied begrijpend 
lezen weer op het rooster gezet omdat de resultaten niet voldeden 
aan de verwachtingen van de school. In samenwerking met een 
opleidingsschool is het team bezig met het doorontwikkelen van het 
concept ‘ontdekkend en ontwerpend leren’ waarbij diverse 
vakgebieden integraal worden aangeboden op unitniveau. 
We constateren dat het aanbod rijk is en leerlingen stimuleert zelf 
verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces en leerproces, maar 
ook het leren in groepsverband. 
 
In het schoolplan staat beschreven welke methoden de school 
gebruikt om te voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. 
Doordat de school bezig is met een kanteling en de methoden steeds 
meer wil loslaten, past het schoolplan niet meer bij de huidige 
situatie. De school wil aan het aan het eind van dit schooljaar werken 
met een geactualiseerd schoolplan dat voldoet aan de wettelijke 
eisen. 
 
We constateren dat de school diverse activiteiten en instrumenten 
hanteert om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en burgerschap, maar een doorgaande leerlijn 
ontbreekt. Daardoor wordt niet duidelijk hoe de school zorgt voor een 
ononderbroken ontwikkeling van deze twee ontwikkelingsgebieden. 
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Didactisch handelen 
De kwaliteit van het didactisch handelen waarderen we als Goed. 
Het is duidelijk zichtbaar en merkbaar hoe de leraren handelen vanuit 
een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen. Zo maken de leraren 
meteen bij de dagstart de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen 
leren en aan het einde van de dag blikken ze hierop terug. We zien dat 
leerlingen zelf mogen kiezen wat, waar en wanneer ze hun werk in de 
unit doen, maar uit de gesprekken met de leerlingen blijkt dat dit wel 
moet binnen bepaalde kaders die de leraar nauwlettend in de gaten 
houdt. Doordat veel aanbod computergestuurd wordt aangeboden, 
zien de leraren direct welke leerlingen extra instructie, begeleiding of 
coaching nodig hebben. Dit wordt gedurende de les meteen 
georganiseerd voor een individuele leerling of een groepje leerlingen. 
Leerlingen ontvangen regelmatig kwalitatief goede feedback op zowel 
inhoud, inzet en resultaat. Het effect is dat leerlingen betrokken zijn 
en overwegend doelgericht werken aan hun eigen leerdoelen. 
Bijzonder positief is dat de leraren in unitverband elke dag bespreken 
of de doelen zijn gehaald en wat dit betekent voor de volgende dag. 
Vervolgens maken ze samen een leerstofplanning waarbij aandacht is 
voor leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Door in 
unitverband de lessen zo te organiseren, wil de school bereiken dat 
alle leerlingen alle kans krijgen om het optimale te bereiken. 

Kwaliteitszorg 
We beoordelen de kwaliteitszorg als Voldoende. De school hanteert 
een systeem van kwaliteitszorg waarmee ze zicht heeft op het 
onderwijs en werkt aan verbetering. Regelmatig kijken in de groepen, 
tevredenheidspeilingen, de onderwijsresultaten uit het 
leerlingvolgsysteem en de driejaarlijkse interne audit door het bestuur 
bieden onder andere de nodige informatie. Uit de gesprekken met 
zowel de directie als de teamleden blijkt dat het team zich gezamenlijk 
verantwoordelijk voelt voor het werken aan onderwijsverbetering. 
Kenmerkend voor De Meerpaal is de strategie naar verandering: deze 
gaat geleidelijk, vanuit onderop door te leren en experimenteren in de 
praktijk. Het bestuur heeft dit gefaciliteerd door de school voor een 
afgebakende periode experimenteertijd te geven zonder vooraf te 
sturen op doelen en resultaten. De school benut deze ‘vrije 
innovatieruimte’ door, samen met een opleidingsinstituut een 
kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor het vakmanschap op De 
Meerpaal. Dit voorbeeld laat zien hoe de school eigen instrumenten 
aan het ontwikkelen is die passen bij de visie van de school en die 
opgenomen kunnen worden in het stelsel van kwaliteitszorg. 
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De school is bezig met een kanteling en het doorontwikkelen tot een 
geheel eigen nieuw schoolconcept. Dit is spannend: biedt de school 
inderdaad alle leerlingen optimale kansen? Wat gaat goed en waar 
zitten de risico’s? De uitdaging is om de (positieve) effecten beter 
merkbaar, zichtbaar en meetbaar te maken en te borgen. 
 
Verantwoording en dialoog 
De school verantwoordt zich in voldoende mate over de ingezette 
ontwikkelingen en resultaten waardoor bestuur en belanghebbenden 
weten wat er speelt. De website van de school biedt veel (actuele) 
informatie en het wordt uitnodigend gepresenteerd. Ook op de 
website van Scholen op de Kaart en in de schoolgids is voldoende 
informatie te vinden. De school kan de kwaliteit van de 
verantwoording verbeteren door een toelichting op de behaalde 
resultaten te geven waardoor duidelijk wordt of de resultaten passen 
bij de resultaten die de school voor ogen heeft. Doordat deze 
toelichting nu ontbreekt, is niet duidelijk of de school voldoende eruit 
haalt van erin zit. Ten slotte constateren wij dat het bestuur weliswaar 
de schooldocumenten ontvangt, maar daarop geen feedback geeft. 
 
Mooi is hoe de school openstaat voor dialoog en belanghebbenden 
uitnodigt tot gesprek en reflectie. Zo worden de contacten met de 
voorschool en de toekomstige fusiepartner aangehaald om samen, in 
de nabije toekomst, het Integraal Kindcentrum vorm te geven. Ook 
zijn er gesprekken met het VO om te kijken hoe het onderwijs beter op 
elkaar kan worden afgestemd. 

Overige wettelijke vereisten 

Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn 
meegenomen, hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Hieronder geeft het bestuur aan op welke wijze het de bevindingen uit 
het onderzoek betrekt bij de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke 
kwaliteitszorg en de onderwijskwaliteit. 
 
Wij hebben geen reactie van het bestuur ontvangen. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 


	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Opzet vierjaarlijks onderzoek
	Resultaten onderzoek op bestuursniveau
	Resultaten verificatieonderzoek
	Reactie van het bestuur

