Meerderweert, Stg. Pr.
Onderw.

Onderzoek bestuur en scholen
Vierjaarlijks onderzoek
Primair Onderwijs

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 MeerderWeert. 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.
In dit onderzoek hebben we documenten gelezen en gesprekken
gevoerd over de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Ook hebben
we vijf scholen onderzocht. Daarbij hebben we gekeken of het beeld
dat het bestuur heeft van de kwaliteit van het onderwijs op die
scholen, klopt met wat wij zien. Ook hebben we gekeken of wat het
bestuur wil bereiken te zien is in de scholen.
Wat gaat goed?
Het is voor het bestuur en de scholen duidelijk welke doelen belangrijk
zijn en ze weten ook wat de kwaliteit op de scholen is. Als het nodig is,
helpt het bestuur de scholen hun onderwijs te verbeteren. Het stelsel
van kwaliteitszorg dat het bestuur heeft, is van goede kwaliteit.

Bestuur: MeerderWeert, Stichting
Primair Onderwijs
(kort: MeerderWeert)
Bestuursnummer: 50819
Onderzoeksperiode: december 2017
- januari 2018

Aantal scholen onder bestuur: 15
Totaal aantal leerlingen: 2850
Lijst met onderzochte scholen:
05ER Integraal Kindcentrum
Laar
05ES basisschool Joannes
05JY basisschool Aan de Bron
07DN R.K. basisschool De Zonnehof
09AT IKC Leuken

Het bestuur zorgt er voor dat het onderwijs op elke school voldoende
of op onderdelen zelfs goed is. Dit doet het bestuur door samen met
de scholen af te spreken welke resultaten er behaald moeten worden.
Ook bespreken het bestuur en de scholen samen welke kwaliteit de
lessen of de extra ondersteuning van de leerlingen moeten hebben.
Het bestuur stimuleert de scholen om steeds boeiender onderwijs te
gaan geven en aandacht te hebben voor de talenten van alle kinderen.
Het bestuur helpt de scholen hierbij door directeuren en leraren
scholingen te laten volgen.
Het bestuur biedt ook de ruimte aan de directeuren en leraren om,
samen met hun leerlingen en de ouders, na te denken over welk
onderwijs zij willen geven en wat ze belangrijk vinden. Dit zorgt er
voor dat leraren en leerlingen steeds meer eigenaar zijn van het leren.
Daarnaast is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel
geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed
onderwijs.
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Wat moet beter?
In dit onderzoek zijn geen onderdelen gezien die niet voldoen aan de
wettelijke eisen.
Wat kan beter?
Besturen en scholen kunnen altijd onderdelen verbeteren, ook als iets
al goed loopt. Er ligt bijvoorbeeld een kans voor de scholen om beter
duidelijk te maken wat de kwaliteit van hun onderwijs is. Nu kunnen
de scholen nog niet altijd laten zien hoe ze weten dat ze goed
onderwijs geven. Als dat duidelijker is, kunnen bestuur en scholen zich
ook gemakkelijker verantwoorden over die kwaliteit en daarover het
gesprek aan gaan.
Vervolg
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar
opnieuw onderzocht.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in de periode december 2017 - januari 2018 een
vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij MeerderWeert. In een
vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de sturing
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:
1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de
verbetering van de onderwijskwaliteit?
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en
op schoolniveau. Op het niveau van het bestuur richt het onderzoek
zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de
kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.

Standaard

Onderzocht
Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
FB1 Continuiteit

●

FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid

●

Om de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie te kunnen beoordelen doen we niet alleen onderzoek op het
niveau van het bestuur, maar onderzoeken we tevens de
onderwijskwaliteit van een deel van de scholen waarvoor het
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

2

3

4

5

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

●
●

OP3 Didactisch handelen

●

●

Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten

●

●

Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur
KA3 Verantwoording en dialoog

●

●

●

●

●

●
●
●

1. Integraal Kindcentrum Laar
2. basisschool Joannes
3. basisschool Aan de Bron
4. R.K. basisschool De Zonnehof
5. IKC Leuken

Onderzoeksactiviteiten
Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we
documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sleutelfiguren
binnen de organisatie. Naast de raad van bestuur waren dit
vertegenwoordigers van de raad van toezicht, de gemeenschappelijke
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medezeggenschapsraad, het netwerk intern begeleiders en intern
ondersteuningsteam, de directeurenraad en enkele medewerkers van
het bestuurskantoor. Op de scholen hebben we gesproken
met leerlingen, ouders, leerkrachten en de directie en hebben we
lessen bezocht. In de onderzoeken op de scholen verifiëren we
eveneens het handelen van het bestuur op de onderwerpen
'Talentontwikkeling door Boeiend Onderwijs' en 'Duurzame
schoolontwikkeling'.
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:
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.
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Samenvattend oordeel

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Het bestuur van MeerderWeert stuurt gericht op het realiseren van
een voldoende tot goede onderwijskwaliteit op zijn scholen. Het
cyclische kwaliteitssysteem ligt aan de basis van die sturing. Binnen
MeerderWeert is er een breed draagvlak voor de visie en de
kwaliteitszorgcyclus. De richting en doelen uit het koersplan zijn in alle
schoolplannen van de onderzochte scholen op schoolniveau
uitgewerkt. Er is een goede kwaliteitscultuur, waarbij verdere
professionalisering vanzelfsprekend lijkt. Ook verantwoordt het
bestuur zich richting belanghebbenden. Er liggen nog kansen om deze
verantwoording en de daaraan gekoppelde dialoog aan te scherpen.
Dit kan bijvoorbeeld door meer te benoemen welk effect is
gerealiseerd en wat de onderwijskwaliteit van de scholen is.
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 MeerderWeert. Het bestuur voldoet aan de
onderzochte standaarden van het kwaliteitsgebied Financieel beheer.

2.1 Kwaliteitszorg en ambitie
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we in
het funderend onderwijs geen oordeel op het kwaliteitsgebied
Kwaliteitszorg en ambitie. In de onderstaande tabel geven wij de
oordelen en/of waarderingen weer op de onderliggende standaarden
van dit kwaliteitsgebied. Vervolgens geven wij antwoorden op drie
deelvragen.

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij
voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de
verbetering van de onderwijskwaliteit (KA1)?
Het bestuur heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht waardoor de
onderwijskwaliteit op zijn scholen gewaarborgd is en zich verder
ontwikkelt. Het bestuur stelt doelen, heeft zicht op de
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onderwijskwaliteit en stuurt op verbetering van de onderwijskwaliteit.
Deze drie elementen zijn aantoonbaar onderdeel van het
kwaliteitssysteem van het bestuur en van goede kwaliteit. Binnen de
gehele organisatie is er ook een breed draagvlak voor de
kwaliteitszorgcyclus.

Doelen
Het bestuur heeft in het Koersplan 2015-2019 speerpunten met
richtinggevende doelen geformuleerd. Deze speerpunten en doelen
zijn tot stand gekomen in breed overleg met alle belanghebbenden,
waardoor er draagvlak is in de gehele organisatie. Daarnaast
integreert het bestuur de kwaliteitsdoelen zoals vastgelegd in het
waarderingskader van de inspectie, in haar kwaliteitssysteem. De raad
van bestuur (in het vervolg: RvB) verwacht dat alle scholen op zijn
minst aan de deugdelijkheidseisen voldoen.
Het koersplan bevat een heldere visie op onderwijs en geeft richting
vanuit het kernthema 'MeerderWeert midden in de samenleving'. Dit
kernthema is uitgewerkt in vier strategische speerpunten: Verbinding,
Talentontwikkeling door Boeiend Onderwijs, Duurzame
schoolontwikkeling en Eigenaarschap en (professionele) ruimte. Per
speerpunt zijn meerdere, toetsbare doelen geformuleerd. Een sterk
punt van dit koersplan is de relatie die wordt gelegd met het vorige
koersplan dat als centrale thema 'Verdiepen en borgen' had. Tijdens
ons onderzoek hebben we vast kunnen stellen dat de doelen uit het
Koersplan 2012-2015 grotendeels behaald zijn. De gekozen
speerpunten bouwen dan ook logisch voort op voorgaande
ontwikkelingen. Er is in het huidige koersplan gericht aandacht voor
de borging van de doelen uit het vorige koersplan.
De nieuwe speerpunten en doelen én de borging van voorgaande
doelen, zijn de rode draad in de schoolplannen van de scholen. Er is
sprake van een duidelijke verbinding tussen koersplan (visie en
doelen) en de verschillende schoolplannen. De scholen hebben,
omdat de doelen van het bestuur vooral richtinggevend zijn, veel
(professionele) ruimte voor het bepalen van de verdere invulling en
het ontwikkeltempo.
De RvB en het directeurenberaad bepalen gezamenlijk het, van het
koersplan afgeleide, jaarplan. Dit is niet een volledige uitwerking van
het koersplan, die is namelijk opgenomen in de schoolplannen van de
scholen, maar bevat enkele punten die specifiek op bovenschools
niveau extra aandacht moeten krijgen. Er liggen nog kansen om het
jaarplan meer doelgericht uit te werken. Net zoals we bij enkele
jaarplannen van de onderzochte scholen hebben geconstateerd, geldt
ook hier dat de doelen vooral gericht zijn op 'wat gaan we doen' en
niet op 'wat willen we bereiken'.

Zicht op kwaliteit
De RvB heeft voor de afzonderlijke scholen goed zicht op de
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onderwijskwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot de
ontwikkeling van de doelen uit het koersplan. Dit zicht heeft de RvB
op verschillende manieren en vanuit verschillende
invalshoeken. Mede hierdoor heeft de RvB de risico’s en kansen goed
in beeld.
Op schoolniveau gebeurt dit allereerst door de jaarlijkse monitoren begrotingsgesprekken en de tevredenheidsmetingen bij leraren,
leerlingen en ouders. De bestuurder bezoekt ook regelmatig de
scholen, waarbij onder andere gesprekken met leraren plaatsvinden.
Daarnaast beschikt de RvB op schoolniveau op een systematische,
digitale wijze over allerlei verantwoordingsstukken, zoals
resultaatgegevens, diepteanalyses, jaarevaluaties, kwaliteitskaarten
en begrotingen. Tevens heeft elke school de zogenaamde
Koersplanmatrix ingevuld. In deze matrix staat voor de verschillende
speerpunten en daarbij horende acties, de stand van zaken/evaluatie
van voorgaand schooljaar en de prioriteiten en accenten voor het
huidige schooljaar. De scholen geven daarnaast, bijvoorbeeld in een
kwaliteitshandboek, aan wat hun eigen oordeel is over de
onderwijskwaliteit op de inspectiestandaarden. Ook vindt op vrijwel
iedere school ongeveer driejaarlijks een visitatie plaats, waarbij de
school zelf de onderzoeksvragen bepaalt. De RvB ontvangt de
visitatieverslagen hiervan.
De RvB heeft ook schooloverstijgend zicht op de onderwijs-kwaliteit.
De op schoolniveau ingevulde koersplanmatrixen zijn op
bestuursniveau geaggregeerd, zodat snel inzichtelijk is welke scholen
en welke actiepunten extra aandacht vragen. Daarnaast krijgt de RvB
zijn zicht op de kwaliteit door het bijwonen van
netwerkbijeenkomsten, de besprekingen met de directieraad en
gesprekken met medewerkers van het stafbureau en de leden van het
intern ondersteuningsteam. Het bestuur is zichtbaar aanwezig,
benaderbaar en toegankelijk, wat door de betrokkenen als prettig en
stimulerend wordt ervaren. Ook worden de leerresultaten jaarlijks
bestuursbreed in beeld gebracht.
Er liggen nog kansen om het zicht verder te verdiepen.
Een eerste voorbeeld betreft de door de scholen gegeven eigen
oordelen op de inspectiestandaarden. De onderbouwing daarvan kan
sterker. Nu beschrijft de school vooral hoe ze haar onderwijs
vormgeeft. Minder duidelijk is hoe en wanneer de school heeft
vastgesteld dat ze die kwaliteit ook waar maakt.
Een tweede voorbeeld betreft de informatie uit de gesprekkencyclus.
Het bestuur heeft benoemd welke competenties een basisbekwame
leraar minimaal moet hebben en het niveau daarvan wordt voor
iedere leraar beoordeeld in de gesprekkencyclus. Op basis van deze
gegevens kan bestuursbreed worden geanalyseerd op welke
competenties de leraren van MeederWeert sterk zijn en waar nog
ontwikkeling mogelijk is.
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Een derde voorbeeld betreft de toekomstige evaluatie van het
koersplan. Zoals gezegd zijn er per speerpunt toetsbare doelen. Hoe
deze doelen objectief worden geëvalueerd, is nog minder duidelijk. Dit
komt ook doordat nog niet is vastgesteld waar in de evaluatie naar
gekeken wordt of welk effect er te zien moet zijn.

Sturen op verbetering
Het bestuur stuurt op het behoud en de ontwikkeling van de
onderwijskwaliteit. Centraal staat dat scholen ruimte krijgen om zelf
hun onderwijsontwikkeling vorm te geven op basis van de doelen in
het koersplan. Het cyclische kwaliteitssysteem ligt bij MeerderWeert
aan de basis van de sturing door de RvB. Daar waar bijzonderheden
zijn of ontwikkelingen minder voorspoedig lopen dan verwacht, stuurt
de RvB intensiever door te adviseren of ondersteuning te organiseren,
maar ook door in te grijpen in de personele bezetting als dat nodig
wordt geacht.
Daarnaast zijn er enkele bijzondere trajecten die vragen om duidelijke
sturing vanuit de RvB. Een voorbeeld hiervan is de
nieuwkomersschool in Weert, die samen met een ander bestuur is
opgericht. Een bestuurder van MeerderWeert fungeert als
overkoepelend projectleider. Vanwege de grote veranderingen in
leerlingenaantallen en daarmee ook de bekostiging, stuurt de RvB
zodanig dat de onderwijskwaliteit op de school gegarandeerd kan
blijven. Daarnaast zijn er enkele complexe dossiers, zoals de
intensieve samenwerking met een ander bestuur en het opzetten van
een kennis- en expertisecentrum, die om sturing vragen. Voor
deze dossiers wordt intensief overleg gevoerd met de raad van
toezicht (in het vervolg: RvT) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (in het vervolg: GMR).

Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
MeerderWeert kent een sterke kwaliteitscultuur. Zichtbaar is dat
structuur en cultuur elkaar versterken. De onderwijsvisie en
kwaliteitscyclus kennen een breed draagvlak binnen de organisatie en
bevorderen het kwaliteitsbewustzijn. Positief is dat de structuur
vooral als ondersteunend wordt ervaren en voldoende ruimte biedt
aan de directeuren en leraren om eigenaarschap (verder) vorm te
geven. Een voorbeeld hiervan is dat het binnen MeerderWeert niet
nodig is om een strakke planning te maken voor de visitaties, omdat
scholen zelf met een visitatievraag komen.
Leraren en directeuren ervaren ook een transparante en integere
handelwijze van het bestuur. De RvB en de RvT hanteren de
uitgangspunten van de 'Code Goed Bestuur' (opgesteld door de POraad). Deze zijn ook herkenbaar in de bestuurlijke inrichting en het
bestuurlijk handelen. Men ervaart ook een wederkerige
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aanspreekcultuur tussen bestuur en scholen. Binnen de scholen liggen
er nog kansen om de aanspreekcultuur verder te ontwikkelen.
Binnen het bestuur is er veel aandacht voor het versterken van de
professionele cultuur. Vanuit het vorige koersplan is al ingezet op
hoog gekwalificeerd personeel op alle niveaus. Een cultuuranalyse
heeft mede richting gegeven aan het huidige koersplan. In het
koersplan zijn verdiepende doelen geformuleerd voor de
professionalisering van zowel de individuele leraar, de directie als
het team. Sterk in deze is de ‘gretige’ (leer-)houding die leraren en
directies laten zien. Dit uit zich onder andere in een hoog percentage
leraren dat een (master-)opleiding volgt en de afgeronde opleiding
Toekomstgericht Leiderschap voor alle directeuren. Naast deze meer
formele vormen van leren, zijn er binnen MeederWeert ook vele
mogelijkheden voor informeel leren. Voorbeelden hiervan zijn de
netwerkbijeenkomsten en het coachingstraject 'van startbekwaam
naar basisbekwaam' voor nieuwe leraren. Er liggen nog kansen om
ook duidelijk te maken welke competentie-ontwikkeling gewenst is
om zich van basisbekwaam naar vakbekwaam leraar te ontwikkelen.
Ook is het nog niet gebruikelijk om schooloverstijgend naar de
talenten van medewerkers te kijken. Hier gericht op sturen kan een
bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie van het bestuur
voor evenwichtig samengestelde teams.

Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen en die van zijn scholen (KA3)?
Het bestuur legt op een toegankelijke wijze verantwoording af naar
belanghebbenden. Deze verantwoording voldoet aan de wettelijke
voorschriften en vindt plaats volgens de afgesproken richtlijnen. RvT
en GMR ontvangen ook tussentijds kwaliteitsinformatie, zoals
resultaten en uitkomsten van tevredenheidsmetingen. De RvT krijgt
daarnaast jaarlijks een evaluatie van het jaarplan.
Het jaarverslag beschrijft op vele thema's de essentie van wat is
gedaan. Er liggen nog kansen om de verantwoording aan te scherpen
door meer te benoemen welk effect is gerealiseerd en wat de
gerealiseerde onderwijskwaliteit van de scholen is.
Het bestuur heeft bij het opstellen van het koersplan een brede en
actieve dialoog gehouden met alle belanghebbenden. Nu vindt de
dialoog over de voortgang en kwaliteit van het onderwijs vooral plaats
tussen RvB en RvT of GMR. Deze dialoog kan sterker als deze
geledingen een onderbouwd beeld hebben van de onderwijskwaliteit
op schoolniveau. Ook liggen er kansen om gedurende de
koersplanperiode een bredere dialoog met meerdere stakeholders te
voeren, bijvoorbeeld bij een tussenevaluatie van het
koersplan. Daarnaast liggen er nog kansen voor de geledingen om
meer gebruik te maken van andere informatiebronnen dan nu het
geval is, waardoor ze de kwaliteitsdialoog beter kunnen voeren.
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2.2 Financieel beheer
Wij baseren ons oordeel over het kwaliteitsgebied Financieel beheer
op de beoordeling van de onderliggende standaarden voor financiële
continuïteit en rechtmatigheid. Wij geven in beginsel geen oordeel
over financiële doelmatigheid.
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen weer op het
kwaliteitsgebied Financieel beheer en de onderliggende standaarden.
Vervolgens geven wij antwoord op deelvraag vier.

Is het financieel beheer deugdelijk?
Het financieel beheer is beoordeeld als voldoende. Dit omdat de
onderliggende standaarden continuïteit en rechtmatigheid beide als
voldoende zijn beide beoordeeld.
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

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

3,30

3,21

2,76

2,65

2,42

2,51

Solvabiliteit 2

< 0,30

0,79

0,80

0,80

0,79

0,79

0,80

Weerstandsvermogen

< 5%

36,70%

37,50%

37,14%

37,07%

37,62%

38,00%

Huisvestingsratio

> 10%

3,81%

6,00%

5,84%

nvt

nvt

nvt

Rentabiliteit

< 0%

-1,17%

1,70%

-0,71%

-1,42%

0,00%

nvt

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. Het bestuur beschikt over voldoende
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financiële middelen om het verwachte negatieve exploitatieresultaat
2017 op te vangen. In ons onderzoek vonden wij geen belangrijke
informatie die strijdig is met dat beeld.
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 MeerderWeert kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:
• De omvang van het weerstandsvermogen
• De registratie van de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
• De verantwoording over de effecten van de middelen bestemd
voor Passend Onderwijs
• Verslag bestuur en RvT over (toezicht op) doelmatige
aanwending van rijksmiddelen

De omvang van het weerstandsvermogen
Het bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstandigheden,
zolang de omvang van deze middelen in een redelijke verhouding
staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Het bestuur
heeft toegelicht op basis van een extern onderzoek, een buffer van ca.
10% (ca. € 1,6 mln.) aan te houden. Aangezien er momenteel
voldoende financiële ruimte is, heeft het bestuur besloten om extra te
investeren in scholing van de medewerkers. Wij verzoeken het bestuur
zorg te dragen voor een financiële reserve die niet groter is dan het
bestuur kan rechtvaardigen op basis van adequaat risicobeheer.
De registratie van de ontwikkelingsperspectieven (OPP’s)
Uit onze analyse blijkt dat er relatief weinig OPP’s geregistreerd zijn in
BRON. Sinds 1 augustus 2015 is het wettelijk verplicht de OPP’s in
BRON te registreren. Een juiste en volledige registratie van de OPP’s
kan het bestuur ondersteunen in de verantwoording naar het
samenwerkingsverband over de (doelmatige) besteding van de
ontvangen middelen voor passend onderwijs. Wij verwachten dat het
bestuur voldoende maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de
OPP’s in de komende periode juist en volledig in BRON geregistreerd
zullen worden.
De verantwoording over de effecten van de middelen bestemd voor
Passend Onderwijs
De stichting ontvangt jaarlijks financiële middelen van het
samenwerkingsverband voor passend onderwijs. In de jaarstukken
wordt slechts beperkt verantwoording afgelegd over besteding van de
ontvangen middelen, de effecten hiervan en de terugkoppeling
hierover aan het samenwerkingsverband. Het bestuur heeft toegelicht
wel over deze verantwoording te beschikken, maar deze niet in de
jaarstukken te hebben vastgelegd. Wij verwachten dat het bestuur
hier in volgende jaarverslagen voldoende aandacht aan zal besteden.
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Verslag RvT over toezicht op 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.
Financiële rechtmatigheid
We hebben de standaard Rechtmatigheid voor MeerderWeert als
voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij deze standaard gaat enerzijds
uit van de bevindingen van de instellingsaccountants uit het
eerstelijnstoezicht op de financiën van het onderwijs. Anderzijds
speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en (lopende)
onderzoeken op het gebied van financiële rechtmatigheid. Beide
aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen oordeel. In het
onderzoek bij MeerderWeert hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

2.3 Afspraken over vervolgtoezicht
Wij hebben een positief oordeel over de centrale vraag: 'Is de sturing
op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?'.
Dat betekent dat wij bij dit bestuur voor het toezicht niet afwijken van
de reguliere termijn van vier jaar. De jaarlijkse risicoanalyse en/of
urgente signalen kunnen voor ons echter aanleiding zijn om het
vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen.
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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 op
schoolniveau gekozen voor de beleidsthema's 'Talentontwikkeling
door Boeiend Onderwijs' en 'Duurzame schoolontwikkeling'. Deze
thema's komen voort uit de accenten die binnen MeederWeert zijn
gelegd en staan beschreven in het Koersplan 2015-2019.
In de verificatieonderzoeken hebben we ons gericht op de volgende
standaarden: Aanbod (OP1), Didactisch handelen (OP3), Resultaten
(OR1), Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording
en dialoog (KA3). In het overzicht in hoofdstuk 1 is te zien welke
standaarden op welke scholen zijn onderzocht.
Voor het beleidsthema 'Talentontwikkeling door Boeiend Onderwijs'
zien we in de verificatieonderzoeken dat alle scholen werken aan de
doelen uit het koersplan. Er is binnen dit thema veel ruimte voor
diversiteit en schoolspecifieke accenten; er is dan ook geen
‘eenheidsmaat’ in leerstofaanbod op de scholen te benoemen.
De scholen vullen naar eigen inzicht het leerstofaanbod in. Er zijn
vormen van gepersonaliseerd leren gezien om aan te sluiten bij de
talenten van leerlingen. Op andere scholen wordt aan talentontwikkeling gewerkt met behulp van eigentijdse, door ICTondersteunde lesmethodes. Enkele scholen hebben zich verdiept in
onderzoekend en ontdekkend leren. Op de bezochte scholen is ook
aandacht voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden. Ook
op dit vlak bepaalt iedere school haar eigen accenten en
prioriteiten. Een andere hierbij horende doelstelling is het inzetten op
cultuureducatie. We zien dat er op de scholen een gevarieerd aanbod
is, dat samen met plaatselijke culturele verenigingen en instanties
wordt uitgevoerd.
Het bestuur heeft zelf ook vastgesteld dat alle scholen aan de doelen
van 'Talentontwikkeling door Boeiend Onderwijs' uit het koersplan
werken. De vraag die zich hierbij voordoet is hoe het bestuur kan
vaststellen dat alle leerlingen hiermee ook beter worden voorbereid
op de toekomst, zoals de bij dit thema horende ambitie in het
koersplan luidt.
Bij het thema 'Duurzame schoolontwikkeling' zien wij dat de
schoolplannen en jaarplannen van de scholen een duidelijke relatie
hebben met het huidige koersplan. De doelen uit het vorige koersplan,
zoals handelingsgericht- en opbrengstgericht werken, zijn zichtbaar
geborgd in de scholen. Er is een stevige basis van kwaliteitszorg in een
PDCA-cyclus, waarbinnen ook de financiële planning en control een
vaste plek heeft.
Tijdens de verificatieonderzoeken zien wij dat zowel leraren als
directies bezig zijn met verdere professionalisering. Er wordt door veel
medewerkers een (MeerderWeert-brede) cursus of opleiding gevolgd.
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Leraren en directies laten een ‘gretige’ (leer-)houding zien en zijn
gemotiveerd om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te
tillen. Ook binnen netwerken, professionele leergemeenschappen
(PLG) of intervisie leren de leraren met en van elkaar. Thema’s van de
netwerken en leergemeenschappen sluiten aan op de doelen uit het
koersplan. Het leren van directeuren heeft een concrete vorm in de
(afgeronde) opleiding Toekomstgericht Leiderschap, waar álle
directeuren van MeerderWeert aan hebben deelgenomen. Hier is een
beleidsnotitie uit voortgekomen, die weer de basis vormt voor
verdiepende professionalisering en inrichting van het leiderschap
binnen MeerderWeert.
Een aandachtspunt binnen het thema 'Duurzame schoolontwikkeling'
is het voornemen om ook aandacht te geven aan de zogenaamde
“zachte gegevens”. Tijdens de schoolbezoeken hebben wij geen
eenduidigheid gezien in wat hier nu precies mee bedoeld wordt. Dit
blijkt ook uit de tussenevaluatie van het koersplan, de
Koersplanmatrix.

3.1 Integraal Kindcentrum Laar

Onderzoekend leren onderdeel van breed en eigentijds aanbod
Het leerstofaanbod van de school is op de kerndoelen gebaseerd en
sluit aan bij het niveau van de leerlingen. Het aanbod maakt het ook
mogelijk om af te stemmen op verschillen in de onderwijsbehoeften.
Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er een verrijkend aanbod,
zowel in de eigen als in de bovenschoolse plusklas. Voor een gerichter
muziek- en gymaanbod zet de school vakleerkrachten in. Daarnaast
zijn er veel activiteiten in het kader van burgerschapsvorming,
wetenschap en techniek en cultuur. Denk hierbij aan zingen met
ouderen, het techniekatelier en de samenwerking met plaatselijke
culturele en sportverenigingen. Ook is het thema burgerschap en
sociale integratie in het methodische aanbod opgenomen. Hiermee
voldoet de school aan de wettelijke eisen.
Een ambitie van de school is om, door aan te sluiten op de
verschillende intelligenties en vaardigheden van leerlingen, boeiender
onderwijs te geven. De ontwikkeling van de zogenaamde 21e eeuwse
vaardigheden en eigenaarschap voor het eigen leerproces zijn hier
belangrijke onderdelen van. De school geeft haar ambitie onder
andere vorm door voor wereldoriëntatie een thematisch aanbod te
bieden dat is gericht op ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend
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leren. Hiermee sluit de school aan bij de ontwikkelingen in het
vervolgonderwijs, waardoor leerlingen nog beter voorbereid worden
op de overstap. De leerlingen zijn over dit aanbod heel enthousiast en
vertellen dat het centrale leerplein mede zorgt voor een aantrekkelijke
en passende leeromgeving. De school is gestart met het beredeneerd
koppelen van alle cultuur- en techniekactiviteiten aan de
wereldoriënterende thema’s. De wereldoriënterende thema’s worden
vooral in de middag aangeboden. De school kiest er bewust voor om
het aanbod voor de basisvaardigheden, Nederlandse taal en rekenen/
wiskunde, als aparte leerstofonderdelen in de ochtend aan te bieden.
De leerlingen geven aan dat ze vakken als taal en rekenen erg
belangrijk vinden.
Alhoewel het aanbod van goede kwaliteit is, liggen er nog kansen. Een
voorbeeld hiervan is een beredeneerd aanbod gericht op de kennis
over seksuele diversiteit en het realiseren van interactie met andere
culturen.

Voldoende eindresultaten Nederlandse taal en rekenen/wiskunde
De school verantwoordt zich voor de eindresultaten met een centrale
eindtoets. De leerlingen behalen voor Nederlandse taal en rekenen/
wiskunde aan het eind van de basisschool voldoende eindresultaten.
Deze resultaten lagen in de afgelopen drie jaren boven het landelijk
gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie.
Welke ambitie de school in deze heeft, is nog minder concreet. Een
ander ontwikkelpunt is het inzichtelijk maken van andere
leerresultaten en de zogenaamde ‘zachte’ gegevens. De school kan
zich verdiepen in de vraag hoe de (leer-)effecten van bijvoorbeeld
wereldoriëntatie, burgerschapsvorming of de 21e eeuwse
vaardigheden vastgesteld kunnen worden. Ook hier ligt nog een kans
voor de school om te bepalen welke ambitie ze heeft en of deze wordt
gerealiseerd.
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Verantwoording en dialoog dragen bij aan onderwijskwaliteit
De school verantwoordt zich minimaal één keer per jaar richting het
bestuur in een monitorgesprek. Daarnaast heeft het bestuur inzicht in
de jaarplannen, jaarverslagen, visitatierapporten en het
kwaliteitshandboek. Deze verantwoording is gestructureerd volgens
de beleidsthema’s van het bestuurlijke koersplan. Ook de
eindresultaten en de tussentijdse resultaten en daaraan gekoppelde
analyses (eventueel door het Intern OndersteuningsTeam) zijn
inzichtelijk voor het bestuur. Tevens krijgt de medezeggenschapsraad
(MR) bovengenoemde informatie. Daarnaast wordt verantwoording
afgelegd naar de ouders van de leerlingen. Dit gebeurt jaarlijks in een
informatieavond, via de schoolgids en tussentijds via het digitale
ouderportaal. De verantwoording is gericht op de behaalde resultaten
en de schoolontwikkeling. De school kan zich nog bezinnen op de
wijze waarop de website en Scholen op de kaart wordt ingezet, voor
een bredere horizontale verantwoording.
De school wil graag een actieve dialoog voeren met haar omgeving en
investeert daar ook in. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse
informatieavond voor ouders waar met ouders gesproken wordt over
de schoolontwikkeling. Ouders worden voorafgaand gevraagd welke
onderwerpen zij willen bespreken. De school heeft, naast de MR, ook
een ouderpanel. Met het ouderpanel wordt de eerste stap in de
dialoog gezet, voordat alle ouders worden betrokken. Dit betreft
onderwerpen zoals gezonde voeding in de school of verandering van
de schooltijden. Ook met de leerlingen wordt, via de leerlingenraad,
de dialoog gevoerd. Zowel de ouders als de leerlingen waarmee
gesproken is, zijn zeer tevreden over de wijze waarop de dialoog
wordt gevoerd en de laagdrempeligheid waarmee zij onderwerpen
kunnen inbrengen. De school voert daarnaast de dialoog met andere
(kleine) scholen, de kinderopvangorganisatie en de plaatselijke
verenigingen. De directie geeft aan dat al deze gesprekken bijdragen
aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. De dialoog kan zich
nog verdiepen als de nagestreefde en bereikte resultaten breder in
beeld zijn gebracht.
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3.2 Basisschool Joannes

De school maakt haar didactische ambitie aantoonbaar waar
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard; de
leraren beheersen de didactische basisvaardigheden in ruime mate.
De uitleg is van goede kwaliteit, leerlingen zijn betrokken bij de
instructies en werken taakgericht.
De ambities van de school reiken echter verder. Vanuit een eerder
geformuleerde ontwikkelingsvraag om de leerprestaties van de
leerlingen te verhogen, is de school aan de slag gegaan met het
versterken van zeven didactische strategieën. Dit waren bijvoorbeeld
‘het stellen van doelen en geven van feedback’ of ‘de nietlinguïstische/non-verbale presentatie’. Om voldoende uitwisseling te
realiseren, is in dit verbetertraject intensief samengewerkt met een
andere kleine basisschool. Jaarlijks evalueert de school haar
didactische kwaliteit door, aan de hand van kijkwijzers, per strategie,
lessen te observeren. De school concludeert op basis van deze
observaties dat de leraren een goede didactische kwaliteit laten zien.
Dit beeld komt overeen met de lesobservaties in dit onderzoek. Een
sterk punt van de school is dat ze zelf steeds mogelijkheden ziet om
de didactische kwaliteit verder te ontwikkelen.

Kwaliteitszorg goede basis voor verdere schoolontwikkeling
Het stelsel van kwaliteitszorg van de school bevordert de kwaliteit van
zowel de resultaten als het onderwijsleerproces. De school heeft ook
aantoonbaar zicht op haar kwaliteit. Het team analyseert de
resultaten (half-)jaarlijks op school- en groepsniveau. Op basis van
een norm wordt bepaald of er sprake is van een zorgsignaal. Zoals
hiervoor beschreven heeft de school ook systematisch zicht op haar
didactische kwaliteit. Er ligt nog een kans voor de school om in deze
evaluatie expliciet te maken wat het eigen oordeel is over de
didactische kwaliteit. Daarnaast gebruikt de school bijvoorbeeld
tevredenheidspeilingen om zicht te krijgen op de eigen kwaliteit. Op
basis van de in het schoolplan opgenomen ambities en de evaluaties,
plant de school verbeteractiviteiten. Deze verbeteractiviteiten zijn
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gericht op het primaire proces in de klassen en uit documenten en
gesprekken blijkt dat deze ook worden uitgevoerd. Wel kan de vraag
worden gesteld of de in het schoolplan opgenomen doelen op
jaarbasis zo zijn uitgewerkt dat de school ook effecten kan evalueren
en het niet vooral een beschrijving is van het gelopen proces.
De school vindt (objectieve) evaluaties van zowel de resultaten als het
brede onderwijsleerproces een belangrijk onderdeel van haar
kwaliteitssysteem. Door de manier waarop de evaluatie nu is
vormgegeven, maakt ze deze ambitie ook waar. Om zo objectief
mogelijk te evalueren betrekt ze belanghebbenden. De resultaten
bespreekt ze ook met het op bestuursniveau gepositioneerde
ondersteuningsteam en in kader van verdere scholing met externen.
De evaluatie van het onderwijsleerproces is samen met een externe,
die in een eerdere fase ook zelf lessen heeft geobserveerd, tot stand
gekomen. Ook worden ouders en leerlingen bevraagd. De
leerlingenraad geeft ook aan dat er aan hen wordt gevraagd wat ze
van het onderwijs vinden en waar het beter kan.
Teambreed een sterke kwaliteitscultuur
De goede kwaliteitscultuur op de Joannesschool blijkt uit een aantal
dingen. Op de eerste plaats werken alle teamleden aan hun eigen
ontwikkeling. Naast individuele scholingen, zoals ‘excellente
leerkracht’, ‘21e eeuwse vaardigheden’ of ‘leiding geven’, heeft het
team er bewust voor gekozen om gezamenlijk een opleiding rondom
gedrag te volgen. Daarnaast zijn er ook informele
ontwikkelmomenten. Een voorbeeld hiervan is de inhoudelijke
verdieping van het handelingsgericht werken. Op de tweede plaats is
er bij de leraren een breed draagvlak voor de visie en de
schoolontwikkeling. Leraren ervaren ook dat ze eigenaar zijn van het
pedagogisch en didactisch concept. Ze ervaren eveneens veel ruimte
van de schoolleiding om hieraan vorm te geven. Leraren zijn trots op
het feit dat ze het onderwijs op de school samen maken; samen met
elkaar, met de kinderen en met de ouders. Een ander aspect van de
goede kwaliteitscultuur is het open staan voor feedback en het met
elkaar reflecteren op de kwaliteit van de lessen.
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3.3 basisschool Aan de Bron

Leraren beheersen basisvaardigheden lesgeven
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard. In het
algemeen kan gesteld worden dat de leraren de didactische
basisvaardigheden in voldoende mate beheersen. Tijdens de
geobserveerde lessen waren de leerlingen betrokken bij de instructie.
Na de instructie zijn de leerlingen taakgericht bezig. Een sterk punt is
de rijke leeromgeving, met name in de groepen 1-2. Leerlingen
hebben veel mogelijkheden om (concrete) leerervaringen op te doen
en zo hun leren krachtiger te maken.
Het team heeft onlangs gekozen om het onderwijs meer te
digitaliseren. Dit heeft tot gevolg dat instructie en verwerking niet in
alle gevallen naadloos op elkaar aansluiten. Meer en meer wordt de
gebruikte lesmethode losgelaten en willen leraren volgens leerlijnen
hun lessen gaan inrichten. Hierdoor zijn er wat ‘gaten’ zichtbaar in de
lessen. Met name op het vlak van de afstemming van de instructie
(bijvoorbeeld de lesdoelen) en differentiatie, liggen nog
aandachtspunten. Sommige instructies duurden vrij lang en hier en
daar waren lesdoelen voor alle subgroepen hetzelfde. Door de
organisatievorm die de school gebruikt, liggen er kansen om ook op
dit punt effectiever te kunnen werken. Sommige instructies lenen zich
er goed voor om dat met de groep als geheel te doen, waar dit nu nog
opgesplitst wordt naar de subgroepen. Op deze manier maak je
‘handen’ vrij om frequenter de extra, verlengde of verdiepende
instructie te geven die tijdens dit bezoek nog maar een enkele keer
werd waargenomen.

Kwaliteitszorg in basis op orde, ruimte voor verdieping
De kwaliteitszorg is van voldoende niveau. De speerpunten van het
bestuurlijke koersplan zijn in het schoolplan terug te lezen. Op basis
daarvan heeft de school zelf ontwikkelpunten geformuleerd en deze in
een meerjarenplanning gezet.
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De kennis die de school heeft van de kenmerken van de
leerlingpopulatie is vertaald naar de gevolgen die dat heeft voor het
onderwijs. Zo is er een taalklas, veel aandacht voor taalvaardigheid,
maar ook oriëntatie op de wereld is nadrukkelijk in het curriculum
verwerkt. De kwaliteit van lesgeven is in beeld door middel van
klassenbezoeken die de intern begeleiders, soms samen met de ICTer, of de directeur worden gedaan. Met behulp van een kijkwijzer
brengen zij de individuele didactische kwaliteiten van de leraren in
beeld. Voor de opbrengsten heeft de school eigen normen opgesteld.
De diepteanalyse van de opbrengsten laat niet alleen de onderdelen
zien waarop leerlingen of groepen uitvallen, maar verdiepende
analyse heeft ook plaats, onder meer met een extern deskundige.
De ontwikkeling van de kwaliteitszorg is volop gaande en kan op een
onderdelen versterkt worden. Ten eerste kunnen de doelen, zoals die
beschreven zijn in het meerjarenplan en de verbeterplannen,
concreter en scherper geduid worden. Nu zijn de regiegroepen
verantwoordelijk voor de verbeterplannen, dus ook voor de doelen
die gesteld worden. Veel verbeterplannen hebben abstracte en
algemene doelen. Hierdoor loop je het risico dat de uiteindelijke
richting die, of het einddoel dat de school feitelijk beoogt, niet of maar
gedeeltelijk gehaald gaat worden. Dientengevolge zijn de evaluaties
van de plannen voornamelijk procesbeschrijvingen en worden niet de
effecten of gewenste resultaten geëvalueerd. Ten tweede kan de
school een verdiepingsslag maken in de kwaliteit van de zelfevaluatie.
Naast schoolnormen voor de opbrengsten, kan de school eindtermen
ontwikkelen voor andere onderdelen in het onderwijsleerproces. Een
voorbeeld hiervan is de kwaliteit van lesgeven. Er zijn veel gegevens
beschikbaar over de didactische kwaliteiten van leraren, maar de
school is nog niet zover om daar op schoolniveau een oordeel over te
geven. Dat laatste kan verstevigd worden door ook objectieve
buitenstaanders mee te laten kijken en daar een onafhankelijk oordeel
over te geven. Op die manier kan de school haar eigen
onderwijskwaliteit beter ‘toetsen’.
Tot slot is er aandacht voor de borging van de onderwijskwaliteit
nodig. In het gesprek met de school is duidelijk geworden dat de
school dit al onderkend heeft en hier actie op onderneemt. De vraag
hierbij is welke wijze van borgen het meest passend is en vooral recht
doet aan de kwaliteit en professionaliteit van de leraren.
Een sterke kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van basisschool Aan de Bron is van goede
kwaliteit. Leraren scholen zich met enige regelmaat en binnen de
school is inmiddels een aantal specialisten werkzaam. De leraren
geven desgevraagd aan trots te zijn op de sfeer en openheid. Een
ontwikkeling van de professionele cultuur die, onder leiding van de
huidige directeur, met grote stappen gegroeid is. Daar waar enkele
jaren terug de klasbezoeken geen vanzelfsprekendheid waren, is
hierin een grote ommezwaai gemaakt. Het geven en ontvangen van
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feedback is een vaardigheid die duidelijk aan het groeien is. Leraren
voelen zich eigenaar van de schoolontwikkeling. In de regiegroepen
krijgen zij de gelegenheid om actief met het schoolbeleid bezig te zijn
en de ontwikkelingen ook echt samen vorm te geven. Binnen iedere
regiegroep zit een afvaardiging van de verschillende bouwen. De
regiegroep wordt aangevuld of staat onder leiding van de specialist
binnen de school op het betreffende vakgebied. Naast de
regiegroepen zijn er ook professionele leergemeenschappen (PLG). In
een PLG zit een dwarsdoorsnede van de leraren die zich vooral
inhoudelijk buigen over een ontwikkeling of verbeterpunt en wat dat
betekent voor het onderwijs in de school. Deze vormen van
samenwerking zijn door de hele school heen te zien. Zowel in de
groepen, als in de bouwen als in het hele team.
Alle leraren dragen de visie van de school een warm hart toe en
kunnen en willen die ook uitdragen. Er is duidelijk verbinding met
elkaar, de leerlingen en het onderwijs zichtbaar, met daarin een
voortrekkersrol van de directie. Het onderwijskundig leiderschap dat
het managementteam laat zien, geeft ruimte voor leraren om zich te
ontwikkelen en eigenaar te voelen of, zoals een van hen verwoordde:
”Ook wij mogen fouten maken”.

3.4 R.K. basisschool De Zonnehof

Breed en eigentijds leerstofaanbod
Het leerstofaanbod van de school voldoet aan de kerndoelen. Voor
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde is een doorgaande lijn
zichtbaar. Ook andere vak- en vormingsgebieden komen ruimschoots
aan bod. Een sterk punt in het leerstofaanbod is de aandacht voor de
diversiteit in het curriculum. De sociaal-emotionele ontwikkeling staat
hoog in het vaandel, dit komt dan ook in allerlei lessen en thema’s aan
de orde. Sport en beweging vindt de school eveneens belangrijk. Het
vignet 'Gezonde School', dat school verworven heeft, staat niet alleen
voor verantwoord bewegen, maar ook hoe de leerlingen leren
omgaan met verantwoorde voeding. Dit aspect komt bijvoorbeeld
ook terug in de schooltuin die door leerlingen en ouders verzorgd
wordt. Leraren worden in hun lessen bewegingsonderwijs begeleid en
ondersteund door een combinatiefunctionaris vanuit de gemeente.
Kunstzinnige vorming, cultuureducatie en wetenschap en techniek
zitten steevast in het curriculum. De school heeft ook met deze
leerstofonderdelen duidelijk voor ogen welke ontwikkeling bij
leerlingen zij hiermee beoogt. Door de sterke binding die de school
heeft met het dorp, vinden er ook allerlei verenigingsactiviteiten
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plaats in de school. Zo levert de plaatselijke fanfare een belangrijke
bijdrage aan het muziekonderwijs en de ontwikkeling daarvan.
Geregeld maken de leerlingen uitstapjes naar instellingen en bedrijven
in het kader van wereldoriënterende thema’s. Deze worden in de
vorm van projecten en een methode aangeboden en zijn gericht op
ontdekkend en onderzoekend leren. Kerndoelen voor burgerschap en
sociale integratie zijn daarin structureel opgenomen.
De school spant zich in om het leerstofaanbod zoveel mogelijk af te
stemmen op wat de leerlingen in de toekomst nodig hebben en daagt
hen uit daarvan ook eigenaar te zijn. Doelen en activiteiten in het
kader van de 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelt de school, heel
doelbewust, langzaam maar zeker. Leerlingen die iets extra’s of anders
nodig hebben, krijgen dat ook. Zo is er, naast de bovenschoolse
plusklas, een eigen plusklas ingericht die voorziet in verrijkende en
verdiepende activiteiten voor de beter presterende leerlingen.
Er is echter nog wel een aandachtspunt in het leerstofaanbod te
benoemen. Hoewel het leerstofaanbod voor de groep beter
presterende leerlingen aanwezig is in de school, ontbreken hiervoor
nog heldere doelen en een doorgaande, beredeneerde leerlijn.
Hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate, voor het aanbod op
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook hier ontbreekt
nog een beredeneerde lijn met expliciete doelstellingen.

Voldoende eindresultaten Nederlandse taal en rekenen/wiskunde
De school verantwoordt zich voor de eindresultaten met een centrale
eindtoets. De leerlingen behalen voor Nederlandse taal en rekenen/
wiskunde aan het eind van de basisschool voldoende eindresultaten.
Deze resultaten lagen in de afgelopen drie jaren boven het landelijk
gemiddelde.
Een ontwikkelpunt is het inzichtelijk maken van andere leerresultaten.
De school kan zich verdiepen in de vraag hoe de (leer-)effecten van
bijvoorbeeld wereldoriëntatie, burgerschapsvorming of 21e eeuwse
vaardigheden gemeten en vastgelegd kunnen worden. Hier ligt een
kans voor de school om op de andere vak- en vormingsgebieden dan
Nederlandse Taal en rekenen/wiskunde eindtermen te bedenken die
passen bij wat van de leerlingen verwacht mag worden.
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Verantwoording op orde, dialoog kan verdiept worden
De verantwoording en dialoog zijn in voldoende mate zichtbaar. De
school verantwoordt zich minimaal éénmaal per jaar aan het bestuur.
Het bestuur monitort de ontwikkeling van de school, mede op basis
van de gegevens en rapportages die school (periodiek) aanlevert.
Eveneens wordt binnen de school de medezeggenschapsraad nauw
betrokken bij de schoolontwikkeling en heeft daar haar formele
inbreng in.
De school is bezig om de dialoog met de omgeving meer en meer
inhoud te geven. In het kader van het versterken van de
ouderbetrokkenheid is de school gestart met een
ouderklankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een aantal
ouders die als ‘sparring partner’ fungeert voor directie en leraren. De
onderwerpen die in de klankbordgroep aan de orde komen gaan
vooralsnog over organisatorische zaken binnen de school. Ook de
leerlingen hebben een stem in de schoolontwikkeling. De
leerlingenraad vergadert een aantal malen met de directie over de
aandachtspunten die zij vanuit de leerlingen naar voren willen
brengen. Daarnaast is er overleg met diverse verenigingen in het dorp.
In deze gesprekken kijken beide partijen hoe zij nog beter kunnen
samenwerken om de activiteiten in de school en het dorp te
verbreden voor álle kinderen. Verder krijgt de samenwerking met de
kinderopvang steeds meer inhoud. Zo zal de intern begeleider van de
school binnenkort (kind-)gesprekken gaan voeren met de
pedagogisch medewerker.
Op het punt van de dialoog kan de school wel een verdiepingsslag
maken. Waar het nu vooral over praktische en organisatorische zaken
gaat, liggen er kansen om de verdieping te zoeken. Dit kan door het
gesprek, naast organisatorische en operationele zaken, ook op meer
beleidsmatig niveau te gaan voeren.
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3.5 IKC Leuken

Leraren beheersen basisvaardigheden lesgeven
De school voldoet aan de wettelijke eisen op deze standaard. In het
algemeen kan gesteld worden dat de leraren de didactische
basisvaardigheden in voldoende mate beheersen. Het klassenmanagement is op orde en tijdens de lessen heerst er rust en
voorspelbaarheid. De structuur van de lessen is duidelijk voor de
leerlingen en de leraren volgen in grote lijnen het didactische model
dat de school gekozen heeft.
Een vraagstuk dat zich voordoet is de organisatie van de lessen. De
leerlingen zitten in heterogene combinatiegroepen, maar gaan voor
bijvoorbeeld een reken- of spellingles naar een niveaugroep.
Momenteel stelt de school zich de vraag of deze organisatievorm het
beste past bij wat de leerlingen nodig hebben. Binnen de school is het
cluster 7-8 al van dit organisatiemodel afgestapt en werkt in de
heterogene groep. Het verdient aanbeveling dat er binnen niet al te
lange tijd duidelijkheid komt welke organisatievorm het best passend
is, om zo de meest optimale leerresultaten van leerlingen te kunnen
bereiken.
De instructie is afgestemd op de verschillen in ontwikkeling van de
leerlingen, maar behoeft aandacht. Voor leerlingen die meer dan
gemiddeld presteren kan de school meer verdiepende en verrijkende
instructie en leerstof aanbieden. Desgevraagd geven deze leerlingen
dit ook aan. Een ander aandachtspunt is het gebruik van de effectieve
leertijd. In de bezochte lessen viel op dat de (basis-)instructie soms
lang duurde en dat de les sterk leraar gestuurd was. Door dat laatste
werd ook zichtbaar dat de actieve betrokkenheid bij leerlingen afnam
in de lessen. Hier liggen kansen voor de leraren om zich te verdiepen
in gerichte feedback geven en leerlingen meer eigenaar te laten zijn
van hun eigen leerproces en ontwikkeling.
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Cyclische aanpak kwaliteitszorg, doelen kunnen concreter
De kwaliteitszorg is van een goed niveau. De directie en interne
begeleiders hebben goed zicht op de onderwijskwaliteit en sturen hier
in hoge mate op. Het schoolplan bevat de speerpunten uit het
Koersplan van het bestuur. Hier heeft de school eigen
ontwikkelpunten en doelen uit gehaald en geformuleerd. Het jaarplan,
dat tevens een evaluatie bevat van de verbeteractiviteiten van het
voorgaande schooljaar, beschrijft in grote lijnen de ontwikkeling en
ambities van de school. Het jaarverslag geeft een algemeen beeld van
de activiteiten en evaluaties van het afgelopen schooljaar.
Om de doelen en ambities te kunnen bepalen gebruikt de school
diverse informatiebronnen. Allereerst is er de schoolanalyse, een
scherpe analyse van de eind- en tussenresultaten. Tegenvallende
opbrengsten, afgezet tegen de norm die de school zichzelf gesteld
heeft, worden nader onderzocht en daar worden passende
interventies bij gepland. In diverse verbeterplannen is concreet
uitgewerkt welke verbeteringen er beoogd zijn en hoe deze te
behalen. Ten tweede gebruikt de school tevredenheidsmetingen als
peiling en input voor de verbeterplannen. In de afgelopen
tevredenheidspeilingen is een duidelijke opwaartse trend zichtbaar.
Tot slot maakt de school gebruik van externe deskundigen. Enerzijds
om hen te gebruiken bij de onderwijsontwikkeling, anderzijds om hun
expertise te gebruiken om datgene wat bereikt is te spiegelen.
Om de bereikte verbeteringen te borgen zijn kwaliteitskaarten
opgesteld. Deze kwaliteitskaarten geven niet alleen de afspraken
weer, maar ook het achterliggende gedachtegoed en een stuk van de
visie die de school wil uitdragen. Een ander sterk aspect van de
borging is de klasbezoeken die zowel de interne begeleiding als de
directie uitvoert. De klasbezoeken beogen verdere
kwaliteitsverbetering van het lesgeven. Hier zijn naast de
competentieprofielen, nog geen expliciete (school-)normen aan
verbonden.
De kwaliteitszorg is een stevig, cyclisch fundament om de
onderwijskwaliteit verder op uit te bouwen. In het licht van een
goede, betrouwbare en objectieve zelfevaluatie kan de school haar
doelen voor de onderwijsverbetering verder concretiseren en
toepassen op de overige onderdelen binnen het onderwijsleerproces.
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Kwaliteitscultuur zichtbaar aan het groeien
De kwaliteitscultuur van IKC Leuken is van voldoende kwaliteit.
De school kent een structuur van instrumenten en beleid waar het
gaat om verdere professionalisering van de leraren. Iedere leraar op
de school is op het moment van het schoolbezoek bezig met een of
andere vorm van scholing. Dit kunnen losse cursussen zijn, al dan niet
via de MeerderWeert-academie, tot een masteropleiding gedrag, taal
of rekenen. De school heeft nu dan ook een aantal specialisten die
(mede-)verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderwijs
op hun specifieke vakgebied.
De gesprekscyclus kent een vaste routine waaraan alle leraren
deelnemen. Onderdeel van de cyclus is dat leraren een 360-graden
feedback opstellen van hun functioneren. Dit is de hefboom om van
de structuur de verdieping te maken naar de professionele cultuur.
Het team is afgelopen jaren deels vernieuwd en sinds de intrek in het
nieuwe gebouw zitten leraren weer bijeen. Mede hierdoor is de
gezamenlijke professionele cultuur nog pril en, gelet op de overige
ontwikkelingen, zal een herijking van de visie gaan plaatsvinden.
Hieruit komt ook voort dat de specialisten in de school (op gebied van
gedrag, taal en rekenen, onder andere) hun rol en taak nog kunnen
borgen in de organisatie. Hetzelfde geldt ook voor de professionele
leergemeenschappen, nu veelal nog werkgroepen, die langzaamaan
meer inhoud en invloed gaan krijgen in de totale
onderwijsontwikkeling op IKC Leuken.
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4 . Reactie van het bestuur
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